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Abstract 

The purpose of this essay is to explore how to achieve a good interaction between parents and 

preschool, based on our own experiences. This to be able to support the children in the best 

possible way. We have written about two events that shows different forms of proceeding in 

the cooperation between parents and the preschool teachers. The essay is based on two stories 

from our daily activities including our reflections to visualize what we experience as a difficulty 

in the cooperation between parents and preschool. Sometimes we feel, based on our stories, that 

both parties have difficulties to understand each other and that the communication has not been 

clear enough. Through the reflection we notice and visualize further alternative proceedings 

that we can bring in our future professional lives. We have used a hermeneutical perspective as 

we use our own experiences and observe them from ourselves, but we have also tried to take 

the parents perspective to broaden our views. 

We have used the following questions in our essay: 

 How can we, as pedagogues, work to improve the cooperation between preschool 

and parents, so that it benefits both the children's development and the educational 

work? 

 What skills do we need as pedagogues in preschool activities, in order to create 

a good cooperation about the child with the parents? 
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Samverkan för en bättre förskola, hur gör vi? 

En vetenskaplig essä om vikten av en god relation mellan föräldrar och förskola. 

Författare: Terése Ehn och Carolina Karlsson Quintana 

Handledare: John Haglund 

Termin: Våren 2017 

Sammanfattning 

Syftet med denna essä är att utifrån våra egna erfarenheter utforska hur man kan gå tillväga för 

att uppnå en god samverkan mellan föräldrar och förskola. Detta för att gynna barnen på bästa 

sätt. Vi har skrivit om två händelser som visar olika handlingssätt i samverkan mellan föräldrar 

och förskolans pedagoger. Essän utgår från dessa två olika berättelser från våra egna 

verksamheter och reflektioner för att synliggöra det som vi i vissa fall har upplevt vara en 

svårighet i samverkan mellan föräldrar och förskolan. Ibland infinner sig en känsla, utifrån våra 

berättelser, av att parterna inte förstår varandra eller att kommunikationen inte har varit tydlig 

nog. Genom reflektionen kan vi uppmärksamma och synliggöra fler olika alternativa 

handlingssätt som vi kan ta med oss i vårt fortsatta yrkesliv. Vi har använt oss av bland annat 

ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi utgår från våra egenupplevda händelser och ser dem 

utifrån oss själva, samt att vi även försöker sätta oss in i föräldrarnas situation för att vidga våra 

vyer. 

De frågeställningar som vi använt oss av i vår essä är följande: 

 Hur kan vi som pedagoger arbeta för att samarbetet mellan förskolan och föräldrar ska 

bli bättre, så att det gynnar både barnens utveckling och det pedagogiska arbetet? 

 Vilka färdigheter behöver vi som pedagoger inom förskolans verksamhet, för kunna 

skapa en bra samverkan kring barnet med föräldrarna? 

  

Nyckelord 

Pedagoger, samverkan, föräldrar, förskola, kommunikation 
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Berättelser 

Sovmorgon (Terése’s berättelse) 

Klockan är strax efter elva, alla barn och pedagoger har precis satt sig ner vid sina matbord. 

Den här veckan är min uppgift att sitta med fem barn under lunchen. Idag är enbart fyra barn 

närvarande när lunchen startar. Precis när vi börjar med lunchen kommer Lova och hennes ena 

förälder in på avdelningen med andan i halsen. 

 

– Hej, välkomna. Vi ska just börja äta, säger jag glatt. 

 

– Hej! Puh, vi hann Lova. Vi tog en liten sovmorgon tillsammans. Jag har ett sent kvällsmöte 

så vi passade på att mysa tillsammans nu på morgonen. Ha en bra dag, så ses vi imorgon! 

 

– Det låter skönt. Ha en bra dag! Hejdå! säger jag. 

 

– Hejdå! säger föräldern lätt urskuldande och skyndar iväg. 

 

Lova vinkar hej då ute i hallen och kommer sedan in i rummet och sätter sig på sin plats vid 

matbordet. Barnen vid bordet hälsar glatt på henne innan vi går och hämtar mat vid buffébordet. 

 

När maten tar slut på ett uppläggningsfat går jag till matvagnen för att hämta mer. En kollega 

kommer fram till mig och frågar vem det var som kom mitt i maten, och jag svarar: 

 

– Det var Lova. Men de kom precis innan vi skulle börja ta maten. 

 

– Jaha, så typiskt av dem att komma så här dags. Nu har hon missat hela förmiddagen igen, 

säger kollegan. 

 

– Jaså, hennes förälder sa att hon skulle arbeta sent och de hinner inte ses ikväll, svarar jag. 

 

Min kollega fnyser något ohörbart samtidigt som hon vänder sig om och går iväg till sitt bord. 

Jag fyller på mitt uppläggningsfat innan jag går tillbaka till mitt matbord. Under tiden som jag 

går tillbaka funderar jag på vad min kollega menade med det som hon just sagt. Efter vad jag 

lagt märke till under den korta tiden jag varit på förskolan så har Lova som regel långa dagar. 
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Varför blir det sura kommentarer bland pedagogerna när Lova får en kortare dag någon gång 

ibland? Skulle det vara fel att som förälder tar ledigt en förmiddag med sitt eget barn om man 

har möjlighet? Det tycker inte jag, men vad vet jag om det, jag är ju bara en vikarie och 

dessutom ny här på avdelningen. Jag släpper tankarna på det när jag kommer fram till bordet 

och fortsätter att äta en trevlig lunch tillsammans med barnen. 

 

Det här var bara ett tillfälle av många där Lovas föräldrar kritiserades av någon i 

personalgruppen för att de valt att med jämna mellanrum att ha en förmiddag hemma med 

anledning av att någon av föräldrarna arbetade sent.   

 

Ett par månader senare när jag stänger förskolan blir jag ensam kvar med Lova som sista barn 

på förskolan när hennes andra förälder kommer för att hämta henne. Vi sitter och ritar när hen 

kommer, och Lova vill rita klart sin teckning innan hon går hem. Föräldern frågar om det är 

okej och jag svarar att det går bra. 

 

Under tiden som Lova ritar färdigt berättar föräldern att båda föräldrarna ofta har sena 

kvällsmöten och andra arbetsrelaterade aktiviteter. Det är därför de passar på att ta dessa lediga 

förmiddagar, så de kan umgås med sitt barn. De förstår att det inte är optimalt för verksamheten 

på förskolan, men tycker att det är värdefullt för familjen. 

 

Jag vet inte riktigt hur jag ska bemöta hen eftersom jag personligen tycker det är självklart att 

man tar de möjligheter man får för att vara tillsammans med sitt barn. Samtidigt tänker jag på 

alla de kommentarer som de andra i personalgruppen har sagt under min tid på förskolan. Jag 

svarar: 

 

– Så hade jag nog också gjort om jag haft sena kvällar på jobbet. 

 

Föräldern ser nästan lättad ut och vi fortsätter att prata på om vad vi gjort under dagen på 

förskolan tills Lova är klar med sin teckning. 

 

Under tiden jag går runt på förskolan för att låsa och släcka ner funderar jag lite till på hur 

pedagogerna då och då kommenterar Lovas föräldrars val att ta lediga förmiddagar men även 

att hon får gå väldigt långa dagar på förskolan. Det är inte ovanligt att Lova är bland de första 

barnen på morgonen och sedan är kvar till sist på kvällen. Det kommer även kommentarer från 
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pedagogerna om detta emellanåt. Min uppfattning är att båda Lovas föräldrar arbetar mycket 

och hårt, och att de verkar klättra karriärmässigt inom sina respektive yrkesutövningar. Kan 

detta vara anledningen till pedagogernas kommentarer och irritation? 

 

Vid det första tillfället när Lova kom till förskolan vid lunchtid hade jag endast arbetat en dryg 

månad och hade ett års vikariat framför mig. Det är inte lätt som ny i ett arbetslag att uppfatta 

alla olika koder som finns på arbetsplatsen. Det kan även finnas oskrivna regler som alla vet 

om men som inte förs vidare till nya pedagoger. 

 

 

Carolinas tankar om Terése’s berättelse  

Jag känner igen kommentarerna som Terése’s kollegor gör i texten då hon har skrivit utifrån 

kollegor som jag också har arbetat med genom åren. Just den här typen av kommentarer får mig 

att fundera över förskolepersonalens förhållningssätt till föräldrarna. För mig är det viktigt att 

vi som pedagoger ska visa oss som förebilder för barnen men genom att prata på detta sätt anser 

jag att vi inte är det. 

 

I förskolans värld pratar vi mycket om individen och om hur viktigt det är att visa tolerans för 

människors olikheter. Samtidigt kan vi som personal på förskolan glömma bort att applicera 

samma förhållningssätt gällande föräldrar när vi lägger in värderingar kring hur de löser 

lämningar och hämtningar av sina barn. För att arbeta i en verksamhet som förskolan anser jag 

att man ska leva som man lär. Det vill säga att det är viktigt att vi inkluderar alla, såväl barn 

som pedagoger och föräldrar i våra värderingar. 

 

Att som pedagog anmärka på hur föräldrar gör när de lämnar eller hämtar sina barn tycker jag 

visar brist på ödmjukhet, respekt och förståelse gentemot föräldrarna. Vi visar inte förståelse 

för den familjens olikhet utan förutsätter att alla ska vara på samma sätt, detta anser jag inte går 

hand i hand med hur som pedagoger ska arbeta. Det är viktigt att skilja på mig som pedagog 

och privatperson. 

 

Jag kan även förstå irritationen som personalen känner, då jag själv har känt på samma sätt när 

föräldrar inte förhåller sig till våra tider. Detta är något jag har fått lära mig att inte bli irriterad 

över och eftersom det kan finnas en orsak till att det blir så. Att lägga energin på bra saker 
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istället för på irritation är mycket bättre. Barnen känner dessutom av dålig stämning hos 

personalen och det är aldrig bra. Det skapar bara en oro bland dem och en del av barnen kan 

även tro att det är deras fel. 

 

Terére’s text får mig även att fundera över kulturen inom förskolan, då en del pedagoger anser 

sig vara de som vet bäst och att deras sätt att tänka är det enda rätta. Vi vet inte alltid bakgrunden 

till varför en del föräldrar agerar som de gör och vi behöver inte heller alltid veta allt. Alla 

människor har rätt till integritet, ibland behöver vi som förskolepersonal ta ett steg tillbaka. Att 

visa sig ödmjuk inför familjers olikheter är alltid bättre. Det skapar en bättre stämning och 

barnen känner sig tryggare med de vuxna som de ska förhålla sig till. 

 

 

Terése’s tankar om sin egen berättelse  

När jag tänker tillbaka på de tillfällen som jag beskriver i min text kan jag till en viss del förstå 

pedagogernas irritation över att föräldrarna valde att ta sovmorgon. Detta eftersom det oftast 

inte var någon som hörde av sig om att Lova skulle komma senare. Om detta berodde på att 

föräldrarna inte hörde av sig eller om det var att informationen inte gick fram till avdelningen 

är fortfarande oklart. Det blev en osäkerhet i hur man skulle hantera föräldrarnas val av att ta 

sovmorgon och lämna Lova på förskolan vid lunchtid dessa dagar. 

 

Det kan nu i efterhand verka lite underligt eftersom de flesta av pedagogerna hade lång 

erfarenhet av sin yrkesutövning och de borde ha kunnat luta sig mot sina tidigare erfarenheter i 

denna situation. 

 

I vanliga fall kanske det inte var ett problem. Men just vid den här tidpunkten och situationen 

kring Lovas familj på grund av något som jag aldrig fick grepp om så blev det ett problem. 

Samtidigt kan jag å andra sidan förstå att föräldrarna ville ha dessa sovmorgnar med sitt barn 

när det inte fanns tid att umgås på kvällen. 

 

Så här i efterhand, kan jag tycka att jag kanske borde sagt ifrån när de andra pedagogerna 

gnällde och klagade över Lovas föräldrars val. Men det är inte helt lätt att göra när man är ny 

på arbetsplatsen och inte känner till bakomliggande faktorer för klagan. 
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Kommunikationen mellan pedagogerna och föräldrarna kunde i det här fallet ha varit mycket 

bättre. De pedagoger som såg Lovas sena ankomst som ett störande moment kunde ha bjudit in 

till en öppnare dialog. Jag upplevde inte att de gjorde det. De bara fortsatte att muttra och tycka 

att föräldrarna borde anpassa sig bättre till förskolans verksamhetstider. Jag själv var ny inom 

förskolans verksamhet och försökte följa de regler och förhållningssätt som fanns på förskolan, 

även om jag ibland tyckte att synsättet på en del familjers val var lite snäva och ibland 

förutfattade. Ett enkelt sätt att slippa irritationen skulle kunnat vara att i en öppen dialog bett 

Lovas föräldrar att höra av sig så snart de visste att de skulle ha en sovmorgon. Mina tankar går 

hand i hand med följande citat: “Varje relation, även den professionella, är bara precis så bra 

eller dålig som individerna i den gör den till” (Henriksen & Vetlesen 2015, s. 153). Som jag ser 

det i den här situationen ligger det största ansvaret på pedagogerna att det skapas en god dialog 

för att barnet ska få bästa möjliga förutsättningar under sin tid på förskolan.  För att få till en 

väl fungerande samverkan mellan förskola och hem måste båda parter ha och visa förståelse för 

varandra. I det här fallet känns det som om pedagogerna hade en ganska bestämd åsikt om vilka 

tider som var bra eller dåliga att komma till förskolan. Men jag vet inte om de någon gång 

förmedlade det till Lovas föräldrar. Samtidigt så är Lovas föräldrar medvetna om att deras dotter 

missar en del aktiviteter då de tar sovmorgon, men de värdesätter dessa morgnar och Lova hade 

ändå långa dagar på förskolan. Ibland är vissa regler och förhållningssätt så självklara att man 

“glömmer bort” att förmedla dessa till alla som berörs, det är möjligt att situationen var sådan. 

 

Förskolan finns till för att föräldrar ska kunna arbeta och samtidigt erbjuda alla barn i 

verksamheten pedagogiska, utvecklande och utmanande aktiviteter. Tiden som barnen 

tillbringar på förskolan kan variera väldigt mycket, beroende på föräldrarnas olika 

arbetssituationer. Då måste vi inom förskolans verksamhet kunna möta upp de olika familjernas 

behov och olikheter. En ledig förmiddag emellanåt är ett sådant exempel som kan vara 

nödvändigt för just den här familjen. 
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Det vore roligt om ni kommer in en liten stund och tittar!  

(Carolinas berättelse) 

Eftermiddagen som vi har planerat för har äntligen kommit. Vi ska ha Jupiters drop-in fika för 

att presentera för föräldrarna hur vi arbetar på avdelningen. Mina kollegor på avdelningen och 

jag har pratat om vad vi ska visa upp för föräldrarna som förklarar hur vi arbetar. 

 

Från början var tanken att vi skulle spela upp en Powerpoint-presentation men vi insåg snart att 

det blir svårt som förälder att hålla fokus och läsa samtidigt som man ska fika tillsammans med 

sitt barn. Vi valde därför att skriva några korta texter kopplade till vad barnen på Jupiter är 

intresserade av. De texterna satte vi upp på avdelningens väggar tillsammans med bilder på 

barnen när de utför olika slags aktiviteter. Presentationen skrev vi ut i några exemplar som vi 

lade på ett bord tillsammans med förskolans läroplan, så att de föräldrar som är intresserade av 

att läsa dokumenten får möjlighet att göra det. 

 

Vi har tur med vädret denna eftermiddag och mina två kollegor går ut med alla barn så att 

föräldrarna kan ta med sig sina barn in när de kommer. På detta sätt undviker vi att barnen blir 

ledsna när de inte ser sina föräldrar inne på avdelningen. Under tiden är jag kvar inne på Jupiter 

för att förbereda det sista och ta emot dem som kommer. Föräldrar börjar komma så snart 

klockan blir 15. Den första föräldern som kommer är Tomas mamma, det är bra eftersom de 

precis har flyttat till Sverige från Tyskland så hennes svenska är på nybörjarstadiet. Vi går 

tillsammans runt på avdelningen och tittar gemensamt på bilderna. Hon frågar mig om vårt 

arbetssätt och vad barnen är intresserade av. Tomas visar för sin mamma att han finns med på 

bilderna och jag förstår trots att jag inte pratar tyska, att han berättar för sin mamma om vad 

han gör på dem. Han tar även fram materialet vi har på hyllorna och visar hur de fungerar, han 

gör det med stor entusiasm och jag kan se hur glad mamman blir över detta. 

 

Jag visar henne texterna vi har satt upp och förklarar att vi arbetar enligt förskolans läroplan 

som är vårt viktigaste styrdokument. Tomas mamma är själv lärare så hon förstår vad jag menar 

när jag berättar om verksamheten och om enkäten alla föräldrar får hem under våren. Enkäten 

ligger till grund för att vi har ett drop-in för att föräldrarna ska förstå vad som menas med de 

olika frågorna. Just detta kan Tomas mamma relatera till och hon berättar för mig: 
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– Ja, eftersom vi inte är härifrån eller känner någon som kan ge oss referenser så läste vi på 

nätet om de olika förskolorna i området. Vi såg att varje förskola har statistik på hur nöjda 

föräldrarna är och då tyckte vi just denna verkade bra, och nu förstår jag även vad frågorna 

handlar om. 

 

– Vad roligt att höra! Hur tycker ni att det känns nu efter att ni har gått på förskolan i några 

månader. Är det som ni har förväntat er? 

 

– Det känns väldigt bra. Vi är nöjda med både verksamheten och personalen. Viktigt för oss är 

att vår son trivs eftersom allt är nytt för honom och vi känner att han har fått den tiden han har 

behövt för att anpassa sig. 

 

Jag märker att jag blir väldigt glad över att Tomas föräldrar är nöjda med vår verksamhet och 

med oss i arbetslaget. Vi har pratat mycket om hur vi ska arbeta för att få Tomas att känna sig 

välkommen och delaktig i gruppen, speciellt eftersom han inte talar språket och allt det som är 

nytt för honom. Jag lägger märke till att när jag får höra av föräldrar att de är nöjda med 

verksamheten så känner jag mig stolt över att jag gör ett bra jobb som förskolepedagog. Snart 

är jag ju färdigutbildad förskollärare och detta är ju ett kvitto på att jag gör ett bra jobb, att jag 

har valt rätt när jag bestämde mig för att studera vidare. 

 

Fler föräldrar hämtar sina barn ute på gården och kommer sedan in för att gå runt i miljön och 

titta på materialet som vi har tagit fram. Det är väldigt lugnt i början så det finns tid för 

föräldrarna att ställa frågor. Jag visar dem texterna, bilderna och materialet som vi använder oss 

av i vardagen, och barnen får vara med och visa eller berätta i den mån de kan. Barnen på 

avdelningen är mellan 1–3 år och alla är inte så verbala än. 

 

Lenas pappa kommer tillsammans med storasyster Anna som också går på förskolan men är 

äldre och ska börja skolan till hösten. Både pappa och Anna är intresserade av det vi gör och 

vill gärna se vilka aktiviteter Lena har deltagit i. Eftersom Lena är väldigt verbal försöker jag 

få med henne i samtalet så att hon själv kan få berätta om bilderna hon är med på. Hon visar sig 

väldigt ivrig och pekar gärna på bilderna för sin pappa och syster. 

 

– Titta, här är jag! 
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Jag frågar Lena: 

 

– Lena, minns du vad vi hade med när vi hade vattenlek? Det var kallt och hårt. Ser du vad det 

är på bilden? 

 

– Is! Det var kallt. 

 

– Vad var det som hände med isen? 

 

– Den smälte! Jag gjorde en ring. 

 

Både pappan och systern tycker det verkar roligt med isen så de fortsätter att peka på bilderna 

och ställa frågor till Lena som gärna svarar och visar dem fler bilder. 

 

Att se hur roligt Lena har när hon berättar om vad hon får göra på Jupiter är även det ett tydligt 

bevis på hur viktigt det är att låta barnen prova på olika material och att de själva får berätta 

med sina egna ord. Som pedagog känns det alltid bra om barnen själva kan berätta för sina 

föräldrar om vad de gör och om sina upplevelser. När vi berättar blir det inte på samma sätt 

utan vi pratar om en tredje person och ibland får vi inte det gensvar vi önskar från alla föräldrar, 

men om deras egna barn berättar kan det vara lättare att ta till sig de olika upplevelserna. 

 

Stämningen är väldigt avslappnad och jag lägger märke till att föräldrarna visar intresse för hur 

vi arbetar och ett stort plus är att de kan se sina barns entusiasm. De flesta föräldrarna kommer 

före klockan fyra så en kollega till kommer in för att vi ska vara två pedagoger som kan samtala 

med alla föräldrar. 

 

En förälder väljer dock att inte komma in, jag hör att min kollega pratar med henne: 

 

– Det vore roligt om ni kommer in en liten stund och tittar, vi har satt upp bilder på barnen där 

ni kan se vad de får göra på Jupiter. 

 

– Nej, det behövs inte. Vi kommer ändå att svara på enkäten och vi är nöjda med att vårt barn 

trivs. Vi ska bara hämta lite saker på Robins hylla. 
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– Det låter bra men vår tanke är att ni ska få se vad vi menar med vårt arbetssätt och vi har satt 

upp bilder på barnen där de är med i olika aktiviteter. Tanken är även att ni föräldrar ska få dela 

den här stunden med era barn och att de ska få berätta vad de gör på förskolan. Robin kan säkert 

berätta för dig om vad hen gör på bilderna och ta fram materialet hen tycker om. 

 

– Jaha, fast Robin är ju inte så gammal och pratar väldigt lite så hen kan ändå inte berätta så 

mycket. Vi litar på det ni säger och som sagt, viktigast för oss är att ni tar bra hand om barnen.  

Allt annat kommer när hen blir äldre. Vi går hem nu, Robin är ju redan påklädd och klar så det 

blir bara mer jobb om hen ska kläs av och på igen. 

 

– Ok, jag förstår. Materialet som vi har tagit fram kommer att sitta kvar så ni är välkomna att 

komma in och titta en annan dag om ni vill. 

 

Vi i pedagoggruppen blir förvånade över valet den föräldern gör eftersom vi skrev syftet i 

inbjudan vi skickade till alla föräldrar. Dagarna före berättade vi även för dem vad vi skulle 

presentera. För oss är det viktigt att föräldrarna tar del i vårt sätt att arbeta då det gäller deras 

barns utveckling samt att det hör till vårt uppdrag som pedagoger inom förskolan. 

 

Senare i veckan har vi möte på förskolan och alla avdelningar får berätta om hur det har gått på 

respektive drop-in. Vi berättar att vi på Jupiter har haft ett högt föräldradeltagande och bra 

återkoppling från dem. Vi berättar även om Robins förälder som väljer att inte delta och 

reaktionen från kollegorna kommer snabbt. Majoriteten av kollegorna reagerar på att föräldern 

har valt att inte delta i vårt drop-in och att det valet visar bristen på intresse från den förälderns 

sida. Robin har ett äldre syskon som har gått på en av de andra avdelningarna, även där har 

föräldrarna avstått från att delta på deras drop-in genom åren. Åsikter om hur bra eller dåliga 

de föräldrarna är uttrycks än en gång bland kollegorna trots att vi denna gång inte vet 

bakgrunden till varför föräldrarna väljer att inte delta. 

  

 

Terése’s tankar om Carolinas berättelse  

Jag kan känna igen mig i Carolinas berättelse eftersom vi arbetar efter samma upplägg inför 

den årliga brukarundersökningen. Vi har tidigare provat olika sätt att nå ut med information om 

vår verksamhet till föräldrarna och har kommit fram till att drop-in är både ett trevligt och 
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givande sätt att informera på. Det finns alltid föräldrar som inte tycker att just de behöver 

komma in på avdelningen vid sådana tillfällen, eftersom de ändå är nöjda och deras barn är nöjd 

med sin vistelsetid i förskolan. Som pedagog kan det då vara frustrerande att någon väljer bort 

en aktivitet när man själv är mitt uppe i något och jobbat extra hårt för att hinna med allt inför 

ett sådant tillfälle. Samtidigt så vet vi inte hur just dessa föräldrars dag har varit och vad de har 

för planer för den här kvällen. Kanske går det inte ihop med ett drop-in på förskolan. Många 

familjer har fler barn som behöver hämtas eller lämnas på olika aktiviteter. Jag tycker att det 

var bra att pedagogerna erbjöd föräldrarna att komma in på avdelning en annan dag när det 

passade dem bättre eftersom dokumentationen skulle sitta uppe ett tag. 

 

Utifrån Carolinas berättelse förstår jag även att de har varit tydliga i sin information inför deras 

drop-in, vilket säkerligen hjälpt till att få fler föräldrar att komma. Min erfarenhet är att 

förskolan ofta erbjuder flera olika typer och tillfällen till samverkan kring barnen och 

verksamheten för att möta upp föräldrarnas olika intressen och behov av information om 

verksamheten. 

 

 

Carolinas tankar om sin egen berättelse  

Texten jag skriver tycker jag speglar intresset och lusten vi pedagoger lägger i vårt arbete. Jag 

kan även lägga märke till att de flesta föräldrar visar ett genuint intresse för arbetet vi gör för 

deras barn i förskolan och de verkar förstå att det finns ett syfte i de olika aktiviteterna barnen 

får ta del av. Trots att jag lyssnade på samtalet som min kollega hade med föräldern som valde 

att inte komma in blir jag ändå förvånad över det. Frågor som dyker upp i mitt huvud är; har vi 

varit otydliga? Är vårt arbete inte tillräckligt? Saknas intresse för vårt arbete? Finns det 

förståelse eller intresse för barnets utveckling eller så är det att de är nöjda och det är tillräckligt? 

Hur ska vi göra för att få med oss fler föräldrar i att intressera sig för vår roll som förskollärare, 

är det ens möjligt? Kanske är det så att vi får nöja oss med att de flesta föräldrar är intresserade 

och att en liten klick inte bryr sig så mycket. 

  

När jag läser Sandberg och Vuorinen finner jag likheter med det som Robins förälder uttrycker, 

att föräldrar till barn i åldrarna 1–3 är mer fokuserade på barnens fysiska välbefinnande snarare 

än den pedagogiska verksamheten (Sandberg & Vuorinen 2008, s.37). Föräldrar känner sig 

nöjda så länge de ser att deras barn trivs och mår bra på förskolan. Det kanske är så denna 
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förälder har tänkt, men det kan inte jag svara för.  Jag vet bara att jag måste göra det som behövs 

i mitt arbete. Inte bara för att det hör till mitt uppdrag utan för att jag känner att det ligger i mitt 

eget intresse att utvecklas och göra mitt bästa. För mig räcker det inte att bara att barnen har det 

bra om dagarna utan jag vill att de ska få med sig olika upplevelser och att det i sin tur ska väcka 

deras nyfikenhet. Det är just detta som har lockat mig till att välja det här yrket och fortsätta 

med det i över femton år. Intresset har dessutom drivit mig till att studera till förskollärare. 

 

Trots att jag känner mig trygg i min roll som pedagog och över mitt val att arbeta med just detta 

så vill jag att det ska bli tydligt med vad det är vi gör. Jag vill att så många föräldrar som möjligt 

ska förstå förskoleverksamheten. Men ibland undrar jag om det inte bara är ett önsketänkande 

från min sida. Att få med alla kanske är en utopi som aldrig blir verklig. Jag känner att jag måste 

hålla hoppet uppe, om inte för föräldrarnas skull, så för barnen. 

 

Samtidigt kan jag känna att vi som pedagoger i förskolan överskrider en gräns när vi uttrycker 

våra tankar om hur en familj gör rätt eller fel i hur de förhåller sig till förskolan. Vem ger mig 

rätten att ha en åsikt kring detta och varför ska jag ens lägga energi på det? Mitt fokus bör ligga 

på att verksamheten är bra och att föräldrarna får ta del av det vi gör, om de sedan inte visar 

intresse är upp till dem. 

 

 

Dilemma  

Båda vi två, Terése och Carolina har arbetat som pedagoger i förskolan under flera år. Vi har 

under de här åren träffat många människor med olika personligheter och erfarenheter. Alla 

möten har inte alltid varit friktionsfria, det blir så i arbetet med människor. Men vi anser att det 

är viktigt att visa den andre respekt och ge andra förtroende för att även de ska visa hänsyn och 

omtanke till sin omgivning. Vi anser båda att man får ett gott bemötande tillbaka om man själv 

håller en god ton mot den andre oavsett situation. Självklart vet vi att personkemin inte alltid 

överensstämmer men som verksamma pedagoger inom förskolan bör man vara en god förebild 

för både barn och vuxna. 

 

Det vi upplever som dilemman i våra berättelser är att vi har svårt att hitta ett bra sätt för 

pedagoger och föräldrar att mötas och samtala om förskolans mål. Samtidigt undrar vi hur man 

kan göra för att pedagoger ska visa förståelse för den andres, i det här fallet föräldrarnas, val 
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och vardag. Terése’s berättelse beskriver en situation som visar på irritation från pedagogerna 

gentemot ett föräldrapars val av sitt barns vistelsetider på förskolan. I Carolinas berättelse väljer 

en förälder att inte delta i en specifik aktivitet där verksamheten presenteras, detta val väcker 

blandade känslor i pedagoggruppen. 

 

Vi vill med vår text synliggöra samverkan och problematik som kan uppstå i en 

förskoleverksamhet och hur man kan göra i framtida liknande situationer för att det inte ska 

uppstå missförstånd. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår vetenskapliga essä är att belysa dilemmat kring hur samarbetet mellan förskolan 

och föräldrar kan blir bättre så att det gynnar både det pedagogiska arbetet och barnens 

utveckling i vardagen. Vi ska även försöka sätta oss in i hur föräldrarna kan tänka kring sin 

möjlighet till medverkan i vår verksamhet, hur ser föräldrarna själva på sin medverkan eller 

icke medverkan? 

 

I Carolinas berättelse där vi har olika slags föräldrar, väljer de flesta att komma in på 

avdelningen med sina barn för att se hur de har arbetat i verksamheten. En väljer dock att inte 

komma in och det är samtalet som den föräldern har med en pedagog som för oss till en av våra 

frågor. Hur kan vi som pedagoger nå ut till föräldrarna så de förstår syftet med vårt arbete i 

förskolan?  Vi kan även läsa i Terése berättelse hur kollegor visar sin irritation över att 

föräldrarna till Lova inte lämnar henne i god tid så att hon kan vara med i verksamheten. 

Kommunikationen kan ha varit bristfällig i båda fallen, eller kanske inte tydlig nog. 

 

Vi kan hitta vissa paralleller i de två berättelserna, både Robins förälder och Lovas föräldrar 

visar sig nöjda med att deras barn har det bra på förskolan. I Robins förälders fall är hen nöjd 

med att barnet har det bra på dagarna, än så länge anser hen att Robin inte är tillräckligt stor för 

att uppfatta allt. Lovas föräldrar visar sig nöjda med att hon har det bra så att de kan sköta sina 

arbeten, de litar på att förskolan erbjuder en bra verksamhet för sitt barns utveckling. 

 

Samtidigt undrar vi om det räcker för oss som pedagoger i förskolan att föräldrarna är nöjda 

med att deras barn har det bra under sin tid på förskolan? Vad händer då med vårt pedagogiska 
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arbete, för vems skull gör vi det? Självklart anser vi att barnen är de som får ut det mesta av 

vårt arbete men någonstans vill vi även få bekräftelse från föräldrarnas sida. Om inte vi hade 

behövt visa för föräldrarna hur vi arbetar så är det samtidigt svårt för dem att veta hur deras 

barn utvecklas på olika sätt, även om de ser att deras barn får en bra omvårdnad. I förskolans 

läroplan står det tydligt att vi på förskolan ska arbeta med både omsorg och lärande. 

 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket 2016, s. 5). 

 

Hur får man en bra samverkan mellan förskolan och vårdnadshavarna som visar att vi strävar 

åt samma håll? Å ena sidan har vi pedagogerna som vill att föräldrarna ska visa ett större intresse 

för den pedagogiska verksamheten och så har vi föräldrarna som är nöjda med att deras barn 

har det bra på dagarna. Att få till ett gott samarbete mellan båda grupperna är ibland en utmaning 

eftersom det inte alltid är så lätt att se saker från ett annat perspektiv. 

 

Utifrån vårt syfte har vi valt att fokusera på följande frågeställningar: 

 Hur kan vi som pedagoger arbeta för att samarbetet mellan förskolan och föräldrar ska 

bli bättre, så att det gynnar både barnens utveckling och det pedagogiska arbetet? 

 Vilka färdigheter behöver vi som pedagoger inom förskolans verksamhet, för kunna 

skapa en bra samverkan kring barnet med föräldrarna? 

 

 

Metod 

Vi har valt att skriva vårt examensarbete i par och i vetenskaplig essäform. Alsterdal beskriver 

att en essä består av tre delar: berättelsen om en svårbedömd handlingssituation, egna tankar 

och frågor till den, samt perspektiv utifrån som förhåller sig till det egenupplevda (Alsterdal 

2014, s.49). Hennes ord beskriver vår process i skrivandet av vårt essäskrivande. När vi blickar 

tillbaka på händelserna vi skriver om, gör vi det möjligt att ta ett steg tillbaka och se dem ur ett 

nytt perspektiv. Genom detta får vi möjligheten att reflektera över vårt handlingssätt och finna 

alternativa sätt på hur vi kan agera vid liknande situationer när de uppstår i framtiden. Att skriva 

i essäform gör att vi får en möjlighet att återvända till händelserna som vi baserar våra 

berättelser på. Processen med att skriva denna essä handlar inte för oss om att bli färdiga eller 
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få alla våra frågor besvarade utan att vi är på väg (Bech-Karlsen 1999, s.47). Vi kan på detta 

vis göra en djupare reflektion över vårt och andras handlande i situationerna vi beskriver, på 

detta sätt får vi syn på sådant vi inte har reflekterat över tidigare. 

 

“Kanske kan man säga att berättelsen är den plats där man börjar, medan essän är den plats 

varifrån man fortsätter” (Bech-Karlsen 1999, s.45). Vi ser det som en utmanande och 

utvecklande uppgift att skriva om händelser som vi varit med om och som med säkerhet kommer 

uppstå fler gånger i förskolans verksamhet. Det ges inte alltid tid för reflektion i samband med 

olika händelser i vårt arbete, vardagen flyter på. Situationer som inte har fått ett bra avslut kan 

ligga kvar och skava i minnet, vi ser vårt skrivande som ett bra tillfälle att reflektera djupare 

över just dessa händelser. 

 

Att använda oss av både ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv i vårt skrivande gör 

att vi kan utgå från våra egna minnen av händelserna. Här har vi till största del utgått från Patel 

och Davidssons tolkning av hermeneutiken samt Ricœur. I det fenomenologiska perspektivet 

har vi utgått från Thomassens tolkning. Vi är medvetna om att vi inte har tolkningsföreträde för 

hur andra agerar, men vill ändå försöka sätta oss in i deras handlingssätt för att vidga våra 

perspektiv. Citatet som följer sätter ord på hur vi känner inför skrivandet av denna essä: “[e]ssän 

är öppen och sökande, sinnlig och reflekterande. Den knyter samman berättelse och reflektion. 

Essän är i – likhet med berättelsen – en utmaning för de försigkomna” (Bech-Karlsen 1999, s. 

45). 

 

Vi har under skrivandets gång även fått inspiration från våra handledningstillfällen där vi 

tillsammans med våra kurskamrater och handledare gemensamt diskuterat och analyserat vår 

uppsats. Diskuterat olika perspektiv och litteratur, vilket fått oss att komma vidare i vår 

skrivprocess. 
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Etiska överväganden 

I enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer har vi valt att förhålla oss till 

konfidentialitetskravet som innebär att vi har ändrat detaljer i våra berättelser för att det inte ska 

gå att identifiera enskilda personer eller platser (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Vi har i vår essä 

fingerat alla namn på såväl personer som förskoleavdelningar. Genomgående i vår text har vi 

även valt att använda oss av ordet förälder, vilket vi i detta fall likställer med vårdnadshavare, 

detta utan att för den del lägga in några värderingar. Ordet pedagog använder vi som en 

gemensam benämning på all personal som arbetar inom förskolans pedagogiska verksamhet 

oavsett utbildning. 

 

 

Vår syn på samverkan 

Samverkan betyder gemensamt handlande för visst syfte (Nationalencyklopedin u.å.). För oss 

inom förskolan innebär det att det ligger i vårt, det vill säga pedagoger och föräldrars, 

gemensamma intresse för barnets bästa.  Samverkan mellan föräldrar och pedagoger anser vi 

även vara en förutsättning för att barnen ska få bästa möjliga förutsättningar för en lärorik period 

under sin vistelse i förskolan. Med samverkan menar vi att föräldrar och pedagoger delar med 

sig av sin upplevelse och bild av barnet till varandra, för att få en så komplett bild av barnet 

som helhet. Christersson liknar samverkan vid “[a]tt olika delar eller “byggstenar” ska 

sammansmältas till en helhet så att vi kan agera gemensamt” (Christiansson 1995, s. 56) för 

barnets bästa. Samverkan ger även större möjligheter till ökad förståelse av de olika traditioner 

och förhållningssätt som förskolan och hemmet står för, vilket leder till bättre förutsättningar 

för ett tillfredsställande samarbete (Ibid, s. 9). I vår läroplan Lpfö 98 rev 2016 beskrivs 

samverkan på följande sätt: 

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn ska kunna utvecklas rikt 

och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. (Skolverket 2016, s. 13). 

 

Vi ser kommunikationen som en betydelsefull del i samverkan, de talade orden är bara en liten 

del av de budskap som vi sänder ut till vår omgivning (Niss & Söderström 2015, s.106).  
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Därför är det angeläget att tänka på hur man interagerar med andra i olika situationer, att 

kommunikationen hålls på en professionell nivå från pedagogens sida. Vidare är det 

betydelsefullt i en relation att tänka på hur man framför information som är av vikt för båda 

parter, de personliga värderingarna bör hållas utanför. “Det ingår därmed i förskolans uppdrag 

att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att förmå föräldrarna att samarbeta med 

förskolan” (Sandberg & Vuorinen 2007, s. 15). 

 

Relationen mellan föräldrar och förskola kan påverkas av föräldrarnas inställning till förskolan. 

Enligt Keyes (Keyes 2000, se Sandberg & Vuorinen 2007 s. 27) kan den beskrivas på tre olika 

sätt: föräldra-fokuserad, skolfokuserad och/eller kompanjonsfokuserad. 

 

En föräldrafokusering innebär att föräldrarna anser att de själva främst har ansvar för sina barns 

uppfostran och utbildningsresultat. I den skolfokuserade relationen känner föräldrarna att det 

framför allt är skolan som ansvarar för barnens resultat avseende utbildning och i den 

kompanjonskapsfokuserade relationen har de ansvar tillsammans (Idem). 

 

För oss pedagoger blir det ofta en utmaning när vi möter föräldrar och det i ett samtal kommer 

fram vilka förväntningar de har på förskolan. Dessa förväntningar stämmer inte alltid överens 

med hur vi har planerat vår verksamhet eller enskilda aktiviteter. Föräldrar som enbart ser 

förskolan som en plats där barnen kan vara under tiden de arbetar och som inte visar intresse 

för verksamheter kan vi kalla för föräldrafokuserade. De som å andra sidan ser förskolan som 

de enda ansvariga för hur barnen ska utvecklas och uppfostras blir mer skolfokuserade, de 

ställer högre krav på förskolan. Den ideala samarbetspartnern för oss pedagoger är de föräldrar 

som är kompanjonsfokuserade, kommunikationen och samarbetet blir både enklare och 

tydligare. Båda parterna har möjlighet att uttrycka sina åsikter och funderingar, möjlighet för 

reflektion och dialog finns. 

 

 

Samverkan nu och då 

Som tradition har man alltid inom förskolan tyckt att det är viktigt att för barnens bästa 

samverka med föräldrarna. Begreppet samverkan har under förskoleverksamhetens utveckling 

haft olika betydelser beroende tid och politisk styrning. Man har gått från att ge mödrar stöd 

och råd kring barnuppfostran till att föräldrar tillåts att ha inflytande och vara delaktiga i 



20 
 

verksamheten (Sandberg & Vuorinen 2007, s. 14). Vi behöver även förhålla oss till förskolans 

läroplan “[v]isa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull 

relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Skolverket 2016, s. 13). 

 

 

Gemensam reflektion utifrån teoretiska perspektiv 

En del av processen i vårt skrivande av denna essä är att använda oss av reflektion över vårt 

handlande i de olika berättelserna och för att inta olika perspektiv. Hammarén menar att det inte 

bara räcker med erfarenhet, utan vi behöver även kombinera den med reflektion för att kunna 

se vad vi ska kunna utvecklas inom yrket och att skriva om våra erfarenheter hjälper oss i vår 

reflektion (Hammarén 2005, s. 17). Det vill säga att vi kan på papper se det vi faktiskt kan och 

har lärt oss genom erfarenheten. Kanske det hjälper oss att se allt med nya ögon genom att 

skriva om det, vi kan reflektera och på det viset få syn på vår erfarenhetsgrundade kunskap. Det 

kan vara så att vi ser situationen med nya ögon och finner möjligheter i samband med att vi 

skriver eller att vi ser nya sidor, men även nya sätt i hur vi kan handskas med nya situationer 

som uppstår. 

 

Genom att skriva våra berättelser och reflektera över den egna berättelsen men även den 

andres, får vi möjlighet att se situationerna utifrån nya perspektiv. Vi kan känna igen oss i 

varandras texter, då vi båda har varit med om liknande situationer genom åren och kan se att 

vi har agerat på liknande sätt. Genom reflektionen får vi bekräftat att vi agerar på ett sätt som 

vi tycker är rätt men även att vi kunde ha agerat eller svarat på ett annat sätt. Ibland är det 

svårt att finna sig i situationen och komma på vad som är rätt att säga i kommunikationen 

med föräldrarna just då. Hjertström Lappalainen skriver “[d]enna förmåga att stanna upp 

eller ta ett steg tillbaka för att betrakta sina känslor eller begär beskriver vi som människans 

förmåga till reflektion” (Hjertström Lappalainen 2009, s. 18). 

 

Vilka färdigheter behöver vi pedagoger inom förskolans verksamhet, för att skapa en bra 

samverkan kring barnet med föräldrarna? Utifrån vår erfarenhet och det vi har märkt under åren 

vi har arbetat ställer vi oss följande fråga: handlar det om att den praktiska kunskapen vi besitter 

inte räcker för dem utan de vill se mer bevis på vetenskapliga teorier? Det kanske är först då 

blir mer verkligt för dem. Gustavsson ställer en fråga i sin bok som får oss att fundera “[...] Är 

det så att kunskap endast sitter i huvudet, sitter den inte även i traditioner och i människans 
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kropp?” (Gustavsson 2002, s. 14). Möjligen är det så att vi pedagoger behöver bli bättre på att 

förmedla det vi kan. Att bara berätta om våra aktiviteter kanske inte räcker, eftersom alla 

föräldrar kanske inte förstår vad vi menar. Tanken med ett drop-in är att barnen ska vara de som 

visar föräldrarna verksamheten på avdelningarna. I Carolinas fall blev det att pedagogerna fick 

vara de som berättade om verksamheten eftersom majoriteten av barnen inte har ett fullt 

utvecklat språk ännu. 

 

Frågan som vi kan ställa oss är vilken form av kunskap vi pedagoger behöver i samverkan med 

föräldrarna? I Vad är kunskap? skriver Gustavsson bland annat om Aristoteles tre 

kunskapsformer, episteme, techne och fronesis. De här tre kunskapsformerna använder vi oss 

av dagligen i vårt arbete i förskolan på olika sätt. Vi använder oss av dessa kunskapsformer 

utan att reflektera över vad och hur vi gör, utan det kommer per automatik när man väl har fått 

erfarenhet inom vårt yrke. Enligt Gustavsson är episteme en vetenskaplig-teoretisk kunskap 

(Gustavsson 2002, s. 54). Denna teoribaserade kunskapsform består av bland annat regler och 

förhållningssätt som utgår från läroplanen, lokala och centrala styrdokument och till exempel 

teorier om barns utveckling som ligger till grund för vår verksamhet. 

 

Techne är den praktisk-produktiva kunskapen som vi använder oss av genom handlingar vi 

utför i skapandet av en produkt enligt Gustavssons tolkning (2002, s. 54). Ett sådant exempel 

är hur Carolina och hennes kollegor förbereder avdelningen inför drop-in fikat genom att göra 

en sammanställning av texter och bilder som visar deras arbetssätt med barnen på Jupiter. En 

annan formulering av technes betydelse återger Nilsson i Vad är praktisk kunskap?. Han skriver 

att techne hjälper oss inte att fundera ut vad som skall framställas, utan visar oss hur (Nilsson 

2009, s. 47). Fronesis är däremot en mellanmänsklig klokhet, även kallad praktisk klokhet 

(Gustavsson 2002, s.55). Den praktiska klokheten visar sig i situationer där vi behöver fatta 

beslut i stunden utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper om liknande situationer. Nilsson 

tolkning av fronesis är att när vi hamnar i ett dilemma så är det fronesis som vi behöver för att 

lösa situationen (Nilsson 2009, s. 48). I Terése´s berättelse kan man ana att pedagogerna verkar 

ha tappat sin fronesis utifrån Nilssons tolkning då de blir osäkra på hur de ska hantera Lovas 

föräldrars val att tillbringa förmiddagen med sin dotter istället för att hon lämnas på förskolan. 

Å andra sidan kan man se hur Carolinas kollega använder sin fronesis när hon erbjuder 

föräldrarna att komma in och titta på avdelningen en annan dag när det passar dem bättre. 
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Vi, i detta fall min kollega och jag, Carolina, visar oss trygga och lugna när vi berättar för 

föräldrarna om vårt arbetssätt på Jupiter. Likadant när min kollega samtalar med den förälder 

som väljer att gå hem istället för att stanna kvar. Båda två har genom flera års erfarenhet blivit 

experter i att kommunicera med föräldrar om vårt arbete och vi visar oss trygga när vi samtalar 

med dem. Jag baserar detta utifrån modellen där Dreyfus & Dreyfus har skrivit om de fem olika 

kunskapsstadierna. En expert vet hur hen ska handla och baserar sina val på mogen och övad 

förståelse. Färdigheten har blivit en naturlig del av personen och tillämpas utan större 

reflektioner om vad eller hur en uppgift ska genomföras just i den situationen. Experten löser 

inte problem och fattar inte beslut, utan de gör vad som normalt fungerar, de använder sig av 

sitt sunda förnuft och sin erfarenhet (Dreyfus & Dreyfus 2010, s.10–11). 

 

Utifrån Dreyfus & Dreyfus kunskapsstadier kan jag, Terése, se att mitt handlande i berättelsen 

är en blandning mellan avancerad nybörjare och skicklighet. Vid den här tidpunkten var jag ny 

inom förskolans verksamhet och visste inte riktigt hur jag skulle hantera kollegornas 

kommentarer om Lovas föräldrar. Samtidigt kunde jag använda mig av mina tidigare 

erfarenheter från andra tillfällen med föräldrakontakt i mitt bemötande av Lovas föräldrar och 

kan därmed säga att jag lutar mig mot min fronesis i dessa situationer, utifrån Dreyfus & 

Dreyfus tolkning av Aristoteles kunskapsformer. Jag känner även igen mig i Dreyfus & Dreyfus 

beskrivning av den avancerade nybörjaren. Efter att nybörjaren skaffat sig betydande 

erfarenheter genom praktisk erfarenhet av konkreta situationer så närmar sig hen stadiet 

avancerad nybörjare. Personen ser samband mellan händelser och får en bättre helhetsbild av 

färdighetsområdet. Hen använder sig av sina förvärvade erfarenheter tillsammans med regler 

(Dreyfus & Dreyfus 2010, s. 4). Jag kände mig trygg och mer säker i föräldrakontakten eftersom 

jag praktiserat det i tidigare sammanhang utanför förskolans verksamhet. Detta stämmer 

överens med hur Dreyfus & Dreyfus beskrivningen på det fjärde stadiet, skicklighet. Den som 

kommit till skicklighet organiserar och förstår sin uppgift intuitivt, men analyserar även 

stundtals det hen ska utföra. Hen går in för sin uppgift med stort engagemang och ser den utifrån 

ett perspektiv baserat på tidigare liknande händelser. Personen har gott om erfarenheter och kan 

utifrån dessa prioritera och grunda sin val i den specifika händelsen eller situationen (Dreyfus 

& Dreyfus 2010, s. 9–10). 

  

“När vi talar om intuition eller praktisk kunskap syftar vi på den förståelse som uppkommer 

utan ansträngning, genom en urskillningsförmåga som är ett resultat av tidigare erfarenheter” 

(Dreyfus & Dreyfus 2010, s. 9). Om vi pedagoger tror på det vi gör, det vill säga att vi tror på 
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vår verksamhet “[..]och dess betydelse för barnen och lyckas förmedla detta” (Niss & 

Söderström 2015, s. 68), då har vi stora möjligheter att föräldrarna känner förtroende för oss 

och visar sin respekt. Att ha med sig föräldrarna i verksamheten är A och O, och samarbetet 

blir mycket bättre och möjligheterna många fler. Den goda relationen kommer även att spegla 

av sig i relationen med barnen om föräldrarna visar sig positiva. “Barn har en alldeles särskild 

förmåga att känna om människor i deras närhet tycker om varandra eller inte” (Idem). 

 

Vi kan se det som att det är vi som pedagoger i förskolan är de som i första hand ska ansvara 

för att kommunikationen och relationen med föräldrarna är bra, att det är vi som i första hand 

ser till att relationen till dem är bra. Om jag som pedagog märker av att min relation till en 

förälder eller en familj inte är optimal är det min skyldighet att be mina kollegor om hjälp. De 

kan i sådana fall vara de som ansvarar för relationen med den familjen i första hand. Vi bör 

enligt förskolans läroplan “visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas 

en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Skolverket, 2016, s. 13). 

 

Man kan tänka sig att vi som pedagoger bör vara den som bjuder in till att klimatet i förskolan 

blir bra, att vi ger bra förutsättningar för att föräldrar ska känna sig både välkomna men även 

lyssnade på. “Man kan beskriva pedagogens roll i samspelet med föräldrar som en ‘värdroll’ 

där de primärt är ansvariga för tonen, stämningen och atmosfären i samtalet” (Juul & Jensen 

2012, s. 114). Vi som värdar, i detta fall, pedagogerna ser till att det blir bra. Som värdar behöver 

vi även visa tolerans till att det finns skillnader i hur familjer fungerar. Alla agerar inte på 

samma sätt och prioriteringarna är olika beroende på tid, intresse och situation. 

  

Efter att ha tittat på olika tolkningar av Aristoteles kunskapsformer och Dreyfus & Dreyfus 

kunskapsstadier blir det naturligt för oss att nu skriva vidare om ett verktyg som vi har fått 

använda under vår utbildning till förskollärare, professionsutvecklingsmatrisen. 

 

 

Professionsutvecklingsmatrisen 

Professionsutvecklingsmatrisen har vi använt oss av när vi tillsammans med våra handledare 

har skattat oss själva i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning, praktik på förskola. 

Den är indelad i tre områden, Progression mot en analys- och reflektionsförmåga byggd på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, Progression mot en didaktisk kompetens och 
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Progression mot ett kommunikativt och demokratiskt ledarskap (Från nybörjare till 

professionell, 2015). Dessa områden är indelade i fyra olika nivåer och tre olika förmågor var. 

I våra dilemman är det tredje området, Progression mot ett kommunikativt och demokratiskt 

ledarskap, som är intressant att titta på. 

 

 När vi tittar i Progression mot en analys- och reflektionsförmåga byggd på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet kan vi se att det finns en skillnad mellan nivå tre och nivå fyra. Som 

pedagog i förskolan går man från att “motivera de egna värderingarna och se hur de tar sig i 

uttryck i den egna verksamheten” (Södertörns högskola 2015, s. 24) till att kunna “diskutera 

och kritiskt granska de värderingar och teorier som ligger bakom gjorda val och effekter av val 

i gjord Undervisning/verksamhet” (Idem.). 

 

I Progression mot ett kommunikativt och demokratiskt ledarskap (Ibid, s. 26) tittar man bland 

annat på att man som pedagog i förskolan kan samverka med kollegor och föräldrar, att man 

inser hur personliga värderingar kommer till uttryck i ledarskapet, att man är flexibel och kan 

hantera oförutsedda händelser. De här egenskaperna finns i nivå tre som vi anser passar in i 

Dreyfus & Dreyfus kunskapsnivå skicklighet. Man behöver ha utvecklat de här egenskaperna 

för att nå dessa kunskapsnivåer. En person som är i kunskapsnivån nybörjare kommer att ha 

svårt att känna sig bekväm i en situation som Carolinas kollega hamnade i när hen förklarade 

tanken med Jupiters drop-in. Enligt professionsutvecklingsmatrisen är man på nivå ett då man 

“bildar sig en uppfattning om föräldrarnas deltagande i förskolan” (Idem.), har man inte haft 

stor föräldrakontakt är det svårt att veta hur man ska göra eller hur man ska kommunicera. Det 

är erfarenheten som gör att man vet hur man kan förmedla syftet med de olika delarna i 

verksamheten, erfarenhet ger en också tryggheten man som nybörjare saknar. 

 

När man har kommit till nivå fyra inom Progression mot ett kommunikativt och demokratiskt 

ledarskap i professionsutvecklingsmatrisen (Idem.) kan man likställa det med att man är 

expert enligt Dreyfus & Dreyfus kunskapsnivåer. Då har man uppnått stadiet att man kan få 

föräldrar att reflektera över verksamheten i förskolan. Självklart är det här något vi som 

pedagoger i förskolan vill uppnå, dels för att visa vår verksamhet men även för att få kvitto på 

att det vi gör är bra. 

 

Nu när vi har tittat på vårt handlande i berättelserna utifrån olika kunskapsperspektiv vill vi 

vända blicken mot två olika teoretiska perspektiv, hermeneutiken och fenomenologin. 
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Hermeneutik 

I följande stycke kommer vi att se på våra berättelser för att undersöka respektive dilemma 

utifrån det hermeneutiska perspektivet för att få möjlighet att reflektera och belysa våra båda 

dilemman med nya infallsvinklar som vi i vanliga fall inte använder oss av. 

 

Patel och Davidson skriver om hermeneutik, som är en tolkning av mänskliga handlingar, 

livsyttringar och spåren av dessa på samma sätt som man tolkar språkliga utsagor och texter. 

“Hermeneutiken har fått stå för kvalitativ förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll 

som är öppen, “subjektiv” och engagerad” (Patel & Davidson 2011, s. 29). En hermeneutiker 

menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i och genom språket kan skaffa sig 

kunskap om det genuint mänskliga genom att förstå andra människor och vår egen livssituation 

genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket (Idem). 

Att man gör det utifrån sin egen förståelse, ser helheten och kan använda sin empati eller 

medkänsla för att förstå objektet (Ibid, s. 29–30). 

 

I Preschool teachers’ views on competence in the context of home and preschool collaboration 

skriver Vuorinen et al., om hur viktigt det är att skapa förtroende mellan pedagoger och föräldrar 

för att kunna etablera en relation som kännetecknas av en öppen dialog (Vuorinen et al. 2014, 

s. 153–154). Genom denna ömsesidiga dialog kan vi få föräldrarna att förstå 

förskolepersonalens pedagogiska arbete men även vikten av att personalen i förskolan visar 

förståelse för varje familjs olika behov. Vuorinen et al. har i sin artikel intervjuat förskollärare 

för att ta del i hur de ser på samarbetet mellan förskola och föräldrar. För att kunna tolka vad 

de intervjuade i artikeln menar i sina berättelser kan vi använda oss av hermeneutiken då man 

inom hermeneutiken bland annat ser helheten och använder sin empati för att förstå ett objekt. 

Det är genom deras språk och handlingarna i intervjuerna som vi kan förstå innebörden av det 

de berättar, detta tack vare vår episteme som i detta fall är vår yrkeserfarenhet. För oss som 

pedagoger inom förskolan blir det enkelt att sätta oss in i de olika situationerna som beskrivs i 

denna artikel, möjligen att en utomstående kan förstå vårt dilemma genom att förstå andra 

människor och livssituation genom att tolka det i det skrivna språket och handlingar (Patel & 

Davidson 2011, s. 29). 
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Ricœur menar att det finns skillnad i hur förklaring och förståelse ter sig i dialog och i text.  I 

en dialog finns möjligheten att ställa en fråga när man inte förstår, det leder till en förklaring 

varpå förståelsen kommer (Ricœur 1988, s. 74). I en text är det annorlunda: 

 

Att läsa är inte längre detsamma som att lyssna. Läsningen styrs av koder som kan jämföras 

med hur grammatikens koder styr förståelsen av satser. Vad beträffande berättelsen utgörs 

dessa koder av de narrativa koder som frilagts genom strukturanalys (Idem). 

 

Vidare anser Ricœur att förståelse och tolkande hermeneutisk dimension är av yttersta vikt i all 

kunskapsutveckling men innanför den överordnade har också förklaringar sin plats (Ibid, s. 75).  

 

Förklaringen kommer in som “det metodiska momentet i tolkningsprocessen”, medan 

förståelsen utgör den övergripande horisont som är nödvändig för att förklaringen ska ha en 

funktion och mening. Förklaring och förståelse är två olika nivåer - de finns inte bredvid 

varandra. Varje förklaring bygger på förståelse och ingår i en hermeneutisk kontext. Förklaring 

och förståelse blir då ett samspel mellan nivåer, inte varandra uteslutande alternativ enligt 

Thomassen. Målet för den hermeneutiska reflektionen är en djupare förståelse av människans 

existens, “av vår samhörighet med allt som är” (Thomassen 2007, s.190). 

  

Om man tittar på våra berättelser utifrån ett hermeneutiskt perspektiv på samverkan innebär det 

att de pedagoger som vi har skrivit om behöver tänka på ett annat sätt. Det skulle generera en 

ökad förståelse om de visade intresse för den andre partens val utan att döma ut föräldrarnas 

handlande på förhand. Inom hermeneutiken är det viktigt att förstå och tolka den andres sida av 

sina handlingar utifrån sig själv. 

  

  

Fenomenologi 

Vuorinen et al. har intagit ett fenomenologiskt perspektiv då de har intervjuat är förskollärare 

som svarar i intervjun utifrån sig själva och sina egna erfarenheter. “I fenomenologiska 

undersökningar riktas uppmärksamheten mot världen såsom den konkret upplevs och erfars ur 

ett subjekts perspektiv [...]” (Thomassen 2007, s. 91). Subjektet Thomassen beskriver anser vi 

i detta fall är förskollärarna i artikeln som vi själva kan identifiera oss med då vi försöker förstå. 
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Undersökningens resultat har sedan analyserats enligt Grounded Theory, det vill säga att 

forskningsfrågan har formulerats öppet och den förändras under själva forskningsprocessen 

(Patel & Davidson 2011, s. 31) som beskrivs i Forskningsmetodikens grunder (Idem.) vad gäller 

Grounded Theory. De har istället för att utgå från stora teoretiska konstruktioner utgått från den 

samlade empiri i sina intervjuer och sedan formulerat en lokal teori som har täckning för det de 

intervjuade berättar om. I detta fall är det att de belyser svårigheterna med att kunna förmedla 

sin kompetens till föräldrar samtidigt som de vill få fler föräldrar engagerade i sina 

verksamheter. Vi tolkar det som att författarna har intagit ett fenomenologiskt perspektiv då de 

intervjuade är förskollärare som svarar i intervjun utifrån sig själva och sina egna erfarenheter. 

“I fenomenologiska undersökningar riktas uppmärksamheten mot världen såsom den konkret 

upplevs och erfars ur ett subjekts perspektiv [...] (Thomassen 2007, s. 91). Subjektet Thomassen 

beskriver anser vi i detta fall är förskollärarna i artikeln som vi själva kan identifiera oss med 

då vi försöker förstå den upplevda erfarenhetsvärlden (Idem). När de har skrivit artikeln har de 

bortsett från alla teorier, antaganden och förväntningar som man vanligtvis möter erfarenheter 

med. Det som har framkommit blir fenomenet i artikeln och det är de som i detta fall undersöks, 

det vill säga de olika situationerna och funderingarna de intervjuade berättar om. 

 

Genom att blicka tillbaka på den erfarenhet vi har fått av att arbeta i förskolan och att dagligen 

ha kontakt med föräldrar på olika sätt har vi, Terése och Carolina, kommit fram till en slutsats. 

Det är samma slutsats som Vourinen et al. har gjort för att en relation mellan föräldrar och 

förskollärare ska kännetecknas av tillit och förtroende. För att kunna göra detta behöver 

förskolläraren besitta flera kompetenser främst inom det sociala, som att kunna etablera och 

hålla kontakt, individualisera och kommunicera. Författarna tar även upp förskollärarens 

praktiska kunskap som är till stor hjälp i den vardagliga kontakten med föräldrar. Det är 

erfarenheten som gör att man som pedagog vet hur man ska agera i olika situationer, det handlar 

om en viss fingertoppskänsla som blir bättre med åren. De här egenskaperna beskrivs tydligt i 

Professionsutvecklingsmatrisen som vi har skrivit om i ett tidigare stycke. 

 

Denna matris är väldigt tydlig med vad man behöver utveckla som förskollärarstudent eller 

verksam pedagog inom förskolan. Genom att följa de olika stegen och reflektera över hur man 

arbetar kan man komma vidare till de olika nivåerna. De här nivåerna är inte statiska, nya 

situationer och möten med nya personer i verksamheten gör att man alltid behöver arbeta med 

sig själv. Som pedagog i förskolan är man aldrig färdig, det finns alltid något man kan utveckla 

eller lära sig. Att utmana sig själv och våga ifrågasätta det man vet och kan är ett steg i att arbeta 



28 
 

normkritiskt, det kommer alltid att komma nya rön och nya sätt att arbeta. Som pedagoger 

behöver vi anpassa oss till utvecklingen. 

  

Efter att ha tittat på vårt dilemma utifrån olika tolkningar av kunskapsformer så vill vi se hur 

relationerna mellan föräldrar och pedagoger ser ut utifrån ett etiskt perspektiv, men även se 

hur normerna påverkar dessa relationer.  

  

 

Etik och normer 

Som vi uppfattar det bygger etiken på våra moraliska värderingar som ligger till grund för de 

normer som samhället är byggt på. I Nationalencyklopedin står följande “[E]tiska 

ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar” (Nationalencyklopedin u.å.). 

Majoriteten av oss följer de etablerade normerna utan att tänka på att de finns, det är först när 

någon bryter mot en norm som vi blir påminda om att den finns. Normer är olika beroende på 

tid, plats, kultur och sammanhang. “Begreppet norm är ett relativt diffust begrepp, men enkelt 

sagt innebär det idéer om vad som anses vara normalt respektive onormalt, vilket i sin tur skapar 

förväntningar på individers beteende, utseende, livsstil med mera” (Sörensdotter 2010, s. 136). 

 

I verksamheter som bygger på mellanmänskliga kontakter, som förskolan, känns det viktigt att 

de som arbetar där både förstår och kan sätta sig in i andra personers livsvärldar. “Det är laddat 

att ta emot och arbeta med andras barn precis som det är laddat att lämna över sitt barn till andra 

människor som ska vara med det käraste man har” (Niss och Söderström 2015, s. 64). Vilket 

betyder att vi har ett stort ansvar inte bara för att barnen får en varierad och inspirerande 

pedagogisk verksamhet där de kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar utan också att vi 

genom en god samverkan kan få föräldrarnas förtroende och acceptans. “[...] när den vuxna 

personen är medveten om att andra är beroende av henne betyder det att hon känner ansvar för 

dessa andras väl och ve” (Henriksen & Vetlesen 2015, s. 93).  Både vi pedagoger och 

föräldrarna är i en beroendeställning av varandra och den goda samverkan kring barnet. Då är 

det viktigt att förstå att vi vuxna, pedagoger och föräldrar, träffar barnen i olika sammanhang 

och därför får olika bild och förståelse för barnet. För att få en bättre helhetsbild av barnet krävs 

det en öppen dialog där båda parter berättar för varandra hur barnet har det i sina olika “världar” 

(Niss och Söderström 2015, s. 64). Genom att i viss mån anta den andra partens perspektiv utan 

att för den skull tappa sitt eget perspektiv kan man få en ökad förståelse för varandras syn på 
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barnet (Rahm & Wall 1990, s. 13). Det är också viktigt att komma ihåg att “[f]öräldrar och 

pedagoger har ett gemensamt ansvar men ändå helt olika roller i barnets liv” (Niss och 

Söderström 2015, s. 66). 

 

Som pedagoger inom förskolans verksamhet anser vi att det är viktigt att visa empati så att alla 

känner sig välkomna, som till exempel i Lovas familjs fall. Att sätta sig in i deras situation visar 

på att man blir berörd, likgiltigheten försvinner för den andres svårigheter (Henriksen & 

Vetlesen 2015, s. 108). 

 

Vi kan se att pedagogerna i våra två olika berättelser har helt olika förhållningssätt gentemot 

föräldrarna, i Carolinas berättelse visar pedagogen på en viss förståelse för Robins förälders val 

samtidigt som hen erbjuder dem att komma in på avdelningen vid ett senare tillfälle när det 

passar dem bättre. Samtidigt visas det ett tydlig ogillande och oförstående från flera pedagoger 

vid mötet när förskolan skulle utvärdera sina drop-in. Utifrån våra erfarenheter är detta ett 

vanligt förekommande fenomen som förekommer i förskolans värld, något som ständigt 

behöver lyftas och aktivt arbetas med inom arbetsgrupperna. Å andra sidan ser vi i Terése 

berättelse att hennes kollegor visar sitt ogillande tydligt i sina kommentarer om Lovas familjs 

val av att ta sovmorgon, men även sena hämtningar. Frågan är om föräldrarna vid något tillfälle 

hörde pedagogernas missnöje och hur det i så fall påverkade deras uppfattning om förskolan. 

Kanske var det en bakomliggande orsak till förälderns förklarande samtal med Terése vid 

hämtningen. “Att interagera betyder att dras in i den andres kraftfält. Hur och av vad en person 

berörs är alltid individuellt; det beror på personen” (Henriksen & Vetlesen 2015, s. 152).  Hur 

man än vrider och vänder på dessa berättelser så har vi en asymmetrisk relation mellan föräldrar 

och pedagoger, då vi pedagoger representerar en typ av institution som förskolan ingår i (Juul 

& Jensen 2012, s. 188–189). 

 

Om man ser det utifrån ett normkritiskt perspektiv då man tänker på att alla ska känna sig 

inkluderade och att man ska acceptera dem som inte följer mallen. I detta fall är det föräldrar 

som ser till sin familjs bästa i första hand istället för att enbart anpassa sig till förskolans 

verksamhet. Med detta menar vi inte att vare sig det ena sättet eller det andra är bra eller dåligt 

utan att vi behöver se till allas olika sätt att agera. 

 

Pedagogerna i denna essä som uttrycker sitt missnöje över hur Lova eller Robins föräldrar 

agerar är möjligen inte medvetna över sitt sätt, det vill säga att de genom att uttrycka sitt 



30 
 

missnöje går över en gräns. Vi som pedagoger bör i första hand fokusera på verksamheten och 

barnens välbefinnande, att föräldrar ägnar sitt barn sin lediga tid eller inte deltar i ett drop-in 

bryter inte mot någon regel. 

 

Normer är som outtalade regler som påverkar hur och vad vi gör, tänker eller förväntas göra 

samt påverkar vad som ger status och makt. Normerna blir tydliga främst när vi bryter mot dem 

och leder ofta till utanförskap av något slag, och inte sällan till diskriminering. Normer finns 

både på en samhällelig nivå och i mindre grupper. Normer sammanfaller ofta med det som 

majoriteten är eller gör (Salmson & Ivarson 2015, s.23). 

 

Inom förskolan finns det en hel del normer som är både tydliga och subtila. Som förälder kan 

det vara svårt att uppfatta dessa normer om inte pedagogerna är tydliga med dem. En del normer 

vet man inte om förrän man har brutit mot dem. Ett sådant exempel är Lovas föräldrar som får 

erfara att de bryter mot normen om vilka vistelsetider som barnen bör vara på förskolan. Medan 

Robins föräldrar bryter mot den eftersträvansvärda normen om kompanjonskaps-fokuserade 

relationen mellan föräldrar och pedagogerna. 

 

Med normer kommer även fördomar, det vill säga tankar eller attityder gentemot en annan 

persons utseende, tankar, värderingar, kultur, nationalitet med mera. Fördomar kan man ha mot 

allt, de uppstår många gånger utan att man egentligen har någon grund att stå på. “En dom faller 

före. För att fullfölja den juridiska metaforen: en dom faller utan att den anklagade fått tillfälle 

att försvara sig, utan att bevis har lagt fram och granskats” (Edemo 2010, s. 90). Denna 

beskrivning anser vi är väldigt tydlig och vi kan koppla det till en viss kultur inom förskolans 

värld när pedagoger uttrycker sig angående en del föräldrar, detta trots att det står tydligt i 

förskolans läroplan hur vi ska arbeta. 

 

Enligt förskolans läroplan finns det tydliga strävansmål och riktlinjer om hur vi ska förhålla till 

normer och värden i vårt arbete med barnen (Skolverket 2016, s.8–9). Dessa mål och riktlinjer 

är högst aktuella även i vårt bemötande av och i samverkan med föräldrarna inom förskolan. 

 

Efter att vi nu skrivit om etik och normer känns det naturligt att gå vidare och se vilka 

kopplingar vi kan göra till förskolans läroplan angående samverkan och samarbete mellan 

pedagoger och föräldrar. Förskolans läroplan är ett av våra viktigaste styrdokument. 
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Kopplingar till vår läroplan 

Sedan 1998 har förskolan en egen läroplan med strävansmål inom olika ämnen och områden. 

Däribland tas det upp att hemmet och förskolan ska samverka kring barnet för att det ska få 

bästa möjliga förutsättningar att utvecklas på rikt och mångsidigt sätt (Skolverket 2016, s. 13). 

För att denna goda samverkan ska vara möjlig är det förskollärarens ansvar att ge både barnet 

och föräldrarna en god introduktion i förskolans verksamhet (Idem).  

 

Läroplanen föreskriver även att vi ska ha en god samverkan med hemmet för att gynna barnets 

utveckling till en god och ansvarskännande samhällsmedlem (Ibid., s. 5). Detta genom att vara 

ett komplement till hemmet och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling 

och lärande utifrån sina egna förutsättningar (Ibid. s. 13).  Det viktiga här är att balansen blir 

bra, att man från förskolans sida kräver lagom mycket av föräldrarna utan att gå över gränsen 

och att föräldrar visar sitt intresse. 

 

I Skolverkets rapport 392 från 2013, visar det sig att 88% av föräldrarna till barn i åldern 1–5 

år har kännedom om förskolans läroplan, medan endast 55% av dessa har kännedom om vad 

som står i förskolans läroplan (Skolverket 2013, s 101–102). Trots dessa siffror har vi svårt att 

överföra detta till föräldrarna till barnen i vår verksamhet. Vårt intryck är att föräldrarna blir 

positivt förvånade när vi kopplar olika aktiviteter till de olika strävansmålen som finns i vår 

läroplan. Detta gäller även föräldrar som haft barn i förskolans verksamhet under längre 

perioder då de har flera barn. 

 

I vår dagliga kontakt med föräldrarna på förskolan får vi mer eller mindre tydliga signaler om 

vad de tycker om vår verksamhet. Ett annat sätt att ta reda på hur föräldrarna tycker och 

upplever vår verksamhet är genom den årliga brukarundersökningen som Carolina skriver om 

i sin berättelse. I undersökningen tas verksamhetens alla olika delar upp och där ibland hur 

föräldrarna upplever samverkan med pedagogerna på förskolan. Genom svaren i 

brukarundersökningen kan vi få en fingervisning om vad vi behöver arbeta mer med och vart 

vi nått fram med informationen om vår verksamhet till föräldrarna. I skrivande stund pågår årets 

brukarundersökning. 

 

I den senaste brukarundersökningen från 2016 som Stockholms stad har gjort, där svarsprocent 

för kommunala förskolor var 71 %. I sammanställningen av denna undersökning kan vi i 
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enkäten bland annat utläsa att 86% av de svarande föräldrarna är nöjda med information om 

förskolans mål och arbetssätt.  Vi kan även läsa att 76% även är nöjda med hur deras barns 

utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs av förskolan (Stockholms stad 2016). 

 

Inom förskolans verksamhet erbjuder vi fler olika typer av informationskanaler, såsom 

inskolningssamtal, avslutningssamtal, uppföljningssamtal, månadsbrev, föräldramöten, den 

dagliga kontakten vid lämning och hämtning, jul- och sommar firanden, drop-in, föräldraaktiv 

inskolning samt erbjuder föräldrarna att delta under en dag tillsammans med sitt barn. Vi arbetar 

dagligen aktivt med att ha en öppen dialog med alla föräldrar. 

 

Vi menar att det dagliga mötet på morgonen och på eftermiddagen är en viktig del av 

föräldrasamarbetet. I dessa ibland korta möten har förskolan möjlighet att bygga och fördjupa 

relationen med föräldrarna. Det är under dessa stunder man bygger förtroende och tillit till 

varandra och då krävs full närvaro av både föräldrar och pedagoger (Niss & Söderström 2015, 

s. 76). 

 

Ett annat tillfälle som ger möjlighet till en fördjupad dialog kring det enskilda barnets lärande 

och utveckling är utvecklingssamtalen som hålls varje år, det är även ett bra tillfälle att visa på 

hur verksamheten bidrar till detta (Ibid., s. 73). 

 

Hur når vi ut till föräldrarna som innefattar de resterande 14–24 % med information om 

verksamheten, både i stort och smått? Eller är det så att vi är så pass tydliga i vår dokumentation 

inne på avdelningarna att föräldrarna upplever att de inte behöver mer information? Å andra 

sidan kanske det är så att en del föräldrar tycker att det vi gör i verksamheten är oväsentligt så 

länge deras barn trivs på dagarna, vad och hur vi gör är inte så viktigt för dessa föräldrar.  

 

Båda berättelserna har tydliga kopplingar till läroplanen, både sådant som är fungerande och 

sådant som är bristfälligt. I Terése berättelse upplever vi att pedagogerna inte har verkat ge 

föräldrarna den information de behöver för att samverkan ska ske utan gnissel från någon av 

parterna. Medan Carolina i sin berättelse belyser ett mer öppet och tillmötesgående 

förhållningssätt hos pedagogerna. 
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Slutord 

Att använda oss av essäskrivandet som en form av reflektion över situationer som vi inte kunnat 

släppa på grund av att de inte har känts avslutade. Kanske känslan är så för att vi inte känner 

oss nöjda med att situationerna har avslutats på ett tillfredsställande sätt. Genom att skriva och 

reflektera kring dessa situationer med hjälp av litteraturen har vi fått nya infallsvinklar och 

perspektiv på vårt handlande. Även vårt samarbete i skrivande har varit givande då vi hjälpt 

varandra att vidga våra vyer. Att ta del av varandras berättelser och erfarenheter har öppnat upp 

våra ögon för hur man kan agera i liknande situationer för att undvika missförstånd. 

 

Vi anser att det inte finns några korrekta svar på våra frågeställningar, utan de kan variera från 

fall till fall. Detta grundar vi på att det handlar om mellanmänskliga relationer, där vi istället 

lägger fokus på att förstå varandras olika perspektiv och värderingar. Samtidigt behöver vi vara 

tydliga med vad vi pedagoger i förskolan förväntar oss av föräldrarna redan vid inskolningen 

för att slippa diverse missförstånd. Vi är även väl medvetna om att vi i förskolan behöver ha 

hög tolerans och öppenhet för familjers olikheter, behov och förutsättningar. Vi kan inte 

förutsätta att alla är stöpta i samma form, det är tack vare olikheter som utvecklingen kommer 

framåt. 

  

När vi ser till föräldrarnas syn på sin delaktighet kan vi tolka brukarundersökningen 2016 som 

att de får tillräcklig med information, kan ställa frågor, framföra synpunkter, att de får möjlighet 

till delaktighet och inflytande i verksamheten.  Resultaten är mellan 81–85% vilket vi bedömer 

som positivt. Det är de resterande vi behöver arbeta med för att få dem mer delaktiga i 

verksamheten. Hur vi gör detta är en fråga som vi ständigt arbetar med inom förskolan och som 

vi inte har något enkelt svar på. 

 

Att kunna sätta ord på det vi vill framföra är inte alltid lätt men vi tycker att det som Vuorinen 

et al. skriver (2007), beskriver till stor del våra tankar. Det känns alltid bra när någon 

utomstående kan beskriva och förstå det vi menar, ibland kan det kännas som att hur mycket vi 

än berättar så finns det ingen förståelse. Självklart behöver vi som pedagoger i förskolan vara 

tydliga med vad vi gör och varför vi gör det. Vi har kommit fram till denna slutsats genom att 

blicka tillbaka på den erfarenheten vi har fått under de år vi arbetat i förskolan. Samtidigt har 

vi under utbildningens gång fått bekräftelse på sådant som vi gjort bra. Vi har även fått nya 

infallsvinklar och perspektiv på vår yrkesroll som förskolepedagoger. Därför anser vi att vi även 
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behöver bli betydligt bättre på att visa oss trygga och stolta med vårt val av yrke, för det kan 

ingen annan göra åt oss. Vi måste hålla huvudet högt och känna att det vi gör är av stor vikt för 

samhällets utveckling. Det är även viktigt att vi som pedagoger intar ett professionellt 

förhållningssätt i vår relation till föräldrarna. ”De vuxnas kommunikation är också avgörande 

för att barnen ska trivas och utvecklas” (Niss & Söderström 2015, s.106). 

 

En sista reflektion, eller en fråga som i sig inte har något svar, är om vi i dagsläget hade agerat 

annorlunda i samma situationer. Vi har skrivit och reflekterat över två händelser och lärt oss 

mycket; praktiskt, teoretiskt men även om oss själva under skrivprocessen. Känslan vi får efter 

att ha skrivit denna essä är att vi ständigt behöver utvecklas och utmanas i vår profession för att 

bli bättre pedagoger än vad vi är idag. Vi har kommit fram till att arbeta med andra människor 

är givande på så sätt att vi arbetar under en ständig process, den ena dagen är aldrig den andra 

lik. Varje möte med andra människor är unikt i sig. Vi är väl medvetna om att vi aldrig kommer 

att bli fullärda, det finns alltid något nytt att utveckla. Detta är en av de sakerna vi anser vara 

spännande med vårt val av yrke. 
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