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Abstract 
Do they trust my skills? A good dialogue and just enough of parenting influence 

This essay is based on three self-experienced stories that shares the problem of parents 

showing a lack of trust in my experience and competence (as a teacher). The first story 

highlights how the parents have opinions regarding what outdoor clothes a child is wearing 

just by seeing a photo in the preschools blog. My next story describes a child´s parents 

demanding to reduce the nap time sleep at preschool, despite that the child being 

negatively affected by it. In my third story I share a different view then the parents 

regarding a child’s language development and the method (supporting signs) the preschool 

uses. At the same time I am supposed to follow the preschool curriculum that highlights 

the parents right to have influence in the preschool. 

My main question is based on the challenges and opportunities that we as staff at preschool 

face, when parents gain a greater insight into preschool with digitised platforms. As well as 

the need for a collaboration based on trust, there also needs to be a balance between the 

parents right to influence and my pedagogical knowledge. 

The scientific essay writing as a method has meant that I have had the opportunity to 

distance myself in these events and therefore been able to reflect both on my own, and in 

group together with my fellow students. A different part of this has been to challenge my 

own thoughts against the litterateur, which has meant I have discovered new ways of 

thinking and reasoning, which has given me the opportunity to change my attitude. 

The theoretical perspective I have used in this essay, is based on the Greek philosopher 

Aristotle’s forms on knowledge, focusing on fronesis - practical wisdom. To examine the 

concepts; relationship, communication and cooperation I have primarily used literature that 

investigates cooperation with parents, relationships competence and leadership. 

One important conclusion I have reached is the importance of a functioning 

communication at the same time as a good communication is affected by the relationship 

as well as cooperation where trust is the foundation. 

Keywords: preschool, competence, relationship, collaboration, influence, communication  
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Sammanfattning 
Litar de på min kompetens? En bra dialog och lagom mycket föräldrainflytande 

Den här essän utgår ifrån tre egenupplevda berättelser som gemensamt lyfter en 

problematik i att föräldrarna har ett bristande förtroende för den erfarenhet och kompetens 

jag besitter. En berättelse lyfter hur föräldrar har synpunkter på vilka kläder barnet har på 

sig genom att ha sett en bild på förskolans blogg. Min nästa berättelse beskriver ett barns 

föräldrar som kräver att sovtiden på förskolan skall minskas ner trots att barnet är negativt 

påverkad av det. I min tredje berättelse delar jag en annan uppfattning än föräldrarna 

angående barns språkutveckling och den metod (stödtecken) förskolan arbetar med. 

Samtidigt som jag ska förhålla mig till förskolans läroplan, där det framgår att föräldrarna 

har rätt till inflytande i förskolan. 

Min huvudsakliga frågeställning bygger på vilka utmaningar och möjligheter som vi i 

förskolan ställs inför då föräldrarna får en vidare insyn i förskolan med digitaliserade 

plattformar. Samtidigt som det behöver finnas ett förtroendefullt samarbete likväl som en 

balans mellan föräldrarnas rätt till inflytande och mina pedagogiska kunskaper.  

Det vetenskapliga essäskrivande som metod har inneburit att jag fått möjlighet till distans i 

mina händelser och därmed kunnat reflektera själv likväl som gemensamt med mina 

kurskamrater. En annan del i detta har varit att ställa mina egna tankar mot litteraturen och 

därmed öppna upp för nya funderingar och upptäckter samt möjlighet till att kunna 

förändra min inställning.  

Det teoretiska perspektivet jag utgår ifrån i denna essä är den grekiska filosofen Aristoteles 

kunskapsformer med fokus på fronesis - praktisk klokhet. För att undersöka begreppen; 

relation, kommunikation och samarbete utgår jag främst från litteratur som lyfter 

samarbetet med föräldrar, relationskompetens och ledarskap.  

En viktig slutsats som jag kommit fram till är vikten av en fungerande kommunikation 

samtidigt som en bra kommunikation påverkas av relationen likväl som samarbetet där 

förtroendet är grunden. 

Nyckelord: förskola, kompetens, relation, samarbete, inflytande, kommunikation  
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Berättelser 

Berättelse 1 - Bloggen 
Samlingen är precis avslutad och barnen är indelade i grupper för att börja klä på sig för 

utevistelsen. David (två år och en månad) pockar på min uppmärksamhet genom att dra i 

mitt byxben. Jag ser i ögonvrån att han försöker nå sin fleecetröja men eftersom den ligger 

på övre hyllan når han den inte själv. Jag vänder mig om för att hjälpa honom ta ner tröjan, 

automatiskt lägger jag tröjan med luvan mot David så han själv kan göra “jacktricket”. 

David sticker då i sina armar i ärmarna på tröjan och svischar den över huvudet och vips så 

är tröjan på plats. Jag ser hur han skiner upp i hela ansiktet och säger, 

- Jag kan! utropar David glatt. 

- Vad bra att du kunde ta på tröjan själv David, svarar jag. 

Jag ser hur David pillar på dragkedjan i ett försök att stänga den, när han inte lyckas 

kommer han åter till mig och ber om hjälp. 

- Issi, du stänga, ber David 

- Kom, så hjälps vi åt, svarar jag. 

Därefter hjälper jag David att ta ner vindjackan eftersom öglan har fastnat i kroken, 

samtidigt sneglar jag på termometern och noterar att det är 12 grader ute fastän det är ett 

riktigt grått höstväder ute med regn i luften. Medan jag sitter i hallen med barnen tänker 

jag på hur bra de kämpar med att få på sig alla ytterkläder själva, de har verkligen gjort 

framsteg i sin självständighetsutveckling, jag ler till och hjälper Lova (ett år och nio 

månader) att dra ned det tajta byxbenet över stövelkanten.  

Så snart alla har fått på sig kläderna samlas vi ute på gården. Den senaste veckan har vi 

lekt kull-lekar vilket vi gör även idag. Min kollega förklarar vilken lek och vad vi har för 

regler att förhålla oss till, jag står redo med ipaden för att fota så vi kan lägga upp bilderna 

på förskolans blogg så föräldrarna får ta del av vad vi gör.  
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När vi satt oss till bords för att äta lunch ringer telefonen. Jag reser mig upp för att gå och 

svara. 

- Välkommen till Blåsippan, det är Cissi, svarar jag. 

- Hej, det är Davids pappa, jag vill bara säga att jag såg bilderna på bloggen och såg 

att David bara hade den tunna jackan på sig. Hans svarta dunjacka hänger på 

kroken så det är bra om han använder den istället, säger Davids pappa. 

- Visst, svarar jag. 

Samtalet avslutas och jag går tillbaka till bordet. När jag sätter mig ner på stolen suckar jag 

till, varpå min kollega undrar vad samtalet gällde. Jag svarar kort att vi kan ta det sen, jag 

får en förstående nick tillbaka. För ett ögonblick försvinner jag in i mina tankar och blir 

lite irriterad över att Davids pappa ringt, litar han inte på oss och vårt omdöme över vilka 

kläder som lämpar sig bäst? 

- Kan jag få mer mjölk, säger Kalle 

- Visst, svarar jag och väcks ur mina tankar. 

När jag senare under dagen får möjlighet att prata med min kollega märker jag att även han 

är frustrerad över Davids pappas samtal. 

- Men den jackan får vi juh inte använda, det har Davids mamma sagt, säger min 

kollega. 

- Ja, jag vet, svarar jag. 

- Men nu ska vi tydligen det. Vet Davids pappa ens hur varmt det är ute eller vad 

David hade under jackan, säger jag med en något irriterad röst. 

För ett ögonblick funderar jag över hela situationen, känner mig frustrerad över att Davids 

pappa bemödar sig att ringa för att tala om vilka kläder som vi ska ta på David. En 

frustration över att inte vara betrodd att klä barnen i rätt kläder i rätt väder. Var kommer 

detta ifrån? Var finns tilliten till oss pedagoger?  
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Berättelse 2 - Sovvila 

Tyst öppnar jag dörren inifrån rummet där alla barnen ligger på madrasser och vilar, i min 

famn har jag med mig Emma (ett år och fem månader) som absolut inte får sova mer än 

trettio minuter för sina föräldrar. Emma vill som vanligt inte alls vakna från vilan, jag 

sätter mig ner i soffan med Emma i famnen, hennes kropp ligger tungt emot mig medan 

jag stryker hennes huvud och pratar mjukt med henne för att hon ska vakna till. Hennes 

andning är tung och hon visar inga tecken på att vakna till, jag sätter henne upp och hon 

vickar till och börjar gnälla. Det tar en lång stund men tillslut har hon kvicknat till, hon är 

ledsen och arg i sitt humör. Hon har nära till gråt och klarar inte av minsta lilla motgång. 

Jag kan inte släppa tanken på hur Emmas humör förändrats sedan föräldrarna kortade ner 

hennes sovtid, inom loppet av en månad har mamman minskat ner sovtiden från två 

timmar till ynka trettio minuter. Emma börjar lägga pusslet med djungeldjur som hon gillar 

men när bitarna inte kommer rätt väcks jag hastigt ur mina tankar när Emma kastar en av 

pusselbitarna som landar hårt i golvet. 

När min kollega Kalle kommer tillbaka från sin rast berättar jag att Emma inte är på ett 

vidare humör sedan hon vaknat.  

- Jag måste försöka prata med Emmas föräldrar igen om sovtiden, det här fungerar 

inte, säger jag. 

- Håller med, men hur? De är ju så bestämda med sovtiden, säger Kalle. 

- För Emmas skull måste vi försöka, jag pratar med dem när de hämtar idag, avslutar 

jag och reser mig för att börja väcka de andra barnen. 

Samtidigt som jag börjar väcka de andra barnen funderar jag över Emmas 

utvecklingssamtal som vi hade i början av terminen. Då pratade vi om Emmas sovtid (två 

timmar), att den fungerade för henne, hon var glad, utvilad och orkade med eftermiddagen. 

Varför har föräldrarna minskat ner sovtiden så mycket på så kort tid?  

Timmarna går och barnen börjar gå hem när jag ser genom fönstret att Emmas pappa är på 

ingång, jag reser mig från stolen för att möta honom så vi får prata lite ostört innan han 
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hämtar Emma. Jag berättar om hur jag upplever Emmas humör och att hon inte riktigt 

orkar med eftermiddagen. 

- Aha, men ja hon somnar så himla sent på kvällarna så hon kan inte sova mer på 

dagen, svarar Emmas pappa. 

Innan jag hinner svara fortsätter Emmas pappa. 

- Och hon är lite trött på eftermiddagen när vi hämtar henne, för hon brukar somna i 

bilen påväg hem, berättar pappan. 

- Ok, då skulle jag säga att det är mer troligt att det är den powernapen i bilen som 

ställer till det, snarare än att hon sover för länge här på förskolan, svarar jag. 

- Det skulle nog vara bättre om hon fick sova lite längre på förskolan så hon orkar 

med eftermiddagen, fortsätter jag. 

- Hm, nä, jag vill att vi fortsätter med att hon bara sover en halvtimme, avslutar 

pappan. 

Vårt samtal avslutas och Emmas pappa sticker in huvudet i grupprummet för att 

uppmärksamma Emma på att han kommit för att hämta henne. Emma skiner upp när hon 

ser sin pappa, hon reser sig upp och släpper hastigt legobiten som hon sitter och bygger 

med för att springa till sin pappa. Medan jag går tillbaka in i rummet börjar jag fundera på 

samtalet med Emmas pappa. Jag önskar verkligen att jag skulle nått fram till Emmas 

pappa, att han skulle förstå att det är för Emmas bästa. Att han skulle få en förståelse för 

Emmas behov av vila för att hon ska orka med den långa dagen på förskolan. Jag funderar 

på vad jag skulle kunna gjort annorlunda. 

Berättelse 3 - Stödtecken 

Vi sitter samlade runt den runda, blåa mattan, jag sneglar på klockan ovanför dörren och 

ser att den redan blivit 9.30 samtidigt som jag uppmärksammar att klockan visar fel... idag 

igen och tänker för mig själv att jag skall ställa om den senare. Raskt avslutar jag 

samlingen med den ramsa som vi alltid gör. Det är dags för fruktstunden och barnen får 

välja mellan äpple eller banan. Vi pedagoger benämner alltid frukten med både ord och 
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tecken. När det blir Lisas (ett år och sex månader gammal) tur visar hon exalterat med 

tecken att hon vill ha äpple. 

-  “plä, plä”, säger Lisa glatt.  

Jag bekräftar henne genom att även jag visar tecknet och frågar, 

- Vill du ha äpple? säger jag och ger henne en äppelbit.  

- “ack ack”, säger Lisa och visar tecknet för tack. 

Hon blir nöjd och går tillbaka till sin plats i cirkeln. Jag går vidare till nästa barn och frågar 

vilken frukt som Martin är sugen på.  

När samlingen avslutats går jag och fem barn ut i hallen för att klä oss för att gå ut. Martin 

(ett år och elva månader gammal) som är ivrig att komma ut snabbt börjar med jackan, jag 

visar sedan med tecken för skor att Martin ska hämta dem så jag kan hjälpa honom. Lisa 

sitter bredvid och visar otåligt tecknet för skor utan att på något sätt börjat klä på sig några 

ytterkläder. Dagen flyter på med aktiviteter på gården. Lunchen äts som vanligt med god 

aptit innan det är dags för vila. 

Oscar (två år och tre månader gammal) som nyss vaknat från vilan sitter vid bordet i stora 

rummet och börjar sortera färgbjörnarna som har olika färger och storlekar. Lisa sitter 

nyvaken och myser i soffan då hon inte riktigt har kommit igång än. De andra barnen sover 

fortfarande så jag sätter mig bredvid Oscar. Jag tänker att det blir ett bra tillfälle att stötta 

Oscar i hans språkutveckling genom att hjälpa honom att benämna de olika färgerna och 

storleken på björnarna. Oscar skiner upp när han ser att jag sätter mig bredvid honom, tittar 

på mig och lägger den blå björnen i den blå skålen och säger blå och väntar på min 

bekräftelse att det är rätt. Nu upprepar Oscar proceduren men denna gång han tagit en röd 

björn och hans ansiktsuttryck säger mig att han blir lite osäker på färgen. Utan att säga 

färgen röd för jag mitt högra pekfinger mot min läpp, vilket är tecknet för röd, i samma 

ögonblick utbrister han röd, och skiner nu upp i vetskapen att han kunde färgen.  

Dagen bara springer förbi och när jag tittar på klockan ser jag att det är dags för 

mellanmål. Vi plingar i det lilla hjärtat och barnen uppmärksammar att det är time för 

mellis så de plockar undan och sätter sig på sina platser. Vid mitt bord sitter det fem barn, 
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jag frågar barnen en efter en vilken smörgås de vill ha och serverar dem mjölk eller vatten. 

Martin som är väldigt sugen på att få en smörgås, som alltid, men medveten om att han 

måste vänta på sin tur, gör tecknet för vänta samtidigt som han säger “änta”. Jag bekräftar 

detta genom att teckna tillbaka tecknet vänta och säger samtidigt att han får vänta på sin 

tur. 

Efter mellanmålet börjar barnen gå hem och när Lisas mamma kommer in på avdelningen 

med bestämda steg, hon säger att hon vill prata med mig en liten stund. Jag blir lite 

förvånad och har ingen aning om vad hon kan tänkas vilja prata om, men förstår av sättet 

som hon kommer gåendes på att vi bör ta det enskilt. Därför frågar jag om hon vill gå in i 

matrummet så vi kan prata lite mer ostört då barnen håller på att klä sig för att gå ut. 

Dörren gnisslar till när jag öppnar den så vi kan gå in i matrummet. Lisas mamma går 

direkt på sak och börjar att ifrågasätta varför vi arbetar med stödtecken.  

- Varför använder ni er av tecken i barngruppen? frågar Lisas mamma.  

Jag blir lite ställd över hennes fråga men svarar nästan automatiskt och försöker förklara, 

- Vi anser att det är en bra metod för att stärka barnen i deras språkutveckling, svarar 

jag. 

- Men jag tycker inte det har stärkt mitt barns språk utan tvärtom. Jag tycker inte 

Lisa behöver denna hjälp utan jag anser att hon behöver träna mer på att använda 

de rätta orden och inte tecken, säger Lisas mamma. 

- När vi arbetar med stödtecken så benämner vi även orden samtidigt som vi tecknar 

det, tecknet är bara en förstärkning på det verbala ordet, förklarar jag. 

- Men Lisa använder ju bara tecknen hemma nu, förut har hon sagt “plä” då hon 

velat ha äpple men nu gör hon endast tecknet utan att säga något, säger mamman. 

- Här på förskolan gör hon lite olika, ibland tecknar hon bara men ibland svarar hon 

med ett “plä”, svarar jag. 

- Jag tycker iallafall att hon har backat i sin utveckling, förut pratade hon mer 

medans nu tycker jag att hon bara använder olika tecken och det är svårare att 
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förstå vad hon vill. Detta gör mig orolig för att hon helt ska tappa det språk hon 

börjat använda, säger mamman. 

- Jag tror inte att detta kommer hämma Lisas språkutveckling. Jag skulle säga att det 

mer handlar om att detta är något nytt som vi har börjat med som hon tycker är 

roligt och behärskar, vilket gör att hon använder det mycket. Jag tror absolut att 

hon även kommer att koppla ihop det med det verbala språket ännu mer och tänker 

att det skulle vara bra om ni även hemma stöttar henne i detta, svarar jag. 

Mamman accepterar svaren som hon får men det känns inte som hon är helt nöjd. För när 

jag läser av hennes kroppsspråk så säger det något annat, när vi går tillbaka går hon med 

bestämda steg och sammanbiten mun när hon möter upp Lisa som nu är ute på gården. 

Hon lyfter upp Lisa som kommer springandes och vill upp i famnen. Vi säger hejdå och 

jag går in till de lekande barnen som fortfarande håller på att klä på sig. För ett kort 

ögonblick känner jag en ilska som blommar upp i mig, irriterad på mig själv över att jag 

blivit så överrumplad av Lisas mamma när hon frågade om vårt användande av stödtecken. 

Varför hade jag inte funnit mig där och då...att vi berättat om arbetet med stödtecken på det 

senaste föräldramötet och att vi har bloggat om det, flera gånger. Jag väcks ur mina tankar 

när min kollega kommer fram till mig och frågar vad Lisas mamma ville. 

Syfte 
Förskolans nya läroplan belyser samverkan med hemmet, “För att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan 

samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (Skolverket 2018, s. 17). För 

ett gott samarbete behövs en bra dialog mellan förskolan och föräldrarna. Men hur gör man 

när förtroendet för oss pedagoger brister och föräldrarna inte litar på vårt omdöme. Syftet 

med denna essä är att öppna upp för en förståelse både hos pedagoger likväl som hos 

föräldrarna, ett ömsesidigt förtroende. Föräldrarna skall både ha insyn och vara delaktiga i 

förskolans verksamhet, men i vilken utsträckning? 

Jag har valt att gestalta tre olika berättelser som alla har en gemensam problematik. En 

problematik med föräldrars bristande förtroende för den erfarenhet och kompetens jag 
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besitter efter många år inom förskolan och arbetet med barn. Vad bottnar det i? I den första 

berättelsen lyfter jag en problematik i att föräldrar får en inblick i vår dag på förskolan 

genom vår blogg. Men där föräldern inte litar på mitt omdöme med vilka kläder som är 

lämpliga att ha på när vi är ute. Den andra berättelsen belyser åsikter som går isär i frågan 

om barnets sovvila på förskolan, pedagogen menar att powernapen i bilen påväg hem är 

det som stör nattsömnen medan föräldern menar att det är om vilan är för lång på förskolan 

som nattsömnen störs. I den sista berättelsen uppstår meningsskiljaktigheter då förskolan 

använder stödtecken som metod, TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) för att stödja och stimulera barnens språkutveckling medan föräldern 

menar att det hämmar istället för att utveckla barnets verbala språk. 

Mina berättelser kan man undersöka utifrån flera aspekter, den ena är hur förskolan skall 

samverka med föräldrarna, en annan är vidden av föräldrars inflytande i förskolan. 

Samtidigt kan detta undersökas utifrån flera olika perspektiv, mitt som blivande 

förskollärare samt föräldrarnas men där vi har gemensamt att vi båda vill barnets bästa. 

Frågeställningar 

Frågor jag vill belysa: 

● Hur kan jag som pedagog balansera föräldrars rätt till inflytande gentemot min 

egen pedagogiska expertis? 

● Vilka möjligheter och utmaningar finns då föräldrar får en helt annan insyn i och 

med den digitaliserade plattformen?  

● Vad innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna samt hur skapar 

vi det? 
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Metod 
Mitt examensarbete är skrivet i essäform och har sin utgångspunkt i det självupplevda, 

mina berättelser, med syfte att utifrån skrivandet av mina egna erfarenheter samt i dialogen 

med andra upptäcka nya perspektiv i mitt handlande. Att använda essäskrivande som 

kunskapsform beskriver Alsterdal (2014, s. 58) utifrån fransmannen Michel de Montaigne 

(1533–1592), som anses vara en förgrundsgestalt för denna skrivform. Alsterdal förklarar 

vidare att det specifika i en essä grundar sig i författarens egna upplevelser och tankar. 

Samt att det sker en dialog mellan det egenupplevda och andra teoretiker för att på så sätt 

kunna ändra position. I sitt slutord belyser Alsterdal det som studenterna tillägnar sig 

genom sitt essäskrivande, att de “kan upptäcka nya sätt att handla i sin praktik och att 

förändra den, det vill säga de kan bli bättre som förskollärare” (Alsterdal 2014, s. 72). 

Något som även jag hoppas kunna bli, en bättre förskollärare som under skrivprocessen 

gjort nya upptäckter i mina erfarenheter då de belysts med nya perspektiv.  

Skrivandet beskriver Hammarén (2005, s. 17–18) med en metod för reflektion likväl som 

att framhäva den erfarenhetsbaserade kunskapen samt att undersöka den kunskapen. 

Hammarén (2005, s. 27–28) beskriver den inre dialogen som människans samtal med sig 

själv medan den yttre dialogen sker i samtal med andra. Vidare förklarar Hammarén att 

reflektionen i skrivmetoden stärker samspelet mellan den inre och den yttre dialogen. Att 

använda essäskrivande som metod kan hjälpa mig se situationen utifrån andra perspektiv 

med hjälp av dialogen med studenterna från min seminariegrupp men även utifrån att mina 

egna tankar ventileras med andra. 

Tänkandet är något som lyfts genom den praktiska kunskapen vilket Hjertström 

Lappalainen & Schwarz (2011, s. 97ff) beskriver utifrån John Deweys (1859–1952) 

filosofi och det myntade begreppet learning by doing, vilket innebär att man lär från sina 

erfarenheter. En färdighet som sitter i kroppen samtidigt som författarna vill visa på vikten 

av tänkandet utifrån Deweys syn på lärandet. Vidare förklarar Hjertström Lappalainen & 

Schwarz (2011, s. 113) denna process har sin utgångspunkt i en egenupplevd situation för 

att fånga motivationen att reflektera över händelsen. Därefter används ett forum för dialog 

med seminariegruppen för att ge möjlighet att utmana och vidga perspektivet och därmed 

få distans till både sig själv och situationen. 
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Teoretiska perspektiv 

Kunskap 

För att sätta ord på min kompetens skulle man kunna säga att den är en samling av de 

kunskaper och färdigheter jag behärskar och omsätter i praktiken. Vilket kan liknas det 

som Svenaeus (2009, s. 20–21) beskriver utifrån den grekiska filosofen Aristoteles (384–

322 f.Kr.) om den praktiska kunskapen i Den nikomachiska etiken. Det Aristoteles menar 

är att kunskapen har flera kunskapsformer än bara den vetenskapliga och delar den i fem 

delar; 

- Episteme, den vetenskapliga kunskapen, påståendekunskap, om att veta att, 

- Techne, den praktisk-produktiva kunskap, en färdighetskunskap, om att veta hur, 

- Fronesis, praktisk klokhet, det goda omdömet, om att veta när, 

- Sofia, filosofisk kunskap, visdom, 

- Nous, förnuftsinsikt, intuition 

Även Nilsson (2009, s. 48) förklarar den praktiska kunskapen utifrån Aristoteles och 

menar att fronesis, handlar om ett beteende som är invant och sker omedvetet i en viss 

situation. Nilsson förklarar vidare att det är när dessa vanor behöver förändras som vi 

nyttjar vår fronesis. Som när vi hamnar i ett dilemma, det handlar alltså inte om huruvida 

vi ska handla eller inte utan snarare om hur vi ska handla. 

Likväl som Bohlin (2009, s. 56ff) beskriver en tyst kunskap, i att veta hur något skall göras 

men att inte kunna beskriva det med ord. Begreppet tyst kunskap förklarar Bohlin utifrån 

filosofen Tore Nordenstam som skiljer på tre typer av kunskap. Den teoretiska kunskapen, 

en påståendekunskap (veta att), som förmedlas via läroböcker skiljer han från den 

praktiska kunskapen, färdighetskunskapen samt förtrogenhetskunskap vilket är förmågan 

att känna igen saker (veta hur), som han menar tillsammans bildar den så kallade tysta 

kunskapen. Som exempel på tyst kunskap förklarar Bohlin färdigheten i att kunna cykla 

men utan att kunna beskriva hur man gör för att cykla. Utifrån det som författaren 

beskriver om den tysta kunskapen känner jag att det är en kunskap som är svår att sätta ord 
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på och därmed blir utmanande att förmedla till föräldrarna. På likartat sätt beskriver 

Gustavsson (2000, s. 108) den tysta kunskapen, med att man inte kan sätta ord på det man 

vet, att man vet mer än man kan förklara. Det vi ser, gör och är har vi inte ord för. 

Författaren menar att våra upplevelser inte alltid kan förklaras trots att de kan genomföras. 

Litteraturpresentation 

I min kommande reflektion har jag primärt utgått från fem olika böcker. Nedan är mina 

beskrivningar av författarna samt böckernas värde för min essä. 

Boken Relationskompetens i pedagogernas värld (Jesper Juul & Helle Jensen, 2003) lyfter 

vikten av lyhördhet och respekt i samspel med andra, vilket är en del i att bemöta 

föräldrarna i förskolan. Jesper Juul leder The Kempler Institute of Scandinavia och är 

familjeteurapeut och författare. Helle Jensen är familjeteurapeut och handledare inom 

psykoterapi samt lärare och konsulent i The Kempler Institute of Scandinavia. 

För att få en större förståelse att se ur ett föräldraperspektiv har Professionellt 

föräldrasamarbete (Elsebeth Jensen & Helle Jensen, 2008) varit till stor hjälp i mitt 

reflekterande då de lyfter konkreta exempel. Elsebeth Jensen är filosofie kandidat inom 

pedagogik samt lektor i didaktik. Hon har undervisat både barn och vuxna.  

För att skapa en bredare förståelse för möjligheter och utmaningar som den digitala 

plattformen (bloggen) bidrar med har jag använt mig av litteraturen Digitalisering i 

förskolan på vetenskaplig grund (Susanne Kjällander & Bim Riddersporre, 2019) Där Bim 

Riddersporre skriver om Föräldrasamverkan i en digitaliserad förskola. Riddersporre är 

legitimerad psykolog och logoped samt universitetslektor i psykologi inom utbildning. I 

många år har hon forskat om förskolans ledarskap samt barn och föräldraskap. 

Boken Samarbete i förskolan - för barnens skull (Gunilla Niss & Anna-Karin Söderström, 

2015) visar på samarbete utifrån olika perspektiv. Gunilla Niss har arbetat länge inom 

förskole- och skolpsykologin, hon är legitimerad psykolog. Anna-Karin Söderström är 

förskollärare med lång erfarenhet även som rektor i skolan och förskolan. Båda är 

konsulenter och handleder inom förskola och skola. 

Kommunikationens betydelse för ett bra samarbete är något som framgår i boken 

Arbetsgruppens psykologi (Barbro Lenneér Axelson & Ingela Thylefors, 2005). 
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Författarna beskriver det utifrån arbetsgrupper medan jag kopplar det samman med 

föräldrasamverkan. Barbro Lenneér Axelson är psykolog, legitimerad psykoterapeut och 

universitetslektor i psykologi med specialisering inom kris- och konflikthantering. Ingela 

Thylefors är psykolog och forskare inom tvärprofessionell samverkan, delaktighet och 

ledarskap. 

Något som dessa litteraturer har gemensamt är kopplingen till kommunikation och 

samverkan vilket är det som min essä i huvudsak bygger på.  

Etiska överväganden 
Lagen definierar inte ett examensarbete som forskning samtidigt som högskolelagen 

uttrycker att samma principer och regelverk skall följas för att upprätthålla god 

forskningssed och trovärdighet, förklarar Löfdahl (2014, s. 34). Så för att förhålla mig till 

god forskningssed samt tillämpa ett etiskt förhållningssätt har jag valt att använda fiktiva 

namn i min berättelse utöver mitt eget namn. Jag väljer att använda begreppen föräldrar, 

mamma och pappa istället för vårdnadshavare då det känns mer personligt i berättelserna. 

De beskrivningar som finns i berättelserna har anonymiserats genom att förvrängas samt 

att de beskrivna händelserna är tagna från olika tillfällen.  
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Reflektion 
Om man tänker efter en stund kan det hända att man 

kommer fram till ett mycket viktigt beslut 

– Nalle Puh (A.A Milne) 

 

När föräldrarna tvivlar på min kompetens skapas en osäkerhet hos mig likväl som mina 

kollegor. Om utgångspunkten i denna essä är föräldrarnas bristande förtroende över mitt 

omdöme i förskolan vill jag först undersöka detta utifrån mitt perspektiv. Likväl som jag 

behöver sätta mig in i och förstå föräldrarnas perspektiv, då vi båda har barnets bästa i 

fokus. Att inta någon annans perspektiv upplever jag alltid som svårt, jag kan bara gissa 

och tolka den andres synsätt i hopp om att skapa en förståelse för vad andra gör och tänker.  

Efter många år inom förskolan där jag även genom åren studerat på olika nivåer menar jag 

att jag besitter en hel del erfarenheter både praktisk kunskap likväl som teoretisk kunskap.  

Tvivlets motsats är tro och övertygelse. När vi vet hur vi ska handla har vi uppnått 

ett tillstånd av övertygelse. Vi genomgår alltså en process från osäkerhet och 

tvivel, till en övertygelse om hur vi ska handla.  

(Gustavsson 2002, se Forssén 2016, s. 113)  

Det finns ett tvivel hos Davids pappan från min första berättelse, samtidigt som jag själv 

tvivlar på att jag gjort rätt. Vilket innebär att jag inte ännu uppnått ett tillstånd av 

övertygelse som författaren beskriver i denna process. När jag tänker tillbaka till min första 

berättelse om Davids pappa som ringde om jackan väcks mina tankar om hur jag där och 

då väljer att vara föräldrarna tillmötesgående istället för att föra en dialog och där förklarat 

hur det ligger till, som exempelvis att David haft lager på lager under jackan. Jag kan inte 

låta bli att fundera var föräldrarnas tvivel kommer ifrån, då vi i de löpande samtal som 

förts med föräldrarna har de verkat nöjda med deras barns förskola och dess utbildning. 

För att undersöka detta vidare väljer jag att titta närmre på faktorer som jag finner är av 

betydelse utifrån mina berättelser. Dessa begrepp, kommunikation, relation och samarbete 

upplever jag går in i varandra och blir därmed svåra att hålla isär. Jag har valt i denna 
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vetenskapliga essä att beskriva dessa begrepp under kommande rubriker. Alla mina 

berättelser lyfter problematik där våra åsikter går isär och det därmed uppstår brister i 

förtroendet. Kommunikation handlar om att förmedla information mellan varandra 

samtidigt som kommunikation kan ske utifrån olika metoder. I min första berättelse sker en 

envägskommunikation i form av en bild på bloggen som föräldern får ta del av. Denna 

kommunikation går sedan över i ett telefonsamtal där det då sker en 

tvåvägskommunikation. Dock uteblir en viktig faktor i kommunikationen, det jag tänker på 

är kroppsspråket som även den förmedlar information. Min andra och tredje berättelse 

innefattar även den kommunikation, vilket sker mellan mig som blivande förskollärare och 

föräldrarna. Genom dessa möten som sker dagligen i förskolan mellan mig och föräldrarna 

skapar vi en relation till varandra, där dialog och samspel sker utifrån förskolans kontext. 

Jag tänker att denna relation är grunden till att samarbeta med föräldrarna med målsättning 

att vi båda gör det utifrån barnets bästa.  

Relation 

I olika relationer har vi alla olika roller, i förskolan har jag som pedagog en yrkesroll och 

föräldrarna en föräldraroll vilka skiljer sig åt. Jag som pedagog besitter en teoretisk 

kunskap, den kunskap som Aristoteles benämner Episteme. Likväl som jag besitter en 

praktisk kunskap, vilken Aristoteles benämner Fronesis, den kunskap jag efter många år i 

förskolan byggt i möten med andra. Medan föräldrarna besitter kunskapen om ett specifikt 

barn, sitt eget. Något som jag kopplar samman med expertis, vilket Juul & Jensen (2003, s. 

173) beskriver med pedagoger som har kunskap om pedagogik, om att undervisa och 

kunskap om barns utveckling. Vidare förklarar författarna att det gjorts försök att tona ner 

denna expertisen genom att istället lyfta föräldrarna som experter på sina barn. Dock finns 

en brist i detta då föräldrar har en tendens att vara “blinda” för sitt eget barn och därmed 

förbiser viktiga aspekter. Utifrån det Juul & Jensen beskriver om expertis funderar jag på 

om det i berättelse 3 är det som sker när Lisas mamma uttrycker att Lisa hämmas av 

stödtecken medan jag med min kompetens ser en potential hos Lisa i att kunna utveckla sin 

språkliga förmåga med hjälp av stödtecken. Det innebär att jag brustit i att förmedla den 

kunskapen, till i det här fallet Lisas mamma. Denna expertis som Juul & Jensen beskriver 
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tänker jag beskriver den tysta kunskapen med att jag inte kan sätta ord på det som jag vet 

och kan. 

När man pratar om pedagog-föräldrarelationen lyfter Juul & Jensen (2003, s. 113–114) 

begreppet makt och menar att man som pedagog besitter en professionell expertis i att 

förfoga över mer kunskap som föräldrarna, de icke professionella saknar. Detta kan leda 

till att föräldrar upplever en maktlöshet av att inte bli lyssnade till. Det skulle kunna betyda 

att föräldrarna upplever att de inte blir tagna på allvar. Om jag ser till berättelse 3, skulle 

det kunna betyda det att Lisas mamma känner en maktlöshet i att inte bli lyssnad till när 

hon vill att vi ska sluta använda stödtecken på förskolan? Och att jag sitter i en 

maktposition då jag besitter mer kunskap om att arbeta med stödtecken än vad Lisas 

mamma gör. Maktperspektivet styrks av det Jonsdottir & Nyberg (2013, s. 74) beskriver 

med att pedagoger har tolkningsföreträde när det handlar om kunskap gällande barns 

utveckling och lärande. Likväl som författarna belyser vikten av föräldrarnas kunskap om 

sitt eget barn. Utifrån detta tolkar jag att jag borde varit mer inlyssnande till Lisas mammas 

synpunkter angående stödtecken då hon är experten på sitt barn samtidigt som jag har 

tolkningsföreträde gällande den teoretiska kunskapen om att arbeta med stödtecken. Så hur 

gör man? 

Jag funderar på den relation som föräldrarna och jag som pedagog har, vad den har för 

betydelse i mina berättelser. I en relation behövs ett inlyssnande förhållningssätt likväl som 

respekt för att den skall vara förtroendefull. Skulle det kunna vara så att relationen saknar 

trygghet, en trygghet som byggs redan när barnet börjar sin inskolning på förskolan eller 

ännu tidigare egentligen. Då syftar jag på ett inledande introduktionsmöte där föräldrarna 

och barn kommer till förskolan för att träffa pedagoger och titta runt i miljön. Jag tror det 

är viktigt för föräldrarna att de får ett gott första intryck. Jag menar att om informationen 

vid denna introduktion och- eller inskolning upplevs som otillräcklig skulle det kunna leda 

till att tryggheten i relationen är bristfällig.  

Hur ska jag skapa en trygg och förtroendefull relationen med föräldrarna, när jag känner att 

våra olika synsätt går isär. Har jag gjort fel i att använda den tunna jackan på barnet? Eller 

att använda stödtecken i barngruppen för att stimulera deras språkutveckling. Har barnens 

omsorg, utveckling och lärande hindrats av detta vilket är en betydande del i förskolans 

läroplan? Skulle det gjort skillnad om jag bemött föräldrarna annorlunda? Om jag i 
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berättelse 3 förklarat fördelarna med att arbeta med stödtecken som metod, utifrån de 

teoretiska perspektiven som jag förankrat under min utbildning till förskollärare, så hade 

det kunnat gett en större förståelse hos Lisas mamma och därmed ökat tilliten. 

Tilliten skapas utifrån de positiva erfarenheterna som redan är gjorda menar Lennéer 

Axelson & Thylefors (2005, s. 209–210) och förklarar vidare att fördjupning av tilliten 

uppstår när man gemensamt tagit sig igenom en komplicerad situation. Författarna 

framhåller även att det är energisparande och konfliktförebyggande vilket är grunden för 

en öppen och ärlig kommunikation. Utifrån det författarna beskriver om tilliten skulle det 

kunna vara en anledning till att Lisas mamma inte känner sig tillfreds med att Lisa 

använder stödtecken, jag menar att mamman endast upplever att Lisa brister i sitt språk 

och därmed saknar de positiva upplevelserna i hennes språkutveckling. 

Skulle relationen då kunnat stärkas om jag haft ett mer inlyssnande förhållningssätt 

gentemot föräldrarna? Jag känner såklart att ett inlyssnande förhållningssätt är viktigt men 

om jag ser till min andra berättelse måste jag även se till barnets bästa, i det här fallet 

Emmas behov av vila och återhämtning. Barnkonventionen, artikel 31 belyser just den 

aspekten, att alla barn har rätt till vila och rekreation (Unicef, u.å.). Vilket även styrks av 

förskolans läroplan med att “Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd 

dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid” 

(Skolverket 2018, s. 7). Något som jag i fallet med Emmas behov av vila känner är 

viktigare än att följa föräldrarnas önskemål. Med det i åtanke skulle detta kunnat undvikits 

genom det som Lennéer Axelson & Thylefors (2005, s. 228) förklarar med att använda en 

mer utförlig dialog. Att föra ett utförligt samtal bygger på att båda parter sitter ner och 

lyssnar till varandras uppfattningar samt grunden till problemet, i och med det hade 

relationsproblemen kunnat undvikits. Det innebär alltså att om jag istället bjudit in Emmas 

pappa till ett samtal där vi lyft och fört en dialog om våra olika synsätt, hade vi kunnat 

undvika ett relationsproblem. 

De dagliga möten som sker med föräldrarna menar jag är viktig för relationens utveckling 

likväl som jag själv upplever att de tillfällen man har möjlighet att gå åt sidan och prata 

ostört, skapar en djupare relation. I två utav mina berättelser, dels den andra där jag väljer 

att möta upp Emmas pappa innan han hämta Emma för att på så sätt få prata mer enskilt. 

Likväl som i berättelse 3 där jag frågar Lisas mamma om vi ska gå in i matrummet för att 
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få prata ostört. Detta är något som förstärks utifrån det Jonsdottir & Nyberg (2013, s. 69) 

beskriver med de dagliga mötena som sker i hallen vid hämtning och lämning. Vidare 

förklarar de att denna kontakt är bristfällig då den mestadels är ytlig och handlar om 

praktiska saker som rör barnet. Utifrån det författarna beskriver om ytlig kontakt vill jag 

påstå att det är något jag försöker undvika genom att möta upp och gå iväg för att få 

möjlighet att samtala i lugn och ro. Ännu en aspekt i detta är att jag gör det även utav 

respekt och hänsyn för de inblandade. Dels för att undvika att andra föräldrar ska höra vad 

som sägs men även för att inte prata över huvuden på barn som pockar på uppmärksamhet 

av föräldern eller mig som pedagog.  

Kommunikation 
Vad har kommunikationen för betydelse för ett förtroendefullt samarbete med hemmet. En 

bra kommunikation beskriver Lennéer Axelson & Thylefors (2005, s. 48) är en viktig del i 

att skapa en trygg relation där man tillsammans kan dela information, ta beslut samt lösa 

problem. Om jag ser på den kommunikation som vi i förskolan har med föräldrarna så 

skulle jag säga att den sker på flera olika plan. Dels har vi den dagliga kontakten som sker 

vid lämning och hämtning på förskolan, utvecklingssamtalen och föräldramöten är en form 

av strukturerad kommunikation vilka följer en tydlig struktur, samt bloggen som står för 

den digitaliserade kommunikationen.  

Daglig kommunikation 

I den dagliga kontakten med föräldrarna sker korta möten med en överlämning om hur 

barnets dag har varit, situationer som kan upplevas som både stressande och obekväma. 

Med stressande och obekväma menar jag exempelvis barn som pockar på föräldrarnas 

uppmärksamhet, med all rätt, de vill bli sedda. Likväl som det ofta hämtas och lämnas flera 

barn samtidigt och vi pedagoger förväntas möta alla med en överlämning om hur dagen 

varit. Denna typ av samtal förknippar jag med småpratet, den informella kommunikationen 

som Lennéer Axelson & Thylefors (2005, s. 138) beskriver som det forum där förtroendet i 

relationen skapas. Jag håller med författarna att detta forum är av stor vikt för att bygga en 

förtroendefull relation med föräldrarna. Samtidigt som jag ibland kan uppleva vissa 

svårigheter i att småprata med föräldrarna, dels på grund av tidsbrist men även att vissa 
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föräldrar är svårare att nå ut till än andra. Hur hade det sett ut om jag haft möjlighet att ge 

Davids pappa tid under morgonlämningen, jag funderar på om vi redan då hade kunnat 

haft en dialog om jackan. 

I och med telefonsamtalet från Davids pappa blev jag överrumplad och reagerade genom 

att bara bekräfta det som pappan ville. Om jag istället kunnat uttrycka den kunskap jag 

besatt i denna situation skulle det kunnat förändra pappas åsikt. Det jag menar är att jag 

besitter en kunskap som är byggd på mina tidigare erfarenheter om vilka kläder som passar 

i olika väder samt att väderförhållandena är olika på olika platser där vi befinner oss. Hos 

Davids pappa kanske det är kallare än det är på förskolan. På förskolan är vi aktiva när vi 

är ute och leker likväl som jag har klätt David med lager på lager under jackan, vilket 

faktiskt inte framgår i bilden. All den kunskap jag besitter kring situationen vill jag likna 

med det som Bohlin (2009, s. 56ff) beskriver om den tysta kunskapen. Jag tänker att det 

kan vara svårt att förklara alla aspekter samt att jag vet hur barnet fungerar här på 

förskolan, det jag syftar på är att jag vet att barnet är aktivt och därmed håller värmen av 

all rörelse. 

Något som alla mina berättelser har gemensamt är att jag är oförberedd på det som 

föräldrarna lyfter, mina svar blir oplanerade och kanske inte alltid genomtänkta. Jag får 

inte chansen att förmedla den kompetens jag besitter inom de olika situationerna. Detta 

stämmer bra överens med det som Jensen & Jensen (2008, s. 111) beskriver med att 

resultatet av samtalet är beroende av hur väl förberedd man är innan samtalet. Om jag 

istället väljer att lyssna in föräldrarnas åsikter för att sedan boka in ett planerat samtal 

skulle utgången kanske kunnat bli annorlunda? 

I dessa oförberedda samtal som sker i de dagliga mötena kan jag uppleva att jag ofta 

hamnar i en diskussion med att försvara mina åsikter samt handlingar gentemot 

föräldrarna. Detta kanske skulle kunnat undvikas genom att använda den sokratiska 

dialogen som metod. Molander (1996, s. 91) beskriver en diskussion med att människor 

möts och redogör samt försvarar sin åsikt och försöker övertyga den andre genom att ändra 

sitt sätt att handla, genom att förändra deras ställningstagande och åsikter. Den sokratiska 

dialogen beskriver Molander med: 

Det väsentliga är att komma till klarhet om sig själv, sina tankar, sin kunskap, 

okunskap och så vidare tillsammans med andra och då också komma till klarhet 
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om andra. Det är en ömsesidig upplysnings- och reningsprocess, samtidigt som 

en förståelse-gemenskap befästs. (Molander 1996, s. 91) 

I samtalen med föräldrarna är det förståelsen som jag vill framhäva. I alla tre berättelser 

sker de oförberedda samtalen. Instinktivt hamnar jag i försvarsställning, dels när jag lyfter 

situationen med Davids jacka med min kollega. Likväl som jag i berättelse 2 försvarar mitt 

handlande med att vilja barnets bästa. Något som jag även gör i min tredje berättelse, jag 

hamnar i att försvara vårt arbetssätt med stödtecken. Något som jag kanske skulle kunnat 

undvika genom ett sokratiskt samtal. Jag skulle även kunnat utgå ifrån det Henriksen & 

Vetlesen förklarar med att “Kommunikationen måste alltså ske med utgångspunkt i att jag 

är villig att pröva om jag har rätt, och inte i att jag vill bevisa att jag har rätt” (Henriksen & 

Vetlesen 2013, s. 193). Hade mina situationer kunnat sluta på ett annat sätt om jag inte 

tvingat på mina åsikter utan istället lyft fram mina tankar utifrån de olika situationerna och 

därmed skapat en förståelse. 

Strukturerad kommunikation 

Jämfört med den dagliga kommunikationen finns det i utvecklingssamtalen ett större 

utrymme att lyfta svårigheter likväl som framsteg i barnens utveckling. På Skolverkets 

hemsida kan man läsa att “I förskolan och förskoleklassen ska man ha utvecklingssamtal 

en gång om året” (Skolverket, 2019). På min förskola har vi valt att ha utvecklingssamtal 

en gång per termin. Detta har varit ett önskemål från föräldrarna. Samt att vi utifrån den 

årliga enkäten, där föräldrarna får svara på frågor om hur de upplever förskolans 

verksamhet, uttrycker att de saknar information om sitt barns utveckling. Vi har utefter 

denna enkät kunnat konstatera att föräldrarna inte upplever att de fått tillräckligt med 

information kring sitt barns utveckling och lärande.  

Utvecklingssamtal i förskolan beskriver Jensen & Jensen (2008, s. 87) som professionella 

och strukturerade, där pedagogen innan samtalet satt upp ramarna, en didaktisk 

förberedelse, det vill säga att man innan samtalet är förberedd med vad som skall lyftas, 

varför och hur.  

Dessa samtal sker under mer ordnade former än de samtal som sker i tamburen, pedagog 

och föräldrar sitter ner avskilt från andra störningsmoment, och det finns en tidsram att 

förhålla sig till. Det finns även ett slags underlag som styr samtalets gång. Denna typ av 
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samtal benämner Juul & Jensen (2003, s. 177–178) som det regelbundna samarbetet och 

förklarar vidare att det är pedagogen som är värd för samtalet, det vill säga är den som styr 

och sätter nivån. Vidare förklarar författarna att det är klokt att utväxla berättelser som är 

typiska för barnet för att på så sätt skapa sig en bild av barnet likväl som en förståelse hos 

varandra. Utifrån det som Juul & Jensen och Jensen & Jensen beskriver funderar jag på 

min andra berättelse, om barnet vars sovtid minskats ner. När jag i berättelse 2 funderade 

över Emmas utvecklingssamtal, där vi samtalade om hennes sovtid, att den fungerade väl 

och att hon verkade glad och nöjd under eftermiddagarna. Vad var det då som gjorde att 

Emmas sovtid sedan minskades ner, vad hade förändrats? Om jag ser det utifrån ett 

föräldraperspektiv så skulle det kunna vara så att Emma börjat sova dåligt på nätterna och 

föräldrarna därmed kopplar samman det med sovvilan på förskolan. Jag funderar även över 

hur familjens kvällsrutiner ser ut, kanske det hade varit bra att lyfta i dialog under ett 

strukturerat samtal. Samtidigt tänker jag att det skulle kunna handla om att hon haft många 

intryck under dagen som hon bearbetat i drömmar på nätterna vilket då resulterar i att 

Emma sover oroligt. Är detta något som jag i dialog med föräldrarna borde ha lyft? Hade 

föräldrarna då kunnat se sovvilan utifrån barnets perspektiv och dennes behov. Om jag 

kunnat förmedla dessa tankar till föräldrarna, hade de då litat på min kompetens. Hur 

skulle jag ha gått tillväga för att få föräldrarnas förtroende till att lita på min kompetens?  

Digital kommunikation 

Bloggen som vi använder på förskolan är en digital plattform, ett forum där föräldrarna får 

ta del av den utbildning som barnen möter under dagen, en inblick i barnens dag på 

förskolan. Något som skulle kunna liknas en envägskommunikation, det vill säga en 

kommunikation som sker åt ett håll. Envägskommunikation beskriver Dahlkwist (2004, s. 

12–13) som ett snabbt och okomplicerat sätt att förmedla ett budskap utan någon direkt 

feedback. Författaren menar samtidigt att det sällan är en hundraprocentig 

envägskommunikation när det handlar om kontakt med andra människor. Detta stämmer 

bra överens med min första berättelse, där jag beskriver en pappa som sett en bild som vi 

lagt upp på vår blogg. Pappan anser att hans barn har fel jacka på sig under aktiviteten ute 

på gården och då ringer förskolan för att förmedla detta. Detta får mig att tänka på 

ordspråket, en bild säger mer än tusen ord, men hur uppfattas bilden egentligen, säger 

bilden verkligen mer än ord? Och tolkar vi bilden olika? För mig som pedagog handlar vår 
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blogg om att förmedla det vi gör på förskolan under dagen, att ge föräldrarna en insyn i 

aktiviteter där vi leker, utforskar och undersöker. Men när jag får samtalet från föräldern 

som har synpunkter på klädvalet känner jag att bloggen har tappat sitt syfte. Jag kan förstå 

pappans perspektiv med omtanken att barnet är för tunt klädd men vet pappan vad barnet 

har på sig under jackan? Vet pappan att vi pedagoger sett till att barnet har både underställ 

och en extra fleecetröja på sig under den tunna vindjackan? 

Riddersporre (2019, s. 213) lyfter talesättet, att sanningen finns i betraktarens öga och 

förklarar vidare att vi ser saker på olika sätt på en och samma aktivitet. Något som jag 

känner stämmer bra överens med mina egna tankar om vad vi uppfattar i en bild, vi ser och 

uppmärksammar helt olika saker. Riddersporre (2019, s. 230–232) har gjort en mindre 

studie speciellt för boken Digitalisering i förskolan för att belysa hur digitala verktyg 

används i föräldrasamverkan samt utifrån vilka syften de används. Vidare förklarar 

författaren utifrån studien att en envägskommunikation har sina begränsningar och syftar 

på att ingen återkoppling sker och att föräldrarnas perspektiv, det vill säga föräldrarnas 

egna tankar därmed uteblir. I min första berättelse beskriver jag ett sådant exempel, där vi 

tolkar bilden olika. Jag som vill förmedla en aktivitet och Davids pappa som ser vad David 

har för kläder på sig. Dock vill jag påstå att jag fick en form av återkoppling då Davids 

pappa ringer och har synpunkter på jackan. Samtidigt lyfter Riddersporre (2019, s. 232) 

möjligheten i att upptäcka olikheter som är av betydelse för att kunna fördjupa samtalen 

och kontakten med föräldrarna. Det blir tydligt för mig nu när jag försöker förstå utifrån 

pappans perspektiv, han vill bara sitt barn väl även om mina första tankar hamnar i att han 

inte litar på mitt omdöme om att ta på David rätt kläder. Men skulle jag kunnat handla 

annorlunda och istället fört en dialog med pappan. Då hade han kanske haft en annan 

förståelse för vårt val av kläder. Pappan kan ju omöjligt veta vad vi tagit på David under 

jackan medan det för mig är självklart att ta på kläder som håller honom varm.  

För en fungerande kommunikation krävs det ett bra samarbete mellan förskola och hem för 

att barnet ska utvecklas på bästa sätt oavsett vilket kommunikationssätt som tillämpas. Det 

är alltså genom att kommunicera med varandra som vi skapar en förtroendefull relation. 

Något som är viktigt för att kunna samarbeta.  
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Samarbete 

Två olika världar skall mötas, förskolan och hemmet, men med ett gemensamt mål, barnets 

bästa. Ett fungerande samarbete mellan förskola och hem bygger på en ömsesidig trygghet, 

att vi har förståelse för varandra. Likartat resonemang finner jag i Jensen & Jensen (2008, 

s. 48) där de förklarar att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar handlar om att de 

båda är värdefulla för varandra. Pedagogen med sin utbildning och erfarenheter om barns 

utveckling och föräldern med dennes unika erfarenhet om just sitt barn. Däremot skiljer sig 

deras perspektiv åt, föräldern med bara sitt barn i fokus medan pedagogen ser alla barn i 

gruppen. Därav vikten av att samarbeta eftersom barnet möter och lever i bådas perspektiv.  

Samarbete och inflytande är något som även förskolans läroplan belyser:  

Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens 

vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras 

möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att 

alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och 

att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för 

barnen. 

 (Skolverket 2018, s. 8) 

Samarbete och inflytande i förskolan skulle jag vilja säga hänger samman med varandra. 

Jag tänker att föräldrarna behöver ha inflytande för ett gott samarbete, känna att de är 

delaktiga och kan påverka sitt barns utveckling och lärande. Men jag upplever att 

läroplanen ger utrymme för tolkning i detta, det framgår inte i vilken utsträckning 

föräldrarna skall ha inflytande. Däremot står det klart att förskolan skall tydliggöra 

utbildningens mål för att föräldrarna skall få en förståelse för förskolans uppdrag och 

därmed kunna påverka. Forum för denna typ av inflytande anser jag finns i form av 

föräldrasamverkansgrupper och föräldramöten, där har föräldrarna möjlighet att uttrycka 

funderingar och idéer. Dagens förskola är som Månsson (2013, s. 87–91) nämner väldigt 

inlyssnande gentemot föräldrarna. De har ett större inflytande genom exempelvis 

föräldraråd, en plats där de ges möjlighet att påverka. Vidare beskriver författaren att 

föräldrarna är våra kunder och förklarar att föräldrarna idag har möjlighet att hälsa på 
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innan de väljer förskola, de vill ha en ”bra produkt”. Månsson beskriver möjligheter men 

även en problematik med att det kan uppstå en kulturkrock mellan förskolan kontra 

hemmets syn på normer och värden. Detta kan ske under exempelvis inskolningen där 

föräldrarna får möjlighet att delta samt får en bra insyn i förskolans utbildning. Jag håller 

med det som Månsson beskriver med föräldrars inflytande, att det är viktigt för samarbetet. 

Dock anser jag att det är problematiskt med den insyn som föräldrarna får i den digitala 

kommunikationen som jag tidigare belyst. 

Samtidigt känner jag att föräldrarna inte kan få bestämma vad och hur som helst. Likväl 

som det ligger i vårt ansvar i förskolan att förmedla information och arbetssätt så den blir 

förståelig för föräldrarna. Kan det då vara så att vi i berättelse 3, den om stödtecken, inte 

varit tydliga nog i hur vi arbetar med denna metod när vi berättade om det på 

föräldramötet. Jag tänker även på de blogginlägg som vi gjort med TAKK, kan texten vi 

förmedlat där varit öppna för tolkningar, och därmed blivit otydliga för föräldrarna. 

Några kloka tankar i detta lyfter Riddersporre (2019, s. 214) när hon beskriver att 

pedagogerna i förskolan behöver ha realistiska förväntningar om hur varje familj uppfattar 

och värderar det som händer i förskolan på olika sätt. Vidare förklarar Riddersporre att om 

pedagogerna är lyhörda för andras tankar och är förberedda på att samtala kring det, 

kommer de komma långt. Men det betyder inte att alla krav och önskemål som föräldrarna 

har kan tillämpas, “respekt är att lyssna, fråga och sedan vid behov förklara och motivera, 

och ibland att säga till en vårdnadshavare att nej, vi kan tyvärr inte göra som du vill i den 

här frågan” (Riddersporres 2019, s. 214). När jag ser tillbaka på berättelsen om stödtecken 

och Lisas mamma känner jag att detta är en fråga som vi faktiskt kan säga nej till. Vi har 

stöd från läroplanen att arbeta språkstimulerande, vi har tittat på forskning kring metoden 

stödtecken som stödjer att det är språkstimulerande. Men samtidigt behöver vi lyssna in 

mammans oro med att det skulle hämma dotterns verbala språkutveckling. Det skulle 

troligtvis hjälpa att boka ett samtal där alla får komma till tals, en ömsesidig respekt som 

Riddersporre uttrycker det. 

Å andra sidan framhåller Niss & Söderström (2015, s. 69) att de dagliga mötena mellan 

pedagoger och föräldrar är den viktigaste och värdefullaste för ett fungerande samarbete, 

de menar att det är då det finns möjlighet att fördjupa och utveckla relationen mellan 

förskola och hem. Vidare förklarar författarna att när pedagogerna förmedlar positiva 



 

27 

upplevelser de haft under dagen med barnen stärks samarbetet, föräldrarna känner 

delaktighet i barnets dag och gläds över att barnet blivit sedd. Jag kan hålla med författarna 

att dessa möten är av stor vikt för ett förtroendefullt samarbete men jag tror det gynnar alla 

parter att om- eller när spänningar uppstår och åsikterna går isär är det mest gynnsamt att 

ha ordnade samtal där båda parter sitter ner utan andra störningsmoment. 

Slutord 
Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar 

– Nalle Puh (A.A Milne) 

 

I förskolans läroplan framgår att förskolan ska samverka med hemmet för barnets 

utveckling och lärande samt att föräldrarna ska ges möjlighet till inflytande. Mina 

berättelser, mitt dilemma handlar om bristande samarbete mellan förskolan och hemmet, 

samt hur jag skall balansera föräldrarnas inflytande i förhållande till min egen expertis. Nu 

under den skrivande processen med denna essä har jag kunnat få lite distans till 

händelserna och därmed kunnat fördjupa mig och reflektera kring detta. 

Att reflektera över händelserna har hjälpt mig se detta ur flera perspektiv, dels från mitt 

eget men även utifrån föräldrarnas. Det har även gett mig en ökad förståelse för våra olika 

synsätt. Samtidigt har jag fått insikt i hur viktig kommunikationen är mellan förskolan och 

hemmet. Det är lätt att bara se till mig själv och utgå från min egen kompetens medan jag 

finner det svårare att se saker utifrån andras perspektiv. Men för att skapa förtroende måste 

vi vara lyhörda och försöka förstå varandras ståndpunkt. Samtidigt som det inte betyder att 

vi alltid måste förändra utefter föräldrarnas synpunkter. Med det sagt finner jag dock inget 

enkelt svar på hur man bör balansera föräldrarnas inflytande gentemot pedagogers expertis. 

Att använda en digital plattform för kommunikation innebär helt klart utmaningar likväl 

som möjligheter. Utmaningen ligger i vad och hur vi förmedlar bilder som i min berättelse 

om bloggen, då vi tolkar olika saker om en och samma bild och missförstånd uppstår. 
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Medan möjligheterna innebär att information snabbt kommer föräldrarna tillhanda, de får 

en bra insyn i deras barns utbildning på förskolan, hur de utmanas och utvecklas. 

När jag granskat mina tankar med litteraturen finner jag att relationen, kommunikationen 

och samarbetet är sammanvävda med varandra. Det är genom dialogen som vi skapar en 

relation för att kunna samarbeta. Det är nu mer tydligt för mig att småpratet med 

föräldrarna är av stor vikt för relationsskapandet, det är då förtroendet byggs. Finns detta 

förtroende ökar chanserna att kunna samtala även när konflikter uppstår. 

Under ett seminarium på Södertörns högskola väcktes tankar om den tysta kunskapen, att 

jag besitter praktisk kunskap känns naturligt efter att ha arbetat många år i förskolans 

värld. Men jag upplever den tysta kunskapen som en utmaning att förmedla till andra, som 

till föräldrarna i mina berättelser. 

Dock vill jag avsluta denna essä med att förmedla att det gläder mig att föräldrarna faktiskt 

bryr sig och engagerar sig i sitt barns vistelse på förskolan, även om vi inte alltid är 

överens. I slutändan är det barnets bästa som är viktigast.  

  



 

29 

Käll- och litteraturförteckning 

Alsterdal, Lotte (2014). Essäskrivande som utforskning. I: Burman, Anders (red.) Konst 

och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser. Huddinge: Södertörns högskola, s. 47–74.  

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-23461 [2019-10-

14] 

Bohlin, Henrik (2009). Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp. I: Svenaeus, Fredrik & 

Bornemark, Jonna (red.) Vad är praktisk kunskap? Huddinge: Södertörns högskola, s. 55–

84. 

Dahlkwist, Matts (2004). Kommunikation. 5. uppl. Stockholm: Liber. 

Forssén, Linn (2016). Varför tvivlar jag? I: Alsterdal, Lotte & Pröckl, Maria (red.) Inifrån 

och utifrån: om praktisk kunskap i förskolan. Huddinge: Södertörns högskola, s. 107–130.  

Gustavsson, Bernt (2000). Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i historisk belysning. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Hammarén, Maria (2005). Skriva: en metod för reflektion. 2. uppl. Stockholm: Santérus. 

Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne Johan (2013). Etik i arbete med människor. 3., 

[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Hjertström Lappalainen, Jonna & Schwarz, Eva (2011). Tänkandets gryning. I: Burman, 

Anders (red.) Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv. 

Huddinge: Södertörns högskola, s. 97–116. 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-11724 [2019-10-

14] 

Jensen, Elsebeth & Jensen, Helle (2008). Professionellt föräldrasamarbete. 1. uppl. 

Stockholm: Liber. 

Jonsdottir, Fanny & Nyberg, Eva (2013). Erkännande, empowerment och demokratiska 

samtal. I: Harju, Anne & Tallberg Broman, Ingegerd (red.) Föräldrar, förskola och skola: 

om mångfald, makt och möjligheter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 59–78. 



 

30 

Juul, Jesper & Jensen, Helle (2003). Relationskompetens i pedagogernas värld. 2. uppl. 

Stockholm: Runa. 

Lennéer Axelson, Barbro & Thylefors, Ingela (2005). Arbetsgruppens psykologi. 4. uppl. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Löfdahl, Annica (2014). God forskningssed - regelverk och etiska förhållningssätt. I: 

Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria & Franzén, Karin (red.) Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. 1. uppl. Stockholm: Liber, s. 32–43. 

Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos. 

Månsson, Annika (2013). Familjens inskolning i förskolan – ett rum för möjligheter. I: 

Harju, Anne & Tallberg Broman, Ingegerd (red.) Föräldrar, förskola och skola: om 

mångfald, makt och möjligheter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 79–94. 

Niss, Gunilla & Söderström, Anna-Karin (2015). Samarbete i förskolan: för barnens skull. 

1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Nilsson, Christian (2009). Fronesis och det mänskliga i tillvaron. En läsning av Bok VI i 

Aristoteles Nikomachiska etik. I: Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik (red.) Vad är 

praktisk kunskap? Huddinge: Södertörns högskola, s. 39–54. 

Riddersporre, Bim (2019). Föräldrasamverkan i en digitaliserad förskola. I: Kjällander, 

Susanne & Riddersporre, Bim (red.) Digitalisering i förskolan: på vetenskaplig grund. 

Första utgåvan. Stockholm: Natur & Kultur, s. 212–234. 

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2019). Utvecklingssamtal och IUP. https://www.skolverket.se/for-dig-som-

ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/utvecklingssamtal-och-iup [2019-11-10] 

Svenaeus, Fredrik (2009). Vad är praktisk kunskap? En inledning till ämnet och boken. I: 

Svenaeus, Fredrik & Bornemark, Jonna (red.). Vad är praktisk kunskap? Huddinge: 

Södertörns högskola, s. 11–36. Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-3283 [2019-11-09] 



 

31 

Unicef (u.å.). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full [2019-11-23]  


