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Abstract The preschool teacher’s perspective on the child's guardian – A qualitative study of two 

preschools view on the cooperation significance between the preschool and the child’s home.   
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Supervisor: Birgitta Odelfors  

 

Preschools are nowadays a big part of almost every childhood in Swedish society and the 

relationships that are built there are important for the child and the child’s future integration in the 

world of knowledge and education. The preschool teachers are therefore the first persons the child 

links to beyond the parent. That’s why the relations between the parent and the preschool teacher 

are an important and interesting aspect in the cooperation between them. This is an issue that has 

not been brought up for discussion at the teachers program at Södertörns university, even though it 

appears that this topic is important for the best interest, for the child, since parents and the teachers 

are in a constant cooperation.              

 

The aim of this study was to find out in what way four preschool teachers work with cooperation 

between themselves and the parents that they meet in there preschools. The study has been done in 

two different types of preschools, one preschool is a parent cooperative and the other one is a 

preschool run by the community board. This study will raise the question; in what way the relation 

and the cooperation between the preschool teacher and the parent are important and how the 

parental influence work out in their respective preschool organization. To fulfill the purpose of the 

study, I did four interviews which included two preschool teachers from a parent cooperative and 

two preschool teachers from the community board preschool. The primary theoretical basis was 

George H Meads (1863-1931) and Herbert Blumers (1900-1987) theory about interactions, Meads 

theories about communication and awareness is underlying Blumers symbolic interactionism. The 

results showed that the four preschool teachers thought very much alike on the topic around the 

relationships and the cooperation between them. In the interviews with the four preschool teachers 

did we talk about the importance of a good communication and necessity to be aware of diversity in 

the parental group and the way they approach each other. One of the conclusions I have made in 

this study is that to get a good cooperation between the teacher and the parent, you need as a 

preschool teacher, to be aware of the other person’s desires and expectations regarding the child. 

Good communication leads to a good exchange between the two parts, which is building their 

cooperation.                    

 

Key words: Cooperation, Communication, Awareness and Parental influence 

Nyckelord: Samarbete, Kommunikation, Medvetenhet och Målsmans inflytande  
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Förord 

Jag vill först och främst tacka de fyra förskollärarna som medverkade i mina intervjuer och 

engagerat delgav sin individuella syn på relationen och samarbetet mellan dem och målsman i deras 

respektive verksamhet. Tack vare dem möjliggjordes denna undersökning. Jag vill även tillägna ett 

stort tack till min familj, min pojkvän och alla mina vänner, utan deras stöd hade jag inte tagit mig 

igenom denna krävande men spännande period.  

 

Till sist vill jag rikta ett speciellt stort tack till min handledare, Birgitta Odelfors, min 

handledningsgrupp och mina studiekamrater. För givande råd, handledning och stöttning genom 

undersökningens gång och själva skrivprocessen. 

 

Tack!    
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1.1 Inledning  

Förskolan är, i dagens svenska samhälle, en välintegrerad institution som anses vara en självklarhet 

i varje barns uppväxt (Tallberg Broman, 1995:7). Förskolan blir i mångt och mycket en av de första 

institutionerna som barnet kommer i kontakt med utöver hemmet. De första kontaktpersonerna till 

barnet, utöver målsman, blir därför många gånger förskolepedagogen på förskolan. 

     Relationen som skapas mellan förskola och hem, har alltid varit en viktig del för att den 

pedagogiska verksamheten ska fungera på ett bra sätt och är även vad som krävts för att skapa goda 

relationer för att få en trygg och trivsam miljö för det inblandade barnet, målsman samt 

förskolepedagogen (Nöjd 2010;21). Relationen mellan förskolepedagogen och barnets målsman, är 

även något jag själv upplevt vara en stor del av förskolan, för att samarbetet mellan förskola och 

hem ska fungera så bra och smidigt som möjligt för att de tillsammans ska arbeta för barnets bästa.   

     Ambitionen på hur relationen och kontakten mellan hem och förskola ska fungera har ökat sedan 

läroplanen 1998, då målsmans rättigheter till insyn, information och inflytande i förskolan för första 

gången blev fastställd. I 1998:s läroplan för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) fastställdes även att 

ansvaret för att upprätthålla en funktionell relation mellan förskola och hem ligger på 

förskolepersonalen (Nöjd 2010;21).  

     Idag kan vi läsa i förskolans läroplan; 

 

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

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning 

för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och 

känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer 

(Lpfö 98 reviderad 2010;13). 

 

Förskolans läroplan betonar ett nära samarbete mellan förskolepedagogen och barnets målsman som 

en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta indikerar att målsman nu behöver leva upp till 

en mer engagerad roll i förskolan än vad de tidigare haft. Eftersom målsmans rätt till att påverka 

verksamheten som deras barn dagligen vistas i nu är möjlig. Men hur ser egentligen samarbetet och 

relationen ut mellan förskola och hem, och har målsman rätt till inflytande i verksamheten?       

     I dagens förskollärarutbildningar, arbetar man alldeles för sällan kring frågor om 

kommunikationen och relationen med målsman, menar många forskare, där ibland 

universitetslektorn Lisbeth Flising. Därför uppstår det lätt osäkerhet kring hur samarbetet mellan 

förskolepedagoger och målsman ska se ut, vilket kan skapa problematik i den pedagogiska 

verksamheten menar man (Nöjd 2010;21). Utifrån läroplanens demokratiska grund och bristen på 

tidigare förståelse kring ämnet, så har jag därför valt att undersöka, det enligt mig, ständigt 
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samhällsaktuella ämnet – kontakten mellan hem och förskola, om samarbetet och hur målsmans 

inflytande fungerar i den pedagogiska verksamheten. Undersökningens syfte har således varit att ta 

del av fyra förskollärares perspektiv på hur relationen fungerar mellan förskola och hem, i två olika 

förskoleorganisationer, ett föräldrakooperativ och en kommunal förskola. Utifrån detta har 

samarbetet och målsmans inflytande varit det som stått i undersökningens fokus.  

     Enligt Maria Nöjds artikel i tidningen Förskolan (2010;21-22), råder det idag brist på forskning 

kring ämnet om kontakten mellan målsman och förskolepedagogen. Detta var även något jag själv 

upplevde under mitt sökande av tidigare forskning kring ämnet. Då litteraturen främst fokuserade på 

relationen mellan skola och hem, inte förskola och hem.  

    Då relationen och samspelet mellan pedagog och målsman är så pass viktigt för verksamheten, så 

anser jag att nyexaminerade pedagoger, verksamma pedagoger och målsmän kommer att kunna dra 

nytta av undersökningen och samtidigt få en inblick i fyra förskollärares perspektiv på relationen.  

     I undersökningen använder jag mig av begreppen pedagog och målsman, istället för förskollärare 

och förälder, detta då jag valt att hålla undersökningen så bred som möjligt. Då jag är medveten om 

att alla som arbetar inom förskolan inte har en förskollärarutbildning och alla barn, av olika 

anledningar, kanske inte lever med sina föräldrar utan istället har någon annan som vårdnadshavare.      

  

1.2 Bakgrund  

Under rubriken Bakgrund kommer jag att ge en kort presentera av den historiskaspekten på 

relationen mellan förskola och hem, hur den utvecklats och hur läroplanen idag förhåller sig till 

relationen. Detta för att ge en övergripande förförståelse kring relationen.   

  

Relationen mellan förskolan som institution och familjen har utvecklats och förändrats radikalt 

genom åren. Under 1800- och 1900-talet uppkom diskussioner kring fördelningen av ansvaret om 

barnet och barnets uppfostran ofta i samhället. Diskussionerna var många gånger väldigt 

konfliktfyllda och engagerade många människor. Många frågor väcktes om vad som var barnets 

bästa och vem som egentligen hade ansvaret. Diskussionerna handlade främst om vart gränsen gick 

mellan det offentliga och det privata ansvaret för barnet, det vill säga ”vad var förskolans och vad 

var målsmans ansvarsområden?” Svaret på den frågan har skiftat många gånger beroende på hur 

samhället förändrats och beroende på vilken tidsera man befann sig i men också beroende på vilka 

pedagogiska och politiska utgångspunkter man haft i diskussionen. Det som varit tydligast är att 

samhället har anammat och tagit den större delen av ansvaret för de yngre barnens fostran, välfärd 

och kunskapsförmedling under 1900-talet (Tallberg Broman, 1995:135). Diskussionerna utgick på 

så sätt från vart ansvaret låg, idag är ansvarsrollerna tydligare och i dagens läroplan för förskolan, 

Lpfö98, reviderad 2010, så står det att förskolan ska agera som stödpelare till barnets familj i deras 
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uppgift att ansvara för barnets fostran, växande och utveckling av den egna identiteten. Detta ska 

ske i en verksamhet som lägger den första och största grunden till det enskilda barnets livslånga lust 

till att lära. Den organiserade verksamheten ska därför vara lärorik, trygg och rolig för barnet att 

vistas i. Tillsammans ska förskolan och målsman arbeta sida vid sida för att varje barn ska få 

möjlighet till att utvecklas efter egen förmåga (Lpfö98, reviderad 2010;5:13). Läroplanen lyfter på 

så sätt fram relationen mellan förskolan och hemmet samt det viktiga samarbetet mellan dessa två 

parter. Idag finns det inte längre någon tvekan kring de två parternas viktiga uppgift, att de 

tillsammans ska ge barnet en stabil grund och de bästa förutsättningarna till att utvecklas och frodas.   

 

     1.2.1 Tre inriktningar för utvecklingen och ansvarstagandet av barnet 

Samhällsinstitutionernas ansvarstagande av barnets uppfostran, skedde inte över en natt. Utan det 

var en process som formades successivt i samband med införandet av den kommunala skolplikten 

som trädde i kraft år 1842. När samhällsinstitutionerna hade tagit över ansvaret för barnets 

undervisning och uppfostran uppstod många motsättningar, då alla parter inte hade samma synsätt 

på ansvarfördelningen som tillskrevs. Det fanns inte heller ett gemensamt synsätt på hur samarbetet 

skulle genomföras vilket ledde till många konflikter mellan samhällsmyndigheterna, barnets 

målsman och de professionella arbetarna. Utifrån detta utarbetades under 1900-talet tre inriktningar 

om hur ansvaret skulle fördelas i förskolan. Den inriktning som förskolan anammade först, uppstod 

under 1900-talets första decennier - ansvaret för barnet låg främst på målsman som undervisades 

och upplystes av den pedagogiska institutionen om vad som krävdes i deras fostrande roll. 

Förskolans fokus låg således på att undervisa målsman till en god förebild. Under 1940 – 1950-talet 

skedde en förändring och fokus flyttades från målsmansfostran, till att nu framhäva förskolans 

undervisande funktion. Förskolan började nu sätta barnet i centrum och man införde nu en skarp 

gräns mellan förskola och hem för att tydliggöra vem som hade vilken del av ansvarsområdet. 

Målsman avgränsades även från kontakten med pedagogen som nu la hela sitt fokus på barnet. Det 

senaste perspektivet som Ingegerd Tallberg Broman, professor i pedagogik, lyfter fram dök inte upp 

förrän i slutet av 1960-talet, början 1970-talet. Då man fortfarande fokuserade på barnet men nu 

började lyfta fram betydelsen av barnets sociala sammanhang och dess betydelse på barnets lärande 

och utveckling. Förskolan började åter uppmärksamma barnets målsman i förskolan och man 

började nu arbeta mer intensivt tillsammans för att stärka samverkan, samspelet och kontakten 

mellan förskolan och hemmet (Tallberg Broman, 1995;135ff). Utvecklingen som skedde under 

1900-talets slut, visar att barnets målsman nu började få mer respekt och acceptans i förskolan. 

Denna utveckling har gjort att förskolan idag är mer öppen för en dialog med målsman, för att 

utveckla ett samarbete tillsammans för barnets bästa.  
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     1.2.2 Ansvaret idag 

Genom den svenska skolverksamhetens historia har det sålunda varit stor debatt kring frågor som 

rör målsmans plats inom den pedagogiska verksamheten och deras rätt till inflytande och 

involvering. Debatten fortlöper än idag och är därför fortfarande aktuell. Diskussionerna har pågått i 

skola, media och bland politiker då det länge varit en kommunal och statlig fråga. Det har uppstått 

många konflikter angående målsmans rätt till att involvera sig i skolan (Bouakaz, 2007:18). 

     Utifrån förskolans läroplan så ligger idag ansvaret hos förskolpedagogen, att målsman ska få 

chans till involvering i den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna ska även ge målsman 

möjlighet till inflytande om hur de nationella målen åskådliggörs i den pedagogiska verksamhetens 

planering. Målsman ska även göras delaktig i verksamhetens utvärdering, utformning av 

utvecklingssamtalets innehåll och genomförande på så sätt att målsman kan tillgodogöra sig det 

pedagogiska materialet (Lpfö98, reviderad 2010;13). Ansvaret ligger således hos pedagogerna för 

att målsman ska involveras och engageras i den pedagogiska verksamheten vilket också är tydligt i 

läroplanen. Laid Bouakaz, fil.dr i pedagogik på Malmö högskola, lyfter däremot fram och menar att 

det faktiskt krävs en del av målsman också för att kunna få igång ett fungerande samarbete i 

skolvärlden. Bouakaz menar att målsmans inflytande inte är aktuellt om inte målsman är aktiv och 

engagerad i den pedagogiska verksamheten. För att målsmans inflytande ska fungera behöver både 

målsman och pedagog vara aktiva och samarbeta för att deras gemensamma arbete ska fungera så 

pass att barnet utvecklas pedagogiskt (Bouakaz, 2007:18ff)(Johansson & Wahlberg Orving, 1993). 

Bouakaz menar således att ansvaret måste fördelas gemensamt och att man behöver ha ett 

fungerande samarbete innan målsmans inflytande i verksamheten kan bli aktuell.       

      

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att se hur målsmans inflytande och samarbetet mellan förskola och 

hem ser ut i två olika förskoleorganisationer, ett föräldrakooperativ och en kommunal förskola.   

     Frågeställningar som ska besvaras i undersökningen är:  

 Hur samarbetar de två respektive förskolorna med målsman? 

 Vad är viktigt att tänka på i relationen mellan pedagog och målsman? 

 Vilket förhållningssätt har respektive förskolas pedagoger till målsmans inflytande? 

 Hur förhåller sig målsman till att påverka i förskolan, utifrån pedagogernas perspektiv? 

 

3. Definitionen av vad ett föräldrakooperativ och en kommunal förskola är   

Under denna rubrik kommer jag att definiera vad som utgör en kommunal förskola och vad som 

utgör ett föräldrakooperativ. Detta för att klargöra hur de två olika verksamheterna ser ut, som jag 

valt att undersöka och för att få en större förförståelse om deras organisatoriska skillnader.  



10 

3.1 Förskoleverksamheter i Sverige 

Förskolan är den samhällsverksamhet som ska lägga grunden för varje enskild individs lust till att 

lära. Barn som vistas på förskolan ska erbjudas en trygg, lärorik och rolig miljö, där de kan 

utforska, leka och skapa tillsammans med andra barn och vuxna (Skolverket, 2011).  I dagens 

svenska samhälle, anordnas utbildning inom förskolor, fritidshem och skolor, av staten, landsting 

och kommuner. Utöver dem, så godkänns även enskilda anordnare inom utbildningen, detta gör att 

det finns både kommunala och privatägda pedagogiska verksamheter (Skolverket, 2012). På så sätt 

finns det en rad olika valmöjligheter inom vilken skol- och förskoleform vi vill att våra barn ska 

vistas i. Valmöjligheten är idag ultimat då det finns kommunala, privata, personalkooperativ, 

föräldrakooperativ och familjedaghem som alternativ för vart våra barn spendera sina dagar. Det 

finns även öppna förskolor, där barnen och familjen kan introduceras och leka med andra barn och 

målsmän, en avgiftsfri valmöjlighet för de som är lediga (Nilsson, 2012). De olika typerna av 

förskolor ger således barnets målsman många valmöjligheter beroende på vad de är utefter för sitt 

barn, hur de vill att deras barn och de själva ska ha det i den pedagogiska verksamheten.  

 

3.2 Den kommunala förskolan och föräldrakooperativet 

En kommunal förskola drivs och ägs av kommunen. Detta innebär att förskolan ägs av samhället 

och ska därför erbjuda förskoleplatser till alla barn från ett års ålder som bor med målsman som 

studerar eller arbetar, alternativt är föräldraledig eller arbetslös inom kommunen. Barnens 

vistelsetid avgörs av kommunen (Skolverket, 2011). Den kommunala förskolan är i mångt och 

mycket den vanligaste formen av förskola vi har i Sverige idag. 

     Ett föräldrakooperativ är en form av en fristående förskola, som i likhet med ett 

personalkooperativ drivs av en stiftelse eller aktiebolag alternativt drivs av personal eller målsmän. 

Föräldrakooperativ är en pedagogiskverksamhet som grundar sig på målsmans delaktighet. I ett 

föräldrakooperativ är det barnets målsman som är arbetsgivaren och som också har ett stort 

inflytande på verksamheten. Detta innebär att barnets målsman ska ha mer direkt deltagande och 

inflytande över aktiviteterna som sker i förskolan än på en kommunal förskola. Samverkan ska inte 

ske på ett individuellt plan utan ska bedrivas utifrån kollektivets bästa då det i ett föräldrakooperativ 

gäller att tänka på gemenskapens välmående i de olika arbetsuppgifterna som ska utföras (Ståhle, 

1995:19). Det är kommunen som godkänner de fristående förskolorna och som även har ansvaret 

för att den pedagogiska verksamheten sköts ordentligt. De fristående förskolorna ska även de 

uppfylla samma regler, lagar, riktlinjer och mål som den kommunala förskolan (Skolverket, 2011). 
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3.3 Varför dessa två förskoleverksamheter i undersökningen?  

Jag valde att utgå utifrån dessa två förskoleverksamheterna då de organisationsmässigt skiljer sig 

från varandra men innehåller samma pedagogiska ram. Detta ansåg jag vara väldigt intressant och 

ville utifrån mitt undersökningsämne titta närmare på dem, för att se om det uttryckligen fanns 

några skillnader mellan dem. Hur de skapade relationer och samarbetade med målsman, samt vilka 

möjligheter till inflytande det fanns i de respektive verksamheterna för målsman.  

 

4. Teoretisk ram  

Under rubriken Teoretisk ram kommer jag att presentera mitt teoretiska förhållningssätt till min 

undersökning och mitt empiriska material. Mitt teoretiska förhållningssätt har används under hela 

undersökningsperioden. Under denna rubrik kommer jag även att presentera några centrala begrepp 

som har dykt upp under utvecklingen av undersökningen, som jag velat förtydliga. Denna del 

kommer jag även att använda mig av vid min resultat- och analysredovisning.   

 

4.1 Social interaktionsteori – symbolisk interaktionism  

Interaktionsteorierna grundar sig på det sociala livet, fyllt av gränslöst många implicita och explicita 

normer med stor betydelse för vårt sociala beteende, hur en människa förväntas bete sig. Det finns 

många olika tolkningar och regler kring vad som är socialt accepterat och det är detta som är det 

viktigaste inom interaktionsteorierna. Inte det som sker i det stora hela i samhället utan det som sker 

mellan människor när de interagerar med varandra i vardagen, menar Gorm Harste och Nils 

Mortensen lektorer vid Insitut for Statskundskab (Harste & Mortensen, 2007:149).  

 

     4.1.1 Grunden till den symboliska interaktionismen 

George H Mead har haft störst betydelse för utvecklingen av teorier kring de sociala interaktionerna 

(Augustsson, 2005:72). Det var utifrån Meads teorier kring den sociala behaviorismen som den 

symboliska interaktionismen framkom. Meads sociologi fokuserade främst på hans teorier om 

kommunikation, rollövertagande och handlingsbegreppet (Mortensen, 2007:101).  

     Meads centrala teorier kring kommunikation handlade om att kommunikation sker genom olika 

kanaler, kroppsliga och verbala. Att kommunikation grundar sig i en social handling, som innebär 

ömsesidigt inflytande mellan de kommunicerade parterna, vilket innebär att de inblandade 

stimulerar varandra till att ge respons till varandra. Exempelvis, om ett barn är hungrig, simulerar 

det barnets målsman till att ge barnet respons, genom att mata barnet. Mead menade att 

kommunikation är det som uppstår innan kommunikatören är medveten om sitt agerande 

(Mortensen, 2007:101:102). Medvetenheten har därför haft en stor roll i Meads teorier, då han 

uppmärksammar tre olika former av medvetenhet som har stor betydelse för interaktionen; 
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medvetenheten om vad som sker runt omkring, medvetenheten om kroppsliga förnimmelser och 

medvetenheten om tidsaspekten. Dessa mänskliga medvetenheter behöver man ta hänsyn till, menar 

Mead för att överhuvudtaget kunna studera människan och hur det påverkar hans/hennes 

individualitet (Augustsson, 2005:72). Mead kom även fram till genom studier kring människans 

beteende, så måste man inkludera människans motivation och mening med sin handling, för att få 

en större förståelse till människors agerade (Mortensen, 2007:101). 

     Med begreppet rollövertagande menar Mead, den grundläggande och viktiga förmågan till att 

mentalt kunna projicera och sätta sig in i hur andra kommer agera och reagera efter ens eget 

uttalande och beteende. Detta för att man lättare ska kunna interagera med varandra och på så sätt 

redan på förhand förstå hur en invid kan tänkas agera (Mortensen, 2007:102).  

     Handlingsbegreppet belyser Mead som något mellan flera parter, detta innebär att en social 

handling aldrig sker enskilt. Handlingen påverkas av parternas gemensamma handlingar men också 

av den förväntade normhandlingen som påverkar parternas sätt att bete sig, den gemensamma 

handlingen formas genom olika förväntningar och handlingsmönster (Mortensen, 2007:103:104).  

     

     4.1.2 Herbert Blumers (1900-1987) symboliska interaktionism 

Den symboliska interaktionismen, utvecklas av Herbert Blumer, utifrån Meads föreläsningar och 

teorier. Blumer formulerade Meads tankar kring jaget och den sociala interaktionen, på ett 

sociologiskt sätt, genom den symbolistiska interaktionismen. Blumer vidareutvecklat Meads 

tidigare teoretiska förhållningssätt kring den sociala interaktionen (Harste & Mortensen, 2007:150). 

Symbolisk interaktionism ska inte uppfattas som en enskild teori, utan ska istället betraktas som ett 

perspektiv eller ett teoretiskt ramverk. Den symboliska interaktionsimens teoretiska fokus ligger på 

människans sätt att interagera. Den teoretiska utgångspunkten är att alla individer som någonsin 

deltar i olika specifika sociala möten och interaktioner, alltid bär med sig olika intryck som de fått 

från andra sociala sammanhang. Blumer menade att detta inte behövde innebära att dessa intryck 

förutsåg vad som sedan skulle kommer till uttryck i det sammanhang individen senare befann sig i. 

Men det blev på det här sättet möjligt att med hjälp av den symbolistiska interaktionismen, finna 

och belysa enskilda handlingar och situationers kopplingar, och på så sätt utreda en slags dialektisk 

process (Augustsson, 2005:86). Denna teori skapar förförståelse om hur individer socialiserar och 

interagerar med varandra men också hur de använda sig av tidigare erfarenheter i andra 

interaktioner. Människor beskrivs genom denna teori som sociala, aktiva och förälderliga varelser. 

  

4.1.2.1 Tre grundläggande antaganden 

Den symboliska interaktionismen, baseras på tre grundläggande antaganden som är central i detta 

teoretiska ramverk; 1) att människor handlar utifrån sakers betydelse och mening, 2) att människor 
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skapar innebörd till människor de förhåller sig till och 3) att människor konstruerar betydelser 

(Augustsson, 2005:86).   

 

4.2 Centrala begrepp 

Jag har även valt att lyfta fram och förklara fyra centrala begrepp som har haft stor betydelse för 

undersökningen. Dessa begrepp är valda utifrån tidigare forskning jag tagit del av och som jag 

sedan kunnat knyta an till min teoretiska ram och använt till att utforma min intervjuguide.   

 

     4.2.1 Samverkan  

Begreppet samverkan innebär att man ska ha gemensamma mål och innehåll - man arbetar flera 

parter tillsammans mot ett och samma mål med samma innehåll (Andersson, 2004:39:40). En 

generell förklaring på begreppet samverkan kommer ifrån Skolverket som lyfter fram samverkan 

som all form av kontakt mellan förskola och hem. Vilket innefattar den kontinuerliga kontakten 

exempelvis den dagligen kontakten som blir vid hämtning och lämning på förskolan. Samverkan är 

även den organiserade kontakten som sker mellan hem och förskola vid föräldramöten, 

föräldrasamtal och föräldramedverkan av olika former (Sandberg & Vuorinen, 2007:13:14). 

 

     4.2.2 Samarbete  

Samarbete betyder att man arbetar gemensamt med fördelat ansvar och roller samt samordnar sina 

arbetsuppgifter för att uppnå sina personliga mål i arbetet. Det övergripande målet är gemensamt 

men de personliga målen skiljer sig åt. Det gäller alltså att vara medveten om varandras egenskaper 

och förstå att man kan ha nytta av varandra för att tillsammans nå sina mål (Andersson, 2004:39). 

     

     4.2.3 Inflytande 

Begreppet inflytande, innebär möjligheten till att påverka (Nationalencyklopedin, 2012). Flising, 

Fredriksson och Lund, menar att begreppet inflytande är väldigt komplext och svårtolkat. Utifrån 

deras studier ansåg målsman att inflytande i den pedagogiska verksamheten var när de fick vara 

med och planera, uttrycka synpunkter och diskutera kring verksamheten tillsammans med 

pedagogerna (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:154-158).  

 

     4.2.4 Kommunikation  

Mortensen (2007) menade att Meads teorier kring begreppet kommunikation, poängterade att 

begreppet i sig är relativt komplext och kan innebära olika ting för olika individer, i olika 

situationer. Niclas Rönnström, verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm, inom forskningsgrupperna 

Demokrati, kommunikation och lärande och Yrkesetik och grundläggande värden i skolan och 

utbildning, skriver i sin avhandling om kommunikativ naturalism, vilken handlar om den språkliga 
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kommunikationen och dess relevans inom pedagogiken. Rönnström lyfter även han fram att 

kommunikation inte är ett entydigt begrepp utan att det kan bedrivs på olika sätt, genom exempelvis 

avkodning, språkliga konventioner, regelföljande eller obestämda tolkningar. Kommunikationens 

uttryck bestäms utifrån vilka som kommunicerar och vart det sker. Rönnberg menar utifrån den 

pedagogiska filosofen Robert D. Heslep, att det inte finns någon enighet över hur kommunikation 

ska bedrivas, att det viktigaste i en kommunikation mellan flera parter är att de delar på något 

gemensamt. Det som parterna delar med varandra kan skiljas åt och kan vara allt från ett 

gemensamt språk till en gemensam hjärtefråga. Kommunikationen behöver inte heller vara verbal 

utan kan ske med kroppsrörelser men också genom utseendet, medvetet eller omedvetet. Det kan 

därför vara viktigt att vara medveten om vad man skickar ut för signaler till andra i samhället. 

Rönnström slår därför fast att det viktigast i en kommunikation är att dela något gemensamt, vara 

medveten om vem som delger och med vilket syfte kommunikatören delger och deltar (Rönnström, 

2006:26ff). 

 

5. Tidigare forskning 

Under rubriken Tidigare forskning kommer jag att redovisa tidigare forskning som jag kopplat till 

mitt undersökningsområde. Av den tidigare forskning jag funnit relevant har mycket, som jag 

nämnt tidigare, varit inriktad på relationen mellan hem och skola, och inte på relationen mellan hem 

och förskola. Jag har trots detta tagit del av den forskning, då jag ansett den vara väsentlig för 

undersökningens fortlöpning. 

 

5.1 Mötet i förskolan 

Sverige är idag ett av de mest mångkulturella länderna i världen, det innebär att vi i dagens svenska 

samhälle har en mängd kulturella, språkliga, ekonomiska och familjestrukturella skillnader. Detta 

innebär att skolvärlden idag är en av de viktigaste mötesplatserna vi har i det svenska samhället. En 

mötesplats där människor från olika kulturer, samhällsklasser och bakgrunder förenas och 

samverkar under ett och samma tak (Bouakaz, 2007:20:21). I förskolans vardag stöter man således 

på en heterogen grupp, en grupp med människor som skiljer sig från varandra på många sätt, utifrån 

deras sociala och kulturella miljö, men även vad gäller deras familjeliv. Förhållandet som utvecklas 

mellan målsman och förskolepedagog kan därför många gånger vara komplex, då olikartade 

relationer skapas utifrån likheter och olikheter mellan individerna (Ivarson Jansson, 2001:13:14). 

 

5.2 Relationen mellan målsman och pedagog 

Då det möts så många olika människor i förskolan, så är det angeläget som pedagog att vara 

medveten om att varje inblandad individ bär på olika förförståelse och olika perspektiv på hur de 
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vill att förskolan ska skötas. Kännedomen om inställningar, förväntningar och krav som kan ställas 

och som faktiskt ska ställas på den pedagogiska verksamheten är av största vikt enligt Lisbeth 

Flising, universitetslektor som forskare om föräldrars relation till förskolan, skolan och 

skolbarnsomsorg, Gunilla Fredriksson, lärarutbildare som forskar om förskolan och 

samverkansfrågor samt Kjell Lund, lärare och föreläsare med mångårig erfarenhet av föräldraarbete 

i skolan, i sin studie. Som pedagog är det därför viktigt att veta hur man ska förhålla sig till alla 

dessa olika människor utifrån sin profession och hitta ett fungerande sätt till att skapa ett gott 

samarbete med barnets målsman. Det är här arbetet börjar, som sätter prägel på hur relationen och 

arbetet tillsammans mellan de två parterna och deras förhållningssätt till varandra ska se ut och 

utvecklas. I förskolan möts två olika verkligheter, hemmet och skolan, två parter med två olika 

roller. Pedagogen som befinner sig i sin yrkesroll, har en yrkesmässig tradition bakom beteendet 

som används inom yrket och i bemötandet av barnets målsman. Möts av barnets målsman som 

innehar en privat roll som gör att han/hon ofta är väldigt emotionellt involverad i sitt barn och 

därför kan ha andra önskemål och förväntningar på förskolan. Relationen påverkas på så sätt av 

deras respektive roller i förskolan och vilka motiv de har för att utveckla en fungerande relation till 

varandra. Personkemin spelar även den en stor roll huruvida relationen mellan dem förstärks eller 

försvagas, menar Flising, Fredriksson och Lund, utifrån deras studie som handlade om pedagogers 

förhållningssätt till målsman (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:14ff).  

     Nabila Alfakir refererar till George H Mead som framhöll redan år 1906 vikten av relationen 

mellan målsman och pedagog. Utifrån att barn vistas i två olika miljöer om dagarna, förskol- eller 

skolmiljön och hemmiljön, så fastställs och grundas två skilda sociala sammanhang. Mead menade 

att detta gav argument för angelägenheten att skapa en god relation mellan den pedagogiska 

verksamheten och hemmet, då de två skilda miljöerna påverkar barnet så pass olika och ger barnet 

två sociala källor, som på sikt behöver samarbeta för att barnet ska kunna utvecklas ordentligt till en 

helhet (Alfakir, 2010:22). Samverkan mellan pedagog och målsman ska på så sätt främst ske med 

barnet i centrum för att ge barnet ett så gynnsamt utgångsläge som möjligt i sin uppväxt. Då barnet 

uppfostras av flera parter som kanske inte alltid är medvetna om hur den andra parten arbetar och 

inte heller har samma förhållningssätt och uppfattning om barnet så kan det skapas invändningar 

dem emellan och svårigheter i deras samarbete (Ståhle, 1995:38:39). Det är därför bra, har det visat 

sig, att värna om denna viktiga samarbetspartner poängterar Johansson och Wahlberg Orving 

utifrån Hoëm studie kring relationen mellan målsman och pedagogen. Han upptäckte att 

problematiken kring interaktionsenheten, målsman och pedagog, påverkades av hierarkin i den 

pedagogiska verksamheten. Det visade sig i hans studie att relationen inte framstod som lika viktig 

som den mellan barnet och pedagogen, vilket påverkade målsmans socialisering med pedagogen 
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negativt. Detta indikerade att relationen behövde prioriteras högre för att socialiseringen och 

samarbete skulle stärkas mellan dem (Johansson & Wahlberg Orving, 1993:42).  

 

5.3 Målsmans roll i förskolan 

Flising, Fredriksson och Lund lyfter, i sin studie, fram betydelsen och medvetenheten om målsman 

och målsmans intresse av att påverka mer i den pedagogiska verksamheten. Dessvärre har det 

ibland utvecklats en subkultur i den pedagogiska verksamheten som säger sig inte vara intresserad 

av att ha med målsman och målsmans influenser i verksamheten. Det är av största vikt att bryta 

dessa negativa tendenser, för att målsman överhuvudtaget ska kunna vara och samverka, med 

inflytande och samarbete i förskolan (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:76). Som pedagog idag 

kan det på så sätt vara nyttigt att ha ett interkulturellt förhållningssätt, vilket innebär att man som 

pedagog är medveten om sin egen kulturella bakgrund, för att förstå och bemöta andra människor 

med liknande eller annan bakgrund, kulturellt, utbildningsmässigt eller annat (Alfakir, 2010:35).    

     Med utgångspunkt i Gunilla Johanssons och Karin Wahlberg Orvings studie Samarbete mellan 

hem och skola, som Flising, Fredriksson och Lund, tar upp i sin bok så menar dem att målsman 

oftare känner sig som en resurs om det finns möjlighet till inflytande i verksamheten men att det 

hängde på pedagogens förhållningssätt till barnets målsman för att samarbetet skulle bli bra. 

Författarna till studien menade även att ett etablerat samarbete och samverkan mellan pedagogen 

och målsman ledde till en trevligare och mer tillmötesgående attityd, atmosfär och kultur i den 

pedagogiska verksamheten, i detta fall skolan. Johansson och Wahlberg Orving, ansåg efter studien 

att skolverksamheterna därför borde erbjuda möjligheter till barnens målsmän att sätta sig in i 

styrdokumenten, för att de då skulle få större förståelse om hur det pedagogiska arbetet bedrevs och 

kunna vara till större stöd för sina barn. Flising, Fredriksson och Lund tar även upp, Leif Riboms 

studie Föräldraperspektiv på skolan, i där Ribom undersöker huruvida målsmans förutsättningar 

påverkar samspelet och samarbetet mellan hem och skola. Undersökningen gjordes i två olika 

sociala sammanhang i Sverige genom intervjuer av två målsmansgrupper. I undersökningen kom 

Ribom fram till att relationen mellan målsman och pedagog många gånger påverkas av utomstående 

faktorer. Faktorerna som främst påverkade var språkbehärskning, utbildning och socialmiljö. Även 

målsmansinflytande påverkades av dessa faktorer (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:75-79).  

 

5.4 Målsmans attityd 

Enligt Flising, Fredriksson och Lund (1996), så påverkar målsmans attityd till skolvärlden hur 

barnet klarar av skolan. De tar utifrån detta upp flera olika rapporter kring ämnet. Den rapport som 

de främst lyfter fram är Colemanrapporten från 1966, skriven av James Coleman, en amerikansk 

sociolog. I rapporten ifrågasatte Coleman skolans uppsatta mål och hur de ska nås och av en slump 
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så framkom av hans forskning, att målsmans attityd hade betydelse för barnets skolgång. Detta kom 

han fram till genom att förstärka skolans resurser men också genom att påverka målsmans syn på 

utbildning och på så sätt indirekt försöka påverka barnet till att prestera bättre, de två olika försöken 

ställde han sedan mot varandra. Försöken resulterade i att Coleman fick upp ögonen för vilken stark 

påverkan målsmans attityd gentemot utbildning hade på barnets egen attityd och prestation i 

skolvärlden. Utifrån denna undersökning lyfte därefter den amerikanske forskaren Ira Gordon, fram 

och utforskade konceptet genom tre utgångspunkter och fastställde målsmans betydelse i 

skolvärlden. Gordon utgick utifrån begreppen Parental Involvement, föräldrainvolvering. Där han 

främst tittade på målsmans inställning till den pedagogiska verksamheten och vilken betydelse detta 

hade på barnet. Gordon kom fram till slutsatsen att om målsman hade en positiv inställning till 

verksamheten så fick även barnet det. Gordon menade att i dessa situationer så spelade inte de yttre 

faktorerna någon roll, så som Flising, Fredriksson och Lund (1996) lyfter fram utifrån Riboms 

studie. I sin undersökning kom Gordon även fram till att om skolverksamheten engagerade barnets 

målsman i olika skolverksamheter, påverkades målsmans attityd oftast positivt vilket anammades av 

barnet. Gordon kom tillsist också fram till att ett förstärkt samarbete mellan skolverksamheten, 

hemmet och närsamhället, förbättrade intresset och involveringen hos samtliga individer. 

Utgångspunkterna Gordon arbetade fram, användes främst i USA, men applicerades även i Sverige. 

Detta för att arbetet för att ständigt förbättra målsmans attityd gentemot skolan. Utifrån ovan 

nämnda undersökningar så kan man se att målsmans förhållningssätt påverkade relationen och 

samarbetet till skolan men också förskolan, att man på så sätt alltid behöver arbeta med hemmet i 

åtanke (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:81ff).  

 

5.5 Fyra principer - om förhållandet mellan pedagog och barnets målsman 

Vid målsmans inflytande i den pedagogiska verksamheten, så är det tänkt att samverkan mellan 

pedagog och målsman förstärks och vice verse. Men när detta sker blir relationen mellan dem, 

genast mer komplicerad menar Lars Erikson, forskare och universitetslektor i humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap. Han lyfter fram problematiken i deras relation och hur ansvaret 

fördelas. Med detta som grundval har han tagit fram fyra olika sätt att skildra relationen, med 

utgångspunkt i en internationell diskussion. De fyra principer är; isärhållandets principen, 

partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen och valfrihetsprincipen (Erikson, 2008:31).  

     Isärhållandets principen, myntades 1932 av den amerikanske sociologen Willard Waller och är 

den princip som lyfter fram skillnader som finns mellan skolverksamhetens och hemmets olika 

uppgifter. Principen grundar sig på konflikten som kan finnas i relationen mellan pedagogen och 

barnets målsman, då de två parterna har olika syn på barnet och vad som är barnets bästa. Waller 

menade att detta berodde på att pedagogen och målsman inte hade samma fokus och motiv när de 
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förhöll sig till barnet. Pedagogen framhöll barnets intellektuella utveckling medan barnets 

målsmans fokus främst låg på barnets helhetsutveckling. Utifrån Waller så innebär detta att deras 

olika relationer till barnet resulterar i att ett samarbete uteblir (Erikson, 2008:31-33).  

     Partnerskapsprincipen är den modell som används för att minska avståndet i relationen mellan 

skolverksamheten och hemmet. Modellen skapades någon gång under 1950-1970-talet, i samband 

med, och som en potentiell lösning till den målmedvetna utbildningspolitiken och 

jämlikhetssträvandet som då dominerade i USA och Storbritannien, där principen utformades. Det 

var under denna politiska veva som det under slutet av 60-talet kom två rapporter om hemmets 

betydelse för skolverksamheterna. Forskningsresultaten som redovisades, öppnade upp för ett stärkt 

förhållande och samarbete mellan de två parterna. Rapporterna utgjorde en bas som på sikt skulle 

kunna utjämna ekonomiska och sociala skillnader i samhället menade man (Erikson, 2008:33:34). 

     Brukarinflytandeprincipen uppkom även den ur ett demokrati relaterat motiv under 1960- och 

1970-talet, i samband med att flera länder genomförde reformförändringar som gjorde att barnets 

målsman fick större plats till inflytande i den pedagogiska verksamheten. Brukarinflytandeprincipen 

baseras på att man utsatt representanter utifrån barnens målsmän, som får möjlighet att sitta med i 

förskolans styrelse och ges på så sätt chans till att ha inflytande på den pedagogiska verksamheten. 

Principen grundades på en deltagardemokrati och styrelsens som målsman började ingå i kallades 

främst för brukarstyrelse men kan även gå under andra benämningar. Det som målsman tar upp i en 

brukarstyrelse behöver dock inte verkställas i den pedagogiska verksamheten. I Sverige har man 

börjat ställa sig kritiskt till brukarinflytningsprincipen och dess brukarstyrelse, beroende på brister i 

definitionen av målsmans uppgifter och roll i styrelsen (Erikson, 2008:34-36). I Sverige lyftes detta 

fram i Demokratiberedningen (SOU 1985:28), där framhävdes brukarnas rätt till att påverka den 

samhällsservice de var i behov av. I förskolan innebar detta att barnets målsman fick rätt till att 

påverka hur barnomsorgen såg ut för det enskilda barnet (Ståhle, 1995:17). Målsman agerar genom 

detta som representant för barnet i förskolan då barnet är minderårig och inte kan framföra sina 

åsikter (Utbildningsdepartementet, 2003:15). 

     Valfrihetsprincipen, handlar om målsmans rätt till att välja skola eller förskola där barnet ska 

vistas i, principen bygger på det fria valet. Både valfrihetsprincipen och brukarinflytningsprincipen 

är resultat av en nyliberal utbildningspolitik som pekar mot att målsman ska påverka mer och vara 

med i ett självstyre. Valfrihetsprincipens syn på valfriheten, ser utbildning inte längre som en 

samhällsangelägenhet utan som en familjeangelägenhet. Kritiken som riktas mot 

valfrihetsprincipen, är kring det som gör principen unik, att barnets målsman kunde inkräkta för 

mycket i undervisningen (Erikson, 2008:36-38). 
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5.6 Ömsesidig respekt  

Relationen mellan hem och skola är idag mer jämlik än tidigare och respekten mellan de två 

parterna är mer ömsesidig, då barnets målsman idag ses som en kunskapsresurs och likvärdig, som 

släpps in i skolvärlden med öppna armar. Målsman kan idag ge sina synpunkter på skolan och 

skolans innehåll i ett nära samarbete, det har även visat sig i dagens skolforskning att detta har god 

påverkan på barnets trivsel och studieresultat (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:9:10).   

     Barnstugeutredningen (SOU 1972:26:27) blev utformningsmodell till hur målsmanssamverkan i 

den pedagogiska verksamheten ser ut i dagens läge. I utredningen beskrev man 

målsmanssamverkan som ett av de mest övergripande målen man hade i förskolans utformning. 

Formerna som då lyftes fram för att förstärka bandet mellan förskola och hem var föräldrasamtal, 

förlängd invänjning och öppet hus. Vid utvärderingar under de arrangerade situationerna, fick man 

fram i rapporteringen att dessa aktiviteter främst skedde på förskolan och på pedagogens villkor. 

Vilket gjorde att dessa samarbetsformer inte ledde till det önskade, ett ökat målsmans inflytande i 

verksamheten, utan istället ledde det till att målsman fick känslor av att inte vara aktiv och 

medverkande. Anledningen till detta berodde på att många målsmän inte hade tiden som krävdes för 

att kunna delta i samverkansarbetet som krävdes på förskolan (Ståhle, 1995:16). Det praktiska 

deltagandet som krävs i verksamheten, har nämligen inte alla målsmän förutsättningarna till, på 

grund av arbetssituationer, tidsbrist, arbetsuppgifter och så vidare. Men utifrån förskolans mål så 

strävar man idag mot att överbygga de svårigheter som kan uppstå för barnets målsman när han/hon 

inte kan medverka i samverkan. För att förskolan ska kunna agera som ett ”komplement till barnens 

hem”, så krävs det anpassning från båda parterna för att ett gott samarbete och god samverkan ska 

uppstå (Ivarson Jonsson, 2001:18). Komplementet som förskolan ska ställa upp och vara ska inte 

ställa till med svårigheter utan ge barnet bidrag i deras kulturella och sociala vistelsemiljö, så att 

målsman ska klara av både familjelivet och förpliktelserna (Ekman & Sundell, 1992:10:11). 

 

5.7 En studies utformning av hur samarbetet fungerar i den pedagogiska verksamheten 

Flising, Fredriksson och Lund använder sig av flera undersökningar i sin bok Föräldrakontakt, en 

av dessa är Gunilla Fredrikssons egen studie på en förskola i en fem- och sexårsgrupp, där 

förskolläraren var väl medveten om betydelsen av en god relation med hemmet. Utifrån 

Fredrikssons studie fick man ta del av pedagogernas syn på samarbetet och att de redan från början 

bekräftade det individuella barnet och barnets familj som viktiga i verksamheten. Pedagogerna tog 

tillvara på målsmans önskemål om hur de ville att förskolan skulle gå tillväga under läsåret och 

försökte utforma verksamheten utifrån deras barns förförståelse och kunskap. Under läsåret erbjöd 

pedagogerna barnets målsman uppföljningssamtal och information om hur den pedagogiska 

verksamheten fortgick. För att på så sätt hålla hemmet uppdaterad om utvecklingen för det enskilda 
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barnet. Förskolan använde även informationsblad för att underlätta kontakten ytterligare mellan 

dem. Samförståndet var viktigt för verksamheten, att båda parterna var medvetna om vems uppgift 

som var vems och på så sätt visste vilket förhållningssätt de kunde ha till varandra. Det Fredriksson 

slutligen kom fram till under sin undersökning var att de två olika rollerna, yrkesrollen och den 

privata rollen som målsman innehar, var viktigt att etablera och tydliggöra som kompetenta, att de 

båda rollerna var otroligt viktiga i barnets utveckling. Detta genom att de två perterna behöver dra 

nytta av varandra, att deras samlade engagemang och kunnande var bättre än att de utnyttjades på 

enskilt håll. Ömsesidig respekten behövde sålunda visas för att samarbetet ska fungera och få 

positivt utfall (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:14ff). Universitetslektorn Ewa Ivarson Jansson, 

fortsätter i sin avhandling Relationen hem – förskola: Intentioner och uppfattningar om förskolans 

uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995, om att relationen och samarbetet mellan 

hemmet och förskolan, och menade att det är viktigt för att kunna arbeta ordentligt. Pedagogen och 

målsman behöver tillsammans arbeta och informera varandra om vad som sker på respektive plats, 

för att skapa en helhet. Förskolepedagogen berättade om det som skett på förskolan och målsman 

berättade om vad som skedde utanför förskolan, för att utesluta att barnet hamnade i kläm mellan de 

två världarna. Hur samarbete formades beroende på hemmet och förskolans utgångspunkter, 

möjligheter och önskemål (Ivarson Jansson, 2001:17).                    

 

5.8 Samverkan mellan målsman och pedagog samt dess utformning – informell och formell 

Pedagoger och målsman, möter varandra dagligen, i olika format och i olika formationer. Den 

viktiga förbindelsen mellan den pedagogiska verksamheten och hemmet, menar man idag kan ske 

på olika sätt, via formella och informella träffar. Det informella mötet kännetecknas av att de sker 

mellan pedagog och målsman under lättsamma former, avslappnade och inte strikt klarlagda som 

officiella möten. Ett informellt möte är främst den vardagliga tamburkontakten som sker mellan 

pedagog och målsman vid både hämtning och lämning. ”Drop-in” är även de något som räknas som 

ett informellt möte, som sker då målsman tillsammans med barnet stannar kvar och umgås en stund 

med pedagogen. Andra tillställningar som sker på förskolan så som vårfester, pysselkvällar, 

vernissage, luciafirande eller gårdsarbetsdagar eller underhållning av förskolans lokaler, går även de 

under informella möten mellan pedagog och målsman. Utifrån Anette Sandberg, professor i 

pedagogik och Tulla Vuorinen, universitetsadjunkt vid Akademin för utbildning, kultur och 

kommunikation, studie framkom det att vardagskontakten som sker i tamburen, vid lämning och 

hämtning, var den samverkansform tillsammans med utvecklingssamtalet som uppskattades mest av 

både pedagog och målsman. De kom även fram till att kvalitén många gånger skiftar, beroende på 

vilken tid hämtning och lämning skedde och i vilken utsträckning det fanns pedagoger i 

verksamheten. Utifrån detta hade de undersökta förskolorna börjat använda sig av andra 
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kommunikationsformer, som anammats från skolan, för att ingen målsman skulle missa någon 

information från förskolan. De här kommunikationsformerna var – månadsbrev, veckoblad och 

mejlkontakt. Fördelarna visade sig var att alla målsmän fick ta del av samma information. 

Nackdelarna däremot visade sig var att det blev en envägskommunikation från pedagogen som var 

relativt opersonlig och torftig, som inte alls gav det ömsesidiga utbytet tamburkontakten visade sig 

ha. Det ömsesidiga utbytet som på sikt var mer givande då det skapades en dialog mellan målsman 

och pedagogen som gjorde att ett jämn likt förhållningssätt fastställdes. Samverkan som är formella 

är den som sker vid föräldramöten, föräldrasamtal, föräldrautbildningar och föräldraråd då målsman 

och pedagog har bokat in ett möte och tillsammans arbetar med frågor som rör verksamheten och 

det enskilda barnet. Inom de formella formerna av samverkan lyfts även föräldramöten fram som en 

av de viktigaste formerna, där pedagogen många gånger informerade om aktuella händelser i 

förskolan som ett kollektiv, ett forum där alla målsmän bemötts samtidigt. Föräldramöten kan idag 

se mycket olika ut och formas främst av det som sker i förskolan, men kan ha olika format till 

exempel som ett informationsmöte alternativt en temakväll med diskussioner och föreläsare. 

Föräldrasamtalet är det samtal som sker mellan pedagog och enskild målsman där fokus ligger på 

deras barn som individ och den individuella utvecklingen. I föräldrasamtalen räknas 

introduktionssamtalet, utvecklingssamtalet och övergångssamtalet in. Ett introduktionssamtal är det 

första samtalet mellan pedagog och målsman under inskolningsperioden där det första förtroendet 

och informationsutbytet sker mellan dem. Utvecklingssamtalet är det samtal som sker kontinuerligt 

under barnets vistelse på förskolan, där pedagog och målsman går igenom barnets trivsel, lärande 

och utveckling på förskolan. Den sista samtalsformen som kallas för övergångssamtalet är det 

samtal som sker mellan förskolepedagogen och den skolpedagog som ska ta emot barnet, när barnet 

börjar förskoleklass. Utöver detta finns även föräldraråd, som även kan gå under benämningen 

föräldrastyrelse. Inom dessa ska målsman ha möjlighet till att påverka beslut i den pedagogiska 

verksamheten på ett demokratiskt vis med representanter utvalda ur målsmansgruppen och som då 

framför gruppens gemensamma åsikter vid beslutsfattningar kring verksamheten. Den sista 

samverkansformen är föräldrautbildning, som handlar om utbildningar för målsman för att ge dem 

verktyg till hur de kan hantera och förstå deras barns beteende bättre. Ett forum där familjer kan 

etablera ett stödjande nätverk (Sandberg & Vuorinen, 2007:53ff).    

 

6. Metodisk utgångspunkt 

Under rubriken Metodisk utgångspunkt kommer jag att redovisa min valda metod, hur 

undersökningen har genomförts och hur jag gått tillväga för att få fram mitt empiriska material. 

     Undersökningen kommer att ha ett genomgående hermeneutiskt perspektiv. Det hermeneutiska 

perspektivet brukar avses som en sammansatt tradition som främst används för att tolka och förstå. 
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Det hermeneutiska perspektivet tillhör det humanvetenskapliga området och används främst till att 

förstå människan och människolivets olika sidor som visas på så många olika sätt i samhället. Det 

hermeneutiska perspektivet handlar även om hur vi människor tolkar och förstår vår omvärld. Det 

vi möter påverkas på så sätt av våra egna erfarenheter och influeras ständigt av olika yttre faktorer 

runt omkring oss, så som tid, rum, plats, socialmiljö och kultur som omsluter oss (Thomasssen, 

2007:178ff). Det hermeneutiska perspektivet hjälpte mig på så sätt att tolka och förstå mitt 

empiriska material. Detta är viktigt som läsare att få en förståelse om, för att kunna förstå 

undersökningsprocessen och enskilt kunna tolka och förstå denna undersökning.  

 

6.1 Metod 

För att få svar på hur mina fyra informanter möter sin omvärld utifrån sina egna erfarenheter, har 

min valda metod för undersökningen varit att använda mig av en kvalitativ intervjumetod. Jag har 

använt denna metod för att kunna gestalta intervjuerna jag fått ta del av utan någon generalisering, 

förutsägelse eller förklaring till mitt material (Stukát, 2005:32). Jag har genom det kvalitativa 

undersökningssättet försökt få en större förståelse om informanternas perspektiv på deras 

handlingar och vilken innebörd de har haft i deras sociala verklighet (Dalen, 2007:11). Det 

kvalitativa tillvägagångssättet har passat mitt metodiska perspektiv då jag främst velat tolka och 

förstå mina informanters perspektiv på deras relation och samarbetet med målsman. Utifrån deras 

erfarenheter som formats utav den sociala miljö, tidsrum och hur de är som individer (Thomassen, 

2007:178ff).  Jag har på så sätt velat ta del av mina informanters egen förståelse och tolkning på 

samarbetet och relationen mellan dem och målsman i deras respektive verksamhet.  

 

6.2 Urval 

Jag valde att avgränsa mig till en stadsdel inom Stockholms innerstad, utifrån tidigare erfarenheter 

av engagerade målsmän på förskolor där. Detta för att jag ville jämföra de olika 

förskoleverksamheternas bemötande av målsmän och samarbetet mellan dem och pedagogerna. Jag 

var således intresserad av förskolans utformning och bemötande av målsman och inte intresserad av 

att undersöka målsmans förutsättningar till att medverka i förskolan.    

     Efter mitt val av undersökningsområde valde jag därefter två typer av förskoleverksamheter som 

jag intresserat mig för. Jag valde att undersöka samarbetet mellan pedagog och målsman samt hur 

målsmans inflytande såg ut på en kommunal förskola och på ett föräldrakooperativ. Då mitt 

undersökningsområde främst handlade om relationen till barnets målsman, ansåg jag att det kunde 

vara av intresse att se hur perspektivet på målsmans inflytande, såg ut i de två skilda förskolorna, 

för att se om det fanns några likheter eller skillnader i deras bemötande. Jag valde även att utgå och 

ta del av både målsmans och pedagogens perspektiv på relationen dem i mellan och hur målsmans 
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inflytande fungerar på de respektive förskolorna, då jag ansåg att båda parterna har lika stor roll för 

undersökningens ämne. Detta genomfördes dock inte, läs mer om detta i avsnittet 6.3 

Genomförande. 

 

6.3 Genomförande 

Jag valde att genomföra min undersökning i en stadsdel inom Stockholms innerstad, för att 

förskolorna skulle ligga i snarlika områden med liknande förhållanden. Jag valde att kontakta några 

förskolor, kommunala och föräldrakooperativ via mejldresser jag hittade via en samlingsportal på 

internet för denna stadsdel. I mejlet informerade jag om vem jag var, mitt undersökningsområde och 

vad jag ville få ut av vår kontakt. Detta gå att ta del av i Bilaga 1. Dessvärre tog det lång tid innan 

jag fick svar, men jag fick tillsist svar av ett föräldrakooperativ som kunde tänka sig att ställa upp. 

Jag valde att fortsätta att ringa runt och mejla för att få tag på en kommunal förskola och då detta 

inte gav någon utdelning fick jag tillsist ta hjälp av en kurskamrat som gick via sina kontakter för att 

få till en intervju. Då processen blev långvarig och inte gick som jag tänkt fick jag vidga mitt urval 

och undersökningen fick då ske i två olika stadsdelar, inom Stockholmskommun. Resultatet blev 

således att jag fick träffa två förskollärare på en kommunal förskola som låg utanför Stockholms 

innerstad och två förskollärare på ett föräldrakooperativ som låg mitt i Stockholms innestad.  

     När intervjuerna väl var inbokade och jag fick träffa mina informanter var de väldigt öppna med 

att delge deras syn på relationen och samarbetet mellan dem och målsman, samt deras syn på 

målsmans inflytande på deras respektive förskola. Då jag även ville ta del av målsmans perspektiv 

på de två förskolorna, lämnade jag ut enkäter jag gjort i ordning. Dessvärre genomfördes inte 

enkäterna på den kommunala förskolan, på grund av tidsbrist hos förskollärarna. Enkäten 

genomfördes på föräldrakooperativet, men jag valde att utesluta dessa då jag ansåg att 

undersökningen inte skulle få en jämlik vinkling. Enkäten går att ta del av i Bilaga 2. 

    

6.4 Intervjuer 

Jag genomförde fyra intervjuer under undersökningen, två intervjuer på vardera förskola. Detta för 

att ta del av lika många informanters utsagor på varje förskola, för en likvärdig undersökning.   

     Intervjuerna jag genomförde var semistrukturerade, vilket innebar att jag hade utfärdat en 

intervjuguide som innehöll frågor som jag konstruerat efter mitt ämne (Dalen, 2007:31). Eftersom 

intervjuerna var semistrukturerade så fick de fyra intervjuerna varsin individuell prägel, då jag valde 

att strukturera om frågorna beroende på informanternas svar, för att få mer flyt under intervjun. 

Intervjuguiden går att ta del av i Bilaga 3, för att få en större förståelse om hur intervjuerna gick till. 

     Att använda sig av en semistrukturerad kvalitativ intervju föll sig naturligt då jag ville få ta del 

av informanternas egen formulerade svar utifrån mitt undersökningsområde (Larsen, 2009:83). 
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Intervjuerna som genomfördes antecknades och spelades in via min iphone efter informanternas 

samtycke. Jag lyssnade sedan av dem och transkriberade intervjuerna ordagrant, för att inte missa 

något av vad mina informanter delgett mig. Intervjuerna tog mellan 20 – 30 minuter, beroende på 

hur mycket tid informanten hade avsatt för vårt samtal. Intervjuerna redovisas i resultat- och 

analysredovisningen längre fram i undersökningen. 

 

6.5 Bearbetning och analys 

Efter att jag transkriberat mina intervjuer, sammanställde jag dem och skrev ner dem fråga för fråga 

tillsammans, för att få en överblick för att lättare kunna koda mitt empiriska material.   

     I kodningsprocessen, letade jag efter abstrakta kategorier för att kunna organisera och 

sammanföra mitt empiriska material på ett nytt sätt. Detta för att jag skulle få det lättare att tolka 

och förstå innehållet på en mer teoretisk nivå. På så sätt valde jag att kategorisera mitt material, 

utifrån en öppen kodning, där utgångspunkten var att identifierar begrepp i mitt empiriska material 

som kunde formas till kategorier (Dalen, 2007:74ff) och kopplas till min tidigare forskning.  

     Kategorierna som jag använt mig av är på så sätt utformade utifrån mitt empiriska material för 

att belysa det jag ansåg var viktigt i min undersökning och som behövdes för att presentera det 

(Dalen, 2007:84). Därefter analyserade jag mitt empiriska material utifrån min teoretiska ram och 

min tidigare forskning.  

     Jag använde mig av en helhets- och delanalys för att på ett lättare sätt ta tillvara på mitt 

empiriska material (Larsen, 2007:104) som kommer att presenteras under rubriken resultat- och 

analysredovisningen. Jag använde mig av detta för att kombinera helhetsanalysens fokus på att få ut 

ett representativt intryck utifrån det empiriska materialet, tillsammans med delanalysens 

systematiska hantering av tematiseringar och klassificeringar kring det empiriska materialet. Utifrån 

analyserna genomförde jag min redovisning och tolkning parallellt, utifrån de centrala kategorierna 

som jag fann i mitt empiriska material (Dalen, 2007:84). Detta för att ge läsaren en tydligare 

förståelse kring hur resultatet sett ut samt för att tydligt kunna besvara mina frågeställningar som 

jag hade vid undersökningens start.  

      Jag använde mig även av en kontrastredovisning, för att plocka ut olika citat ur materialet, detta 

för att visa upp när det två förskolorna konkret liknade eller skilde sig från varandra för att på så vis 

visa kontrasterna (Dalen, 2007:93). Citaten hjälper även läsare att få en större förståelse om 

pedagogernas perspektiv. 

 

6.6 Forskningsetiska principer 

För att genomföra min undersökning så har jag tagit del av och anammat fyra allmänna etiska regler 

som finns inom forskning som handlar om människor. Dessa forskningsetiska principer gäller 
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således all forskning inom de samhällsvetenskapliga - och humanioraämnena, och står sedan 2001 

med i Vetenskapsrådet. Dessa går under begreppen; samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet, samt konfidentialitetskravet (Dalen, 2007:20). 

     Samtyckeskravet, handlar om att informanterna som är med i undersökningen ska samtycka 

kring deltagandet i forskningen utan påtryckning av forskaren. Informationskravet, handlar om att 

informanten ska få ta del av forskarens syfte, metod och hur resultatet ska förmedlas och redovisas. 

Informanten ska på så sätt få ta del av information kring undersökningen av forskaren. 

Nyttjandekravet, innebär att det empiriska materialet som forskaren tagit del av från informanterna 

endast får tillhanda hållas till undersökningen. Detta för att skydda informanterna från att forskaren 

ska använda sig av informationen på ogiltigt sätt. Tillsist konfidentialitetskravet, handlar om 

sekretess och om att inte avslöja uppgifter som gör att det går att leda informationen till informanten 

ifråga. Detta för att säkerhetsställa informantens anonymitet och göra så att denne känner sig trygg i 

sin medverkan i undersökningen (Dalen, 2007:20-26).  

 

6.7 Metodkritik 

Det som varit kritiskt under undersökningens gång har varit att få tag på informanter och den 

bidragande stressen som har kommit på köpet. Som efterklok så vet jag nu att jag istället borde gått 

via kontakter från första början. Annat som varit kritiskt är att alla informanter inte avsatte samma 

längd av tid för intervjuerna, vilket gjorde att jag inte riktigt kunde få samma uttömmande svar av 

alla informanterna, så till nästa gång måste jag vara tydligare om hur lång tid intervjuerna tar och att 

informanterna avsätter lika mycket tid för undersökningens skull. Att enkäterna inte heller blev 

genomförda på den kommunala förskolan och att jag då inte kunde använda mig av målsmans 

perspektiv i undersökningen kändes tråkigt. Detta gjorde att jag även tappade en del av min 

undersökning. Men då undersökningen har genomförts på kort tid så har jag inte kunnat vara 

flexibel genom att ge dem mer tid eller hittat en ny förskola, därför lät jag det vara.   

  

7. Resultat- och analysredovisning 

Under rubriken Resultat- och analysredovisning så kommer jag att redovisa mitt empiriska material 

utifrån mina analyskategorier, med utgångspunkten utifrån undersökningens syfte för att på så sätt 

leda fram till svaren på det fyra frågeställningarna. Analysen sker utifrån min valda teori, den 

tidigare forskningen och de centrala begreppen jag tidigare presenterade. Men först genomförs en 

kort presentation av de fyra informanterna.   
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7.1 Mina informanter 

Jag börjar med en kort presentation av mina informanter, för att ge en klarare bild av vilka personer 

jag mötte under undersökningen. Under resultat - och analysredovisningen så har jag fingerat, 

namnen på de fyra deltagande informanterna som ställde upp på intervju. Detta för att leva upp till 

de etiska reglerna som ingår i den samhällsorienterade forskningen.   

 

     7.1.1 Förskollärarna i den kommunala förskolan   

Vendela är en nyexaminerad förskollärare som arbetat precis ett år på förskolan. Tidigare har hon 

arbetat i tre år som barnskötare innan hon bestämde sig för att börja studera till förskollärare.  

     Agneta är nyanställd även hon, på den kommunala förskolan och har nu arbetat ett halvår där. 

Hon är osäker på verksamheten hon arbetar på idag, då hon inte arbetat där en längre tid, men hon 

har lång pedagogisk erfarenhet då hon arbetat som förskollärare i snart 25år. 

  

     7.1.2 Förskollärarna i föräldrakooperativet 

Pelle har arbetat på föräldrakooperativet sedan 2006 och är sedan två år tillbaka utbildad 

förskollärare. Han har en stor roll och arbetar nära föräldrastyrelsen som finns i verksamheten och 

det är han som utformar månadsbladet i verksamheten med information. 

     Karin har även hon arbetat på föräldrakooperativet sedan 2006 och har arbetat som förskollärare 

i snart 15 år. Hon innehar stor pedagogisk erfarenhet då hon jobbat på flera olika typer av 

förskoleverksamheter. 

 

7. 2 Samarbete mellan hem och förskola 

I början av varje intervju, talade jag tillsammans med min informant om begreppet samarbete och 

om dess betydelse för dem och den pedagogiska verksamheten. De fyra förskollärarna jag fick 

chans att träffa var otroligt tydliga med deras individuella erfarenhet om att begreppet samarbete 

med dess innebörd var något som tillhörde förskolläraryrket. De reflekterade alla kring betydelsen 

av ett gott samarbete och om hur samarbetet behövdes i varje enskild liten del av verksamheten. Att 

samarbetet fanns i allt som bedrevs på de två förskolorna, mellan pedagoger, mellan pedagog och 

barn, mellan pedagog och ledning, samt mellan pedagog och målsman. Det gick att konstatera att 

förskollärarna gav begreppet samarbetet, en stor innebörd. Begreppet samarbete ansågs till och 

med, mellan de involverade parterna, vara det som byggde grunden till förskolan och den 

pedagogiska verksamheten.  

     För att skapa ett samarbete så är det givande att vara medveten om varandras egenskaper för att 

kunna dra nytta av varandra, för att tillsammans kunna nå sitt gemensamma mål. I ett samarbete 

fördelar man ansvaret för att sedan kunna samordna sina arbetsuppgifter för att nå sina individuella 

mål (Andersson, 2004:39). På så sätt fungerar ofta ett samarbete och de fyra förskollärare jag mötte 
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resonerade snarlikt kring begreppet och gav det en definition som visade betydelsen av att ett utbyte 

av deras individuella perspektiv på varje enskilt barn, skedde för att knyta samman deras 

erfarenheter av barnet och skapa en helhets bild av barnet för att tillsammans kunna ge barnet en 

mer givande pedagogisk verksamhet.         

 

Samarbete är ett ömsesidigt begrepp, ett samarbete är när vi har ett utbyte av varandra, föräldrarna delar 

med sig av hur barnet är hemma och vi delar med oss av hur barnet är här på förskolan. Att vi möts på 

mitten, skapar oss en helhet och håller barnet i centrum hela tiden (Pelle, föräldrakooperativet). 

 

Det kan på så sätt tänkas vara fördelaktigt om förskola och hem arbeta tillsammans för att informera 

varandra om barnet och barnets vistelse på respektive plats, menar Ivarson Jansson, för att barnet 

inte ska komma i kläm mellan förskolans och hemmets olika världar. På förskolan där barnet trots 

allt spenderar mesta del av sin vardag, kan samarbetet mellan de två parterna förhindra att barnet 

blir försummat och istället leda till att de två parterna sammanfogar och göra barnets utveckling till 

en gemensam uppgift. Där de ömsesidigt utbyter information om barnet, för att hålla varandra 

uppdaterade om hur barnet utvecklas, mår och agerar. Utbytet och samarbetet som på så sätt skapas 

mellan förskolan och hemmet kan därför vara väldigt viktigt och ger då de två parterna chans att 

tillsammans arbeta för att barnet ska utvecklas. Genom att både pedagog och målsman tar ansvar för 

barnets utveckling så ger det dem möjlighet att stötta och hjälpa varandra i deras parallella arbete 

(Ivarson Jansson, 2001:17ff).  

     Ståhle tar också upp att samverkan på så sätt sker i första hand kring barnet i förskolan, för att ge 

barnet ett så fördelaktigt utgångsläge som möjligt i sin uppväxt. För de som uppfostrar barnet, i 

hemmet och i förskolan, kan det därför vara viktigt att vara medveten om att de har olika 

tillvägagångssätt och att de ibland arbetar motsägelsefull. Detta för att de olika parterna möter 

barnet i olika situationer och miljöer, som särskiljer sig från varandra. De kan på så sätt ha skapat 

sig olika bilder av barnet och då kan det vara bra att de möts på mitten och samarbetar runt barnet 

för att få en gemensam helhetsbild men också för att motverkar de motsägelser och svårigheter 

deras samarbete ibland kan leda till (Ståhle, 1995:38:39). De fyra förskollärarna jag mötte, berättade 

om att de ibland stöter på svårigheter när det gäller samarbetet, då pedagoger och målsman har olika 

förförståelse och olika syn på barnet. De menade då att det är viktigt att vara förstående som 

pedagog och kunna möta barnets målsman och kunna förklara för dem, förskolans syn och 

tydliggöra för målsman om deras syfte och varför de arbetar med barnet på det sättet de gör. De 

menade att utifrån en ärlig och rak kommunikation så kom man långt som förskolepedagog, då 

målsman uppskattade när de fick höra sanningen, vilket ledde till en bättre men också lättare 

samverkan och samarbete dem emellan.   
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Det är viktigt som pedagog att veta hur man uttrycker sig och hur man lyssnar, för att samarbetet ska 

fungera. Att det inte får vara någon prestige i det hela, utan att man respekterar vad den andre säger och 

inte går i försvarsställning. Det är också viktigt att man är tydlig, föräldragruppen är inte en 

homogengrupp och då är det viktigt att tänka på hur man pratar och att lära sig att lyssna mellan 

raderna. För vi är alla olika (Agneta, kommunal förskola). 

 

Det kan tolkas som att man i ett samarbete behöver visa och ta hänsyn till varandra, genom att 

lyssna och respektera det andra människor tycker och tänker kring deras gemensamma arbete. 

Förskollärarna menade att det var viktigt att vara mottaglig för olika åsikter och beakta dem. Utifrån 

Meads teori kring begreppet rollövertagande så menar han att man för att kunna interagera på ett 

givande vis så måste man kunna sätta sig in i den andre partens situation och på så sätt förstå hur 

denne kan reagera och agera utefter ens beteende eller utsägelse (Mortensen, 2007:102). Att kunna 

resonera kring hur andra kommer tolka det man uttryckt är på så sätt viktigt för att få ett fungerande 

samarbete där båda parterna känner sig respekterade och viktiga. På så sätt är det en god kunskap att 

kunna sätta sig in i hur andra uppfattar en själv, resonerade både Mead och de fyra förskollärarna. 

 

     7.2.1 Kommunikationens vikt 

Under mina intervjuer, upprepade alla de fyra förskollärarna, många gånger kommunikationens vikt 

i deras arbete kring just samarbetet, inflytandet och relationen med målsman. Att det grundas på en 

god kommunikation. En kommunikation som var gemensam och som måste komma från båda håll, 

främst från pedagogernas sida, menade dem.  

    

En god relation skapas genom en god kommunikation. Som pedagog så ska man förhålla sig till sin 

professionella yrkesroll och om föräldrarna inte tar initiativ till att exempelvis fråga om hur deras barn 

har haft det på förskolan under dagen. Då är det vi, pedagogerna som har ansvaret att ta initiativet till 

att kommunicera med föräldrarna. För utan kommunikation så kommer det att uppstå ett avstånd mellan 

förskolan och hemmet (Pelle, föräldrakooperativ).  

 

Kommunikation var på så sätt en väldigt stor del av deras förskoleverksamheter, menade de, för att 

kunna förmedla och överhuvudtaget kunna arbeta tillsammans. De tre kvinnliga förskollärarna, 

konstaterade, som jag tidigare nämnde, att de märkt att barnets målsman främst uppskattade när de 

kommunicerade öppet och ärlig samt förmedlade raka svar till dem om deras barn.  

     Detta går att koppla till Meads teori kring kommunikation och att det är vad som sker mellan 

människor när de interagerar och att det kan ske genom olika kommunikationsuttryck, verbalt, 

textat, kroppsligt och så vidare. Att kommunikation ska leda till att parterna som kommunicerar har 

ett ömsesidigt inflytande på varandra som leder vidare till att de stimulerar varandra till att ge 

respons. Kommunikationen ska på så sätt leda till att de involverade parterna tar vara på ett utbyte 
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av varandra sinsemellan (Mortensen, 2007:101ff). Kommunikation leder på så sätt till att ett 

ömsesidigt utbyte sker, vilket Vendela, Agneta och Karin tog upp som en väsentlig del i ett 

fungerade samarbete och i en relation mellan dem och målsman.   

     Pelle lyfter istället fram kommunikationens mångsidighet, som även Mead lyfter fram i sin teori, 

och talade främst om olika kommunikationskanaler och om hur pass viktiga han ansåg de vara för 

hans förskoleverksamhet, föräldrakooperativet. Han menade att de olika kommunikationskanalerna 

de hade på förskolan, så som mejl, månadsbrev och anslagstavlan, var bra sätt till att försöka nå 

varje enskild målsman, utifrån deras preferens och val av kommunikationskanal. Så länge det 

förmedlades likvärdig information från förskolan, la han till. Pelle lyfte på så sätt fram samma 

fördelar som Sandberg och Vuorinen (2007) framtog med de alternativa kommunikationskanalerna, 

men han menade på att det inte fanns några nackdelar med att hantera kommunikationen på det 

sättet. Sandberg och Vuorinen gjorde däremot detta och pekar på att det ömsesidiga utbytet 

upphörde vid användandet av de alternativa kommunikationskanalerna (Sandberg & Vuorinen, 

2007:54ff). Då Pelle svarade på det sättet om de olika kommunikationssätten, så blev hans 

förhållningssätt motsägelsefullt, då han precis som de andra förskollärarna konstaterade vikten av 

det ömsesidiga utbytet inom kommunikationen. Att det var viktigt att vara medveten om att det 

inom kommunikationen behövdes två medvetna parter, en givande och en mottagande part. Detta då 

han lyfte fram vikten av att förmedla genom sina olika kommunikationskanaler mer än det 

ömsesidigt utbyte.  

      Förskollärarna förhöll sig även till det samma som Rönnström lyfte fram i sin avhandling om 

kommunikationens betydelse i den pedagogiska verksamheten (Rönnström, 2006:26ff). Att den 

rådande kommunikationen i förskolan ofta är etablerade sedan länge, där kommunikatörerna har 

något gemensamt att utgå ifrån och där etablerade avkodningssätt fastställs för att de tillsammans 

ska veta hur de ska förhålla sig och kommunicera med varandra (Rönnström, 2006:26ff). Även 

sociala interaktioner styrs av bestämda normer som satts upp av samhället och som styr vad som är 

socialt accepterat beteende och vad som inte är det (Hartse & Mortensen, 2007:149). De normer 

som satts upp om hur målsman och pedagog bör interagera med varandra formas på så sätt dels utav 

normerna kring sociala interaktioner och kring kommunikationen som finns i samhället, men även 

utav deras sedan tidigare skapade relation.     

     Vendela och Agneta, som arbetade i den kommunala förskolan, påpekade att de ibland upplevde 

att målsman kunde ha problem med att förstå det som föregick i förskolan och att det då gällde att 

vara extra tydlig och ordentligt välja sättet att kommunicera på. Medan Pelle och Karin på 

föräldrakooperativet, lyfte fram vitsen av att då kunna framhålla olika alternativa 

kommunikationssätt, för att erbjuda informationen till målsman på olika sätt och som de själva fick 

bestämma vilket som var lättast att tillgodose sig informationen på. I slutändan lyfte ändå de fyra 
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förskollärarna fram att det var kommunikationen som var en avgörande faktorn i hur pass bra 

samarbetet och relationen till sist skulle fungerar mellan dem och målsman.     

 

7.3 Två verkligheter möts 

De fyra förskollärarna, var i huvudsak överens och ansåg att det var väldigt viktigt att veta hur man 

kommunicerade och förhålla sig till målsman. De menade att man på så sätt var medveten om att 

det var viktigt att vara öppen till att kunna förhålla sig och kommunicera med olika individer, i detta 

fall barnets målsman. För att kunna representera mötet mellan barnets två världar och det 

gemensamma samarbetet utifrån deras olika utgångspunkter.  

     De fyra förskollärarna var på så sätt medvetna, om det Bouakaz tog upp i sin studie, att förskolan 

är en mötesplats där människor från flera olika kulturer, samhällsklasser och bakgrunder 

sammanföras, där de tillsammans ska spendera sin vardag och utforma ett pedagogiskt band 

(Bouakaz, 2007:20ff). En heterogen grupp, med olika typer av människor, med olika utgångslägen 

och olika förförståelse om hur den pedagogiska verksamheten ska genomföras, vilket bemötande 

och vilka aktiviteter som ska bedrivas där. Utvecklingen av förhållandet mellan målsman och 

pedagog kan därför många gånger anses vara krävande och komplex, då relationerna ska tvingas 

fram utifrån en gemensam faktor, barnet (Ivarson Jansson, 2001:13ff). Det som uttrycktes under 

intervjuerna var att man som pedagog, måste vara medveten om att man ständigt möter olika 

individer i förskolan och att de skiljer sig från varandra. De fyra förskollärarna menade på så sätt att 

deras vision var att de skulle vara medvetna om hur de kan och ska förhålla sig men också hur de 

ska hantera familjerna på förskolan, så att de respekteras av verksamheten. De drog även sin vision 

till att man som förskolepedagog ska försöka skapa en så stabila relation till familjen så att de 

tillsammans får ett gemensamt förhållningssätt till hur förskolan ska skötas och förskolan får 

respekt för att vara en pedagogisk verksamhet.  

     Att vara medveten om det som sker runt omkring barnet, dem själva och barnets målsman, precis 

som Mead lyfter fram från sina teorier kring medvetenheten (Augustsson, 2005:72). Att man som 

pedagog i förskolan behöver vara medveten om det som händer i förskolan och utanför förskolan 

för ha vetskap om allt som sker och som påverkar barnet. Medvetenheten medför att man som 

pedagog på så sätt tillför sig kunskap kring barnet utifrån alla håll och kanter.  

     Flising, Fredriksson och Lund, uttryckte att det är viktigt som pedagog att förhålla sig till sin 

professionella roll och visa familjerna förskolan och dess pedagogiska ansvar (Flising, Fredriksson 

& Lund, 1996:14ff). Vilket förskollärarna jag mötte förhöll sig till, de menade att man måste visa 

upp det förskolan står för och inte bara acceptera att familjer ser förskolan som någon plats där 

barnen bara leker och stojar. Två av förskollärarna, Vendela och Karin uttryckte sig tydligt att de 

arbetade mycket med att framställa förskolans pedagogiska arbete och försökte bortse från en del av 
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målsmäns syn på förskolan och att förskolan endast var en förvaringsplats. 

 

Det är viktigt för oss att förtydliga att det här minsann inte är någon förvaringsplats för barnen och att 

de bara ska ha roligt och skoja här, utan att det här är en pedagogisk verksamhet som pågår. Då är det 

vårt uppdrag att synliggöra, och tydliggöra vad vi gör här (Karin, föräldrakooperativet). 

 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska agera stödpelare till hemmet, att deras uppgift bland 

annat är att ansvara för barnets växande, utveckling och fostran (Lpfö 1998, reviderad 2010:5). 

Förskolan ska betraktas som en verksamhet där pedagogiska aktiviteter bedrivs och inte enbart vara 

en plats där barnet vistas för skojskull, utan finns till för att barnet ska lära sig något och detta ansåg 

de fyra förskollärarna var viktigt att förmedla. Detta då de många gånger under deras 

samverkansformer med målsmän fick trycka på det pedagogiska förhållningssättet och de aktiviteter 

som genomfördes på förskolan, genom att synliggöra och tydliggöra dem för att förmedla vad de 

faktiskt höll på med på förskolan för att samarbetet mellan dem skulle kunna bedrivas. 

 

     7.3.1 Förskolans förhållningssätt till hemmet 

Vilket förhållningssätt förskollärarna, valde att ha mot hemmet avgjordes och berodde främst på 

vilken relation som skapats mellan pedagogen och målsman, menade de fyra förskollärarna. Men 

den attityd som genomsyrade deras tillvägagångssätt framhävdes genom att de alla påstod sig vilja 

skapa en god relation dem mellan, för att både barnets målsman och barnet skulle känna sig trygg i 

verksamheten. De framhävde att det var viktigt att skapa en fungerande relation för att målsman 

skulle kunna känna sig manad till att berätta allt som var aktuellt angående barnet och barnets 

livssituation.  

 

Det är så pass viktigt att det fungerar mellan oss för att både föräldrar och barn ska känna sig trygga 

med oss, att de ska kunna komma och prata om vad som helst, om något de undrar eller är oroliga över 

så ska vi svara på ett professionellt sätt. För om vi har oroliga föräldrar då får vi också lätt oroliga barn i 

gruppen, så ja, det är jätte viktigt att vi skapar en god relation och ett gott samarbete (Vendela, 

kommunal förskola). 

 

Att relationen mellan de två parterna har varit viktigt har man vetat sedan länge, lyfte Nabila 

Alfakir upp utifrån George H Mead som redan år 1906 presenter att barnet ofta vistades i två olika 

sociala miljöer dagligen. Dessa lyfte Mead fram som hemmet och förskolan, han menade att för de 

inblandade aktörerna i dessa två världar så var det viktigt att veta om varandra och hur de respektive 

miljöerna påverkar på barnet (Alfakir, 2010:21ff). Att på så sätt ta tillvara på de olika miljöernas 

inverkan på barnet och de inblandade aktörernas perspektiv på barnet, för att gemensamt kunna 

forma ett givande samarbete. 
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     De fyra förskollärarna uttryckte sig kring detta på olika sätt, men gemensamt för dem alla var att 

de försökte dra nytta av deras egna kunskaper kring barnet och målsmans kunskaper kring barnet, 

utifrån en god kommunikation och ett gott samarbete när de utformade sin verksamhet. Detta för att 

tillsammans arbeta för att barnet progressivt skulle utvecklas. Förskolläraren Karin på 

föräldrakooperativet, lyfte under detta samtal även fram det Agneta tidigare tagit upp, att man i 

förskolan idag inte möter en homogengrupp. Hon menade att man därför måste vara medveten om 

att man möter en grupp fylld av enskilda individer som man kan behöva hantera på olika sätt, för att 

de ska känna sig välmötta. Det Karin lyfte fram, var att man idag lättast, utifrån hennes erfarenheter, 

arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt, att man var medveten om kulturella skillnader och 

likheter i sitt bemötande.  

     Det kan behövas att man använder sig av ett interkulturellt förhållningssätt för att alla individer 

som kommer till förskolan ska känna sig bekväma i bemötandet de får (Alfakir, 2010:35). Karin 

och Agnetas erfarenhet var således att man i förskolan behöver vara medveten om variationen av 

olika individer man mötte i den dagliga verksamheten och att man var medveten om hur man 

förhöll sig till dem och till sig själv. 

 

     7.3.2 Målsmansroll i förskolan 

De fyra förskollärarna jag mötte hade något olika syn på vilken roll målsman faktiskt har i förskolan 

och i den pedagogiska verksamheten. Tre av de intervjuade ansåg att målsman hade en ganska stor 

roll i deras verksamhet. Medan förskolläraren Agneta inte ansåg att målsman hade en stor roll i den 

kommunala förskolans verksamhet, trots deras rätt till att ha inflytande och chans till att påverka i 

verksamheten. Agneta menade att målsmans roll inte är så stor, då fokus främst ska ligga på barnet. 

De andra förskollärarna uttryckte sig mer som Pelle gjorde:  

 

Vi vill att föräldrarna ska känna sig delaktiga i allting vi gör här på förskolan, speciellt om de har 

kunskapen, vi uppskattar all hjälp vi får. Eftersom vi är ett föräldrakooperativ så finns det utrymme för 

att föräldrarna ska kunna ta den platsen. Då syftar jag mest till styrelsen vi har här (Pelle, 

föräldrakooperativ). 

 

De andra tre förskollärarna, Karin, Vendela och Pelle resonerade på så sätt att målsman hade en stor 

och betydelsefull roll i utformningen av förskolan och att deras relation många gånger satte prägeln 

på hur pedagogen och barnets relation skulle spegla sig. De tre förskollärarna lyfte fram precis det 

Hoëm upptäckt i sin studie och där han lyfte fram relationen till målsman som en lika betydelsefull 

del i deras verksamhet som relationen till barnet. Medan Agneta resonerade kring att relationen till 

barnet var mer betydelsefull än relationen mellan målsman och pedagog, belyste på så sätt den 

hierarkiska graderingen som Hoëm presenterade i sin studie (Johansson & Wahlberg Orving, 
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1993:42). Förskollärarna vars erfarenheter jag fick ta del av, samstämde på så sätt inte med Flising, 

Fredriksson och Lunds utlåtande i deras studie, om att deras pedagogiska verksamhet var fylld av en 

skolkultur som inte alls är intresserad av målsmans försök till att influera i verksamheten (Flising, 

Fredriksson & Lund, 1996:76). På de två förskolorna som jag besökte kan man alltså se att den 

kulturen inte alls var påtaglig utifrån förskollärarnas perspektiv, då tre av dem uppskattade och 

framhöll målsman som en viktig del av verksamheten. Men då jag inte tog del av målsmans 

perspektiv, som det från början var tänkt, så är denna dementering väldigt vag.      

      Karin och Pelle, på föräldrakooperativet lyfte även fram vilken administrativ betydelse målsman 

hade i deras verksamhet, där de skötte anställning och ekonomin, men även tycket och tänket i 

styrelsen som fattade de större besluten för verksamheten. Men de var ytterst tydliga med att det var 

förskolepedagogerna som skötte den pedagogiska biten i verksamheten. I den kommunala förskolan 

fanns det endast föräldrarådet och föräldramöten, vilket även fanns på föräldrakooperativet, där 

målsman fick ta upp sina åsikter och tankar kring verksamheten. Genom denna möjlighet att 

införliva sin roll i den pedagogiska verksamheten, så utövade man i dessa förskolor, 

brukarinflytandeprincipen, som Erikson (2008) tar upp. Erikson presenterade i sin studie 

brukarinflytandeprincipen, där barnens målsman har haft rätt till att sätta sig in demokratiskt i den 

verksamhet där deras barn vistas i och utöva inflytande (Erikson, 2008:34). Förskolläraren Pelle 

uttryckte att det ibland kunde leda till svårigheter med att ha en föräldrastyrelse, där målsman inte 

var utbildad inom vissa frågor de ställdes inför, han lyfte fram samma kritik som Erikson lyfte fram 

i sin studie, problematiken kring föräldrastyrelsen. Problematiken kring brukarinflytandeprincipen 

och valfrihetsprincipen, som lyfter fram var att målsman många gånger kanske inte hade den 

kunskap som behövdes för att fatta vissa beslut (Erikson, 2008:30ff).     

     Under intervjuerna, kom vi som jag tidigare nämnt in på vilken blandad grupp som finns i 

förskolan, med samtliga förskollärare och hur man som pedagog förhåller sig till den gruppen av 

människor. Vendela uttryckte sig på följande vis om detta:  

 

Man har olika förhållanden till olika slags föräldrar, och man måste känna av lite för att se vilka 

föräldrar som behöver vad. En del föräldrar är nöjda med att man säger att det har varit bra under 

dagen, när de kommer och hämtar medan andra vill veta lite mer information om dagen som gått. Så 

där får man känna av lite vilka människor man möter, utifrån vilka behov de har (Vendela, kommunal 

förskola). 

 

Genom att det är en heterogen grupp av människor som förskollärarna integrerar med under dagarna 

så har de olika förhållanden till dem. Utifrån förskollärarnas perspektiv, som jag fick ta del av, så 

förhöll de sig till barnens målsmän som man gör när det sker ett partnerskap mellan dem, de 

förskollärarna jag mött levde på så sätt upp till Eriksons partnerskapsprincip. De försökte utveckla 
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relationer som liknade partnerskapsprincipen och där den uppnåddes, vilket innebär att man som 

pedagog försökte se barnets målsman som en partner, en partner som stöttade verksamheten och 

arbetet kring barnet och barnets lärande och utveckling (Erikson, 2008:30ff). Förskollärarna som 

jag mötte försökte på så sätt anstränga sig för att få en relation som var givande för alla parterna, för 

att tillsammans utveckla deras samarbete och utveckla ett ömsesidigt utbyte.  

     Detta samarbete ville de fyra förskollärarna skulle leda till en mer tillmötesgående och trevligare 

attityd, kultur och atmosfär i deras verksamhet, precis som i Johanssons och Wahlberg Orvings 

studie Samarbete mellan hem och skola. I deras studie lyftes det även fram att målsman gärna ville 

ta del av styrdokumenten (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:76ff). Förskollärarna försökte ständigt 

lyfta fram styrdokumenten i sin samverkan med målsman, och förskollärarna på 

föräldrakooperativet lyfte även fram dem i sina månadsbrev för att understryka vikten av 

styrdokumenten och om verksamhetens pedagogiska förhållningssätt. 

 

Ju tydligare vi är med hur vi förhåller oss till vår profession och tydliggör vad vi gör här på förskolan 

och att vi har en läroplan så blir även föräldrarna tryggare och förstår vad verksamheten egentligen 

handlar om (Karin, föräldrakooperativet). 

 

Under intervjuerna, när vi närmade oss ämnet om målsmans roll i verksamheten, så uttryckte sig 

Agneta starkt kring ämnet, om huruvida målsman är medveten om sin roll i verksamheten.  

 

Ja, många är nog det men en del är nog inte det heller. Jag tror att det till stor del är en klassfråga 

faktiskt, eller det är min erfarenhet. Välutbildade föräldrar vet vad de kan påverka och inte påverka, 

medan lågutbildade eller de med annan språklig härkomst kanske inte vet om detta och därför kan ha 

svårare att påverka förskolan (Agneta, kommunal förskola). 

 

Agneta lyfter fram att målsmans engagemang och förståelse om sin egen roll i förskolan många 

gånger skiftar på grund av yttre faktorer som påverkar deras medvetenhet och medverkan i 

förskolan. Hon menade att barnets målsmans bakgrund, så som språkbehärskning alternativt 

tidigare utbildning eller annat, många gånger hade en avgörande faktor i hur pass medveten och hur 

mycket målsman agerar, engagerar och försökte påverka i förskolan.  

      Detta framhöll även Ribom i sin studie om yttre faktorers påverkan på relationen och samarbetet 

mellan förskolepedagog och målsman. Det Ribom främst tog upp som påverkande faktorer var 

språkbehärskningen, social miljö och utbildning (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:75ff). 

Förskollärarna jag mötte, uttryckte att de hade väldigt engagerade och näst in till krävande målsmän 

i sina förskolor och menade att de ibland upplevde målsman ta för stor plats i verksamheten, då de 

gärna la sig i och hela tiden undrade och frågade efter deras syfte till varför de gjorde som de 
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gjorde. Vilket var Riboms motsatta utlåtande från målsmännen han intervjuade. Men de två, mest 

erfarna förskollärarna, Agneta och Karin hade mött detta tidigare i deras arbetsliv.  

     Att relationen mellan dem påverkades av målsmans attityd till förskolan, lyftes även det fram av 

förskollärarna, att relationen utvecklades olika genom detta och det pågående samarbetet dem i 

mellan. Detta genom att engagerade målsmän intresserade sig mer och var lättsammare att utveckla 

en relation till och på så sätt utveckla fungerade samarbete till. Medan om målsman inte var 

intresserad, så påverkades relationen och samarbetet negativt på så sätt att relationen blev mer 

ansträngd och mer svårhanterlig. Därför menade förskollärarna att det var viktigt att bemöta 

målsman utefter deras behov och följa deras attityd och på så sätt finna ett sätt till att få målsman till 

att bli mer engagerade i verksamheten. De fyra förskollärarna lyfte fram att det var viktigt att 

engagera målsman i verksamheten och att samarbetet fallerade då detta inte var genomförbart.   

     Förskollärarna hade samma syn som Coleman och Gordon hade kommit fram till i sina studier 

om att målsmans attityd kan vara avgörande för barnets eget intresse och prestation i skolan och 

förskolan. Att målsmans attityd och engagemang avspeglas på barnet och på deras intresse 

gentemot förskolan (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:81ff). Förskollärarna var därför tydliga med 

att arbeta utifrån den enskilda individen, vare sig de gällde målsman eller barnet själv.   

     Under intervjuerna, så började vi även tala om respekten för varandra och hur den måste finnas 

mellan målsman och pedagog. Deras åsikt var att målsman många gånger behöver få större 

förståelse och respekt för vad pedagogerna faktiskt gjorde på förskolan, men att även 

förskolepedagogen behöver ha mer respekt för barnets målsman och vart de kommer ifrån. 

Förskollärarna menade alltså att respekten behöver bli mer ömsesidig för att rollfördelningen, 

samarbetet och kommunikationen ska fungera mellan dem. Attityden mot varandra behövde vara 

öppen och de två parterna måste se varandra som resurser. De måste på så sätt se varandra som 

jämlika (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:9ff).  

 

Vi motiverar våra handlingar och våra anledningar till varför vi gör som vi gör, när det gäller den 

pedagogiska verksamheten så brukar de reflektera och kommenterar, så förklarar vi vårt syfte, mål och 

handling så de förstår. För att vi alla ska ha fortsatt respekt för de vi gör (Pelle, föräldrakooperativ). 

 

Vi talade om respekt med varandra, att pedagogen precis som målsman måste ha respekt för 

vardera, för att kommunikationen, relationen och samarbetet ska fungera dem i mellan, så menade 

förskollärarna att man som pedagog måste försöka vara anpassbar och försöka se till målsmans 

förutsättningar till att exempel medverka vid olika samverkansformer. Detta utreddes ur 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26:27) som gjordes, då man kom fram till att barnens målsman 

många gånger inte kan medverka i aktiviteter på förskolan på grund av yttre faktorer, så som 

arbetstider och arbetsuppgifter (Ståhle, 1995:16). Detta styrkte även Ivarson Jansson (2001), om att 
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man idag ska försöka överbygga de svårigheter som kan uppstå för att barns målsman ska kunna få 

bättre kontakt med förskolan och pedagogerna där, för att samarbetet ska bli mer givande och för att 

målsman inte ska missa viktig information som rör barnet (Ivarson Jansson, 2001:18). 

     Meads begrepp rollövertagande (Mortensen, 2007:102), belyser att det viktigt att kunna sätta sig 

in i den andre partens situation och kunna förstå vad den andre är i behov av, att bli informerad om 

och om hur den andra kan må när man blir behandlad på ett visst sätt. I en relation är det viktigt att 

vara medveten om att den andra kan tänkas vilja bli behandlad på ett sätt och få samma respekt som 

man själv kan tänkas vilja ha. Men också att man är medveten om vilken information den andre 

parten kan dra nytta av. Det gäller att vara medveten om den andres behov, för att på så sätt mötas 

på mitten och informera och stödja varandra. 

 

     7.3.3 Målsmans inflytande 

Vid intervjuerna med förskollärarna, så pratade vi främst om hur samarbetet formas mellan förskola 

och hem, men lyfte även fram deras perspektiv på hur målsmans inflytande sköttes och hur de 

påverkar respektive verksamhets pågående vardag. Utifrån deras uttalanden så kunde jag se en röd 

tråd och få en gemensam betydelse för begreppet målsmans inflytande. Förskollärarna menade att 

detta var när barnets målsman kunde påverka vad deras barn fick vara med om i verksamheten, och 

vara med och påverka utformningen om det som skedde runt omkring, där deras barn vistas 

dagligen. Förskollärarnas uttalande kunde på så sätt anknytas på Flising, Fredrikssons och Lunds 

studies utformning och hantering av begreppet inflytande i förskolan, där målsman fick uttrycka 

sina synpunkter, vara med och planera samt diskutera verksamheten men de verksamma 

pedagogerna (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:154ff).   

     Förskollärarnas åsikt var att målsman till viss del skulle få ha inflytande i den pedagogiska 

verksamheten, med detta menade de att målsman inte kunde finnas med i allt som skedde på 

förskolan men att de absolut skulle få utrymme till att säga sin mening och på så sätt påverka 

verksamheten. Men det var upp till förskollärarna hur målsmans bidrag skulle förvaltas och formas 

rent praktiskt.  

  

Till viss del får föräldrarna absolut inflyta på vår verksamhet, men sen är de ju alltid vi som har 

ansvaret för att göra klart för oss vad vårt syfte är och hur den pedagogiska biten ska utspelas. För det 

måste ju finnas en koppling till läroplanen som vi jobbar utefter. Men vi är väldigt öppna med att 

föräldrarna kommer med tips och idéer. För ibland blir vi ju lite hemmablinda och så tar det stopp, då är 

det perfekt att slänga ut en fråga till föräldrarna och be om förslag och idéer. De är föräldrarna jätte 

mottagliga för, då det är många engagerad. (Vendela, kommunal förskola). 

 

Utifrån Vendelas utsägelse och de andra förskollärarna, så förstod jag att de gärna tog emot 

inspiration utanför förskolans väggar med hjälp av barnens målsman. De engagerade familjerna 



37 

genom fixarkvällar, fester och vernissage samt genom deras olika samverkansformer, för att få idéer 

och förslag till hur de kunde agera för att utveckla och berika verksamheten ytterligare. Det var 

främst den kommunala förskolan som arbetade på detta sätt, men även föräldrakooperativet 

utnyttjade dessa stunder till att få inspiration.   

     Att målsman vill ha extra mycket inflytande på vissa delar av verksamheten var inte förbisedd, 

utan både Agneta och Pelle från de två förskolorna påpekade att målsman vara extra intresserade av 

att påverka det som främst påverkade barnets hemmiljö. Agneta från den kommunala förskolan 

lyfte fram att många av barnens målsmän gärna vill vara involverade och kunna påverka hur deras 

barns primärbehov sköttes och fungerade. Alltså ha koll på hur barnet sov, åt och behöver gå på 

toaletten alternativt hur ofta blöjan byttes. Medan Pelle på föräldrakooperativet lyfte fram att många 

av barnens målsmän gärna ville att förskolan skulle ut på utflykter, då målsman överlag inte hade så 

stora möjligheter att ta sig iväg på utflykter själv.   

      De fyra förskollärarna lyfte alla fram läroplanen i våra samtal, för att påvisa att det stod i 

läroplanen och att det var viktigt att målsman fick ha inflytande på deras verksamhet. Detta lyfts 

även fram i Demokratiberedningen (SOU 1985:28), om begreppet brukarinflytandet, som jag 

presenterade kort vid Eriksons brukarinflytningsprincip (Erikson, 2008:34ff), om brukarens rätt till 

att påverka den samhällsservices som de tar del av, vilket också lyfts fram i läroplanen. Då barnet 

inte än är myndig så måste således deras målsman få representera dem i deras rätt till att påverka 

deras vardag i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2003:15).       

 

7.4 Samverkansformerna i förskolan       

Informanterna pratade mycket om hur de försökte hålla samarbetet levande mellan de två parterna 

och att det ibland inte alltid var så lätt att samarbeta med alla målsmän. Även här var de fyra 

informanterna väldigt överens om att samarbetet främst skedde genom de organiserade och formella 

samverkansformerna men att det också skedde vid de informella mötena i hallen när barnet blev 

lämnat eller hämtat. De två förskollärarna som arbetade i den kommunala förskolan, konstaterade 

även att samarbetet börjar redan vid inskolningen och introduktionssamtalet som de precis infört. 

 

Vi har ju inskolningen och vi använder oss av tre-dagars inskolningen, under dessa tre dagarna försöker 

vi sätta oss ner tillsammans med föräldrarna för att ha det här första samtalet. Detta sker enskilt från de 

andra föräldrarna, då går vi igenom några grundfrågor, allt från att prata om familjen och hur det ser ut 

hemma till att berätta om hur vår verksamhet fungerar (Vendela, kommunal förskola). 

 

Därefter skedde samarbetet och samverkan mellan den kommunala förskolan och hemmet, främst 

genom uppföljningssamtal kort där efter och genom utvecklingssamtal, föräldramöten och 

föräldraråd men också andra mer informella möten, som tamburkontakten och andra tillfällen. 
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Förskollärarna på föräldrakooperativet lyfte även de fram utvecklingssamtalet, uppföljningssamtal 

och tamburkontakten, men de andra kommunikationskanalerna de använde sig av, månadsbrev, 

mejl, anslagstavlan, kalendern och fotoramen som finns i förskolans tambur. De fyra informanterna 

menade på att varje chans de fick till att interagera med barnets målsman var viktig, oavsett om det 

bara var några få ord som utbyttes, men att det försökte att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med 

varandra för barnets bästa.  

     Dagligen möter pedagoger barnens målsmän, i olika former och i olika syften. Den här viktiga 

förbindelsen mellan förskola och hem, är till för att värna om de båda parternas gemensamma 

ansvar om barnet och barnets välbefinnande, utveckling och lärande. Barnet ska på så sätt vara i 

fokus, varje gång pedagogen och målsman samverkar (Sandberg & Vuorinen, 2007:53ff). Den 

kontakt förskollärarna jag träffade, uttryckte som den viktigaste kontakten var den dagliga 

informella interaktionerna som skedde när pedagogen och målsman möttes vid lämning och 

hämtning. Där de kort och lätt kunde prata om deras funderingar och vad barnet varit med om under 

dagen. Precis som Anette Sandbergs och Tuula Vourinens studie visade min undersökning att 

pedagogerna ansåg att den dagliga kontakten var den viktigaste, då den skedde hela tiden och gav 

pedagogen chansen till att berätta just om det enskilda barnets dag (Sandberg & Vourinen, 

2007:53ff). Agneta, som arbetade på den kommunala förskolan menade att av de formella mötena, 

så var föräldramötet den form hon minst uppskattade som pedagog och då hellre använde sig av 

enskilda möten med barnets målsman för att: 

 

På ett föräldramöte så kan det bli så att man bara står och berätta ytligt medan alla föräldrarna sitter 

med sina olika tankar och på så sätt kan man alltså inte arbete mycket med föräldramöten utan istället 

ha fler tillfällen där man möter varje enskild förälder och förmedlar till dem hur barnet fungerar på 

verksamheten och att deras barn blir sett av oss pedagoger (Agneta, kommunal förskola). 

 

Förskolläraren Agneta menade under vårt samtal att de barns vars målsman hon dagligen stötte på, 

på den kommunala förskolan inte tyckte mycket om den formella samverkansformen, 

föräldramötet, då den enligt dem inte gav speciellt mycket och då de ofta upplevde att det främst 

skedde en envägskommunikation under dessa tillfällen. Vilket inte Agneta heller ville att målsman 

skulle känna. Precis som Sandberg och Vuorinen (2007) också framhöll, att de formella formerna 

av samverkan många gånger tyvärr leder till envägskommunikation och som då inte kan uppfylla 

det utbyte samverkan är till för (Sandberg & Vuorinen, 2007:53ff). 

     Envägskommunikationen skedde således mer på föräldrakooperativet, vilket Pelle lyfte fram 

tidigare som något av deras viktigaste delar i kommunikationen med barnens målsmän. Pelle lyfte 

även i samma veva fram tillsammans med Karin, vikten av målsmans tyckande genom att lyfta fram 
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föräldrarådet/föräldrastyrelsen som en viktig del i deras verksamhet, där målsman får sitta i en 

styrelse. Målsman skötte även de administrativa frågorna kring ekonomin och anställningar.  

     Föräldrarådet, där representativa målsmän sitter för att framföra målsmans åsikter i frågor som 

rör förskolans verksamhet, utifrån ett demokratiskt tillvägagångssätt (Sandberg & Vuorinen, 

2007:53ff). Det som förskollärarna lyfte fram som det allra viktigast var trots allt att man 

tillsammans med barnets målsman skapar en dialog, där var och en får delge och ta upp det ämne 

som de tycker är viktigt att diskutera och föra fram.        

 

Det är jätteviktigt att ha en fungerande dialog, det behöver inte ha hänt något speciellt, utan bara att 

man som pedagog visar att man ser dem, både föräldrar och barn. Alla ska få känna att de finns, så när 

de kommer till förskolan så ska vi visa att vi ser dem och hälsa dem välkomna, och kunna återberätta 

barnens dag för att för föräldrarna ska känna förtroende och tillit till oss på förskolan. För har vi trygga 

föräldrar så får vi trygga barn (Karin, föräldrakooperativet). 

 

När förskoleverksamheterna interagerade med målsman, så sker det i en social handling där ett 

samspel mellan parterna sker i ett utbyte med varandra. Integreringar som styrs av normer, som styr 

det sociala beteendet mellan människor (Hartse & Mortensen, 2007:149). Det som sker i samarbetet 

och de sociala interaktionerna mellan målsman och pedagog är på så sätt styrt av olika normer som 

finns i samhället och som har skapat regler kring hur man förhåller sig till varandra i de 

samverkansformerna de möts i, det är utifrån dessa interaktioner som samarbetet och relationen 

formas och präglas. Normerna är redan satta i hur man förhåller sig till varandra och bemöter 

varandra utifrån tidigare traditioner kring samverkansformerna som finns i förskolans verksamhet, 

dessa i sin tur sätter prägel på hur deras fortsatta relation och samarbete fortleder.   

     Utifrån Blumers teori kring att människan skapar ett liknande förhållningssätt till tidigare kända 

interaktionsprocesser och att dessa sedan kan upprepa sig i snarlika situationer (Augustsson, 

2005:86). Så kan man koppla det förskollärarna menade när de tog upp deras förhållningssätt till 

målsman och att den många gånger reflekterades på hur deras tidigare gemensamma interaktioner 

hade utspelat sig men också hur andra interaktioner hade präglat hur de förhöll sig till varandra och 

till hur deras relation såg ut.     

 

7.5 Tryggheten i förskolan 

Förskollärarna pratade mycket om huruvida målsman kände sig trygg så kände sig barnet tryggt i 

verksamheten fylld med nya ansikten. Dessa åsikter ansåg jag vara intressanta och viktiga att 

synliggöra, för undersökningen. Förskollärarna menade att samarbetet mellan förskolepedagogen 

och barnets målsman även det var grunden till en fungerande förskola, utöver samarbetet och 

kommunikationen. Detta för att kunna skapa goda relationer mellan dem istället för destruktiva, där 
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barnet kom i kläm. En relation där parterna hade tillit till varandra, med ömsesidig respekt och ett 

skapande av ett gemensamt utbyte. Tryggheten mellan parterna blev, enligt de fyra förskollärarna 

central för ett fortsatt arbete med barnets individuella utveckling i fokus.   

 

Trygghet är trots allt A och O i förskolan, för är inte barnet tryggt här då är det jätte svårt att få 

tryggheten att fungera och utvecklas senare i livet. Trygghet och lärande går hand i hand, för vågar man 

inte ta för sig, så vågar man inte prova på och då missar man grunden till lärandet (Vendela, 

kommunalförskola).  

 

Tryggheten hos individen var viktig att vårda, menade förskollärarna jag mötte, för att individen 

skulle våga utvecklas och lära sig, vilket var den slutgiltiga gemensamma faktorn och motivationen 

till att deras relation med målsman skapades från början.    

     Sociala handlingar sker aldrig enskilt, utan sker alltid mellan flera parter, detta är Meads teori 

kring hans handlingsbegrepp. En handling påverkas av flera individer och gemensamma handlingar 

påverkas på så sätt av samhällsnormer och deras beteende (Mortensen, 2007:103ff). Tryggheten 

påverkas av hur kommunikationen, samarbetet, integreringen och inflytandet fungerar i 

verksamheten. Den tryggheten som finns i verksamheten påverkas på så sätt av normerna som sats 

upp och hur deras beteende påverkar deras gemensamma trygghet, hur den blir funktionell eller 

dysfunktionell. Det viktigaste var enligt förskollärarna att kunna visa och göra målsman trygg med 

att deras barn hamnade i fokus och att barnen blev sedda och omhändertagna ordentligt. 

 

Föräldrarna blir många gånger oroliga och stressade, om vi inte har ”sett” alla barn under dagen. Då 

spelar det ingen roll hur mycket jag än pratar om lärandet, utan allt handlar i slutänden om att jag som 

pedagog ska ha sett ditt barn (Agneta, kommunal förskola).  

 

8. Slutdiskussion och slutsats 

Under rubriken Slutdiskussion och slutsats kommer undersökningens fyra frågeställningar att 

besvaras utifrån den resultat- och analysredovisningen som genomfördes ovan. Undersökningen 

kommer här att knytas samman och en slutsats kommer att redovisas.  

 

8.1 Hur samarbetar de två respektive förskolorna med målsman? 

Den första frågeställningen i undersökningen handlade om att undersöka hur föräldrakooperativet 

och den kommunala förskolan samarbetade med målsman i deras verksamhet. Efter intervjuerna 

med de fyra förskollärarna så fick jag en förståelse om att utifrån dessa två verksamheter så skiljde 

sig inte förskollärarnas syn och arbetet kring samarbetet med målsman så mycket. De fyra 

förskollärarna lyfte fram att samarbetet, kommunikationen och tryggheten var det som la grunden 

till deras respektive förskolors verksamheter. Då bland annat samarbetet var som ett ledord igenom 
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hela deras praktiska vardag och allt de gjorde med alla inblandade individer.  

     Förskollärarna var tillsammans överens om att för ett gott samarbete skulle etableras så behövde 

de tillsammans med målsman skapa en god kommunikation och genom den ha ett givande utbyte av 

information om barnet för att tillsammans forma en gemensam helhets bild av barnet och utifrån 

detta arbeta för att ge barnet en god start i livet. De menade på så sätt att samarbetet dem emellan 

främst var beroende av en god kommunikation, för att de tillsammans skulle kunna arbeta och stötta 

barnets kunskapsutveckling gemensamt.  

      Relationen lyftes under intervjuerna fram som något de fyra förskollärarna värnade om och 

arbetade med redan från starten, vid inskolningen. Förskollärarna menade att det var viktigt att veta 

vad barnets målsman hade för perspektiv på verksamheten men också ta del av målsmans 

perspektiv på deras eget barn, så att de kunde skapa en gemensam helhets bild av barnet. I Gunilla 

Fredrikssons studie, lyfte även hon fram sin undersökning hon gjorde i en förskola, i en fem- och 

sexårsgrupp, där förskolläraren också belyste vikten av en god relation med hemmet. Fredrikssons 

studie delgav pedagogernas syn på samarbetet och att från början brukade arbeta med att bekräfta 

det individuella barnet och barnets familj. De försökte på så sätt ta tillvara på målsmans önskemål 

om hur de ville att förskolan skulle gå tillväga under läsåret och utformade verksamheten mycket 

utifrån deras barns förförståelse och kunskap. Familjerna erbjöds uppföljningssamtal och 

information om hur den pedagogiska verksamheten fortgick under varje läsår, för att hemmet skulle 

få regelbunden uppdatering om hur utvecklingen för det enskilda barnet såg ut. Förskolan använde 

sig även av ett informationsblad vilket underlättade kontakten ytterligare. Att skapa tydliga 

förhållningssätt till varandra om vem som hade vilken uppgift uttryckte pedagogerna var viktigt, för 

att tillsammans kunna dra nytta av varandras respektive olika egenskaper, samlat istället för att 

arbeta på enskilt håll (Flising, Fredriksson & Lund, 1996:14ff).  På så sätt går det att koppla 

Fredrikssons studie till den jag genomförde, då förskollärarna lyfte fram att i ett givande samarbete 

så behövde man bygga relationen från början, med tydliga roller och ansvarstagande, med en god 

kommunikation med ett ömsesidigt utbyte.  

     De fyra förskollärarna lyfte också fram de olika samverksformerna, de informella och de 

formella som viktiga i ett fungerade samarbete. Att man som förskolpedagog tar tillvara på de 

informella stunderna, när man möter målman vid hämtning eller lämning och att man då utbyter 

information om barnet. Att man även vid de formella mötena använder sig av en dialogform för att 

målsman ska kunna tillåtas att framföra sina åsikter. Föräldrakooperativet använde fler alternativa 

sätt att kommunicera på än den kommunala förskolan, för att förmedla samma information till alla 

målsmän.   

      Samverksformerna ansågs som viktiga för att underhålla kontakten mellan hem och förskola, 

men hade sina för-och nackdelar. De informella samverksformerna kunde vara tidskrävande och de 
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formella samverksformerna fick en karaktär av en envägskommunikation som då tappade det 

viktiga utbytet mellan de två parterna. Utifrån undersökningen så vill jag även lyfta fram att alla 

olika samverksformerna ansågs vara viktiga att använda sig av för att ha en god kontakt med 

målsman, men att man behövde försöka bortse från de nackdelar som kunde uppstå för att fokusera 

på de fördelar som faktiskt tillkom.  

     Genom en rak och ärlig kommunikation, redan från start skapade relationen och samarbetet 

mellan dem och den fortlevde genom de olika samverkansformer som fanns på förskolan för att 

kunna ha en fortsatt kontakt och hålla varandra uppdaterade om barnet. Utvecklingssamtalet och 

tamburinteraktionen lyftes fram som de allra viktigaste för att samarbetet skulle fungera för de två 

parterna och för att det skulle ske ett kontinuerligt utbyte dem emellan.    

 

8.2  Vad är viktigt att tänka på i relationen mellan pedagog och målsman?  

Den andra frågeställningen handlade om vad pedagogerna ansåg kunde vara av intresse för att skapa 

en god relation mellan dem och målsman. De fyra förskollärarna jag intervjuade såg målsman som 

en samarbetspartner som de gärna arbetade parallellt med för att få en helhets bild av barnet, där de 

utbytte kunskap om barnet för att utveckla ett fungerande arbete i den pedagogiska verksamheten. 

Detta i sig gick att koppla till Eriksons (2008) partnerskapsprincip, som lyfte synen på målsman 

som en kompanjon i arbetet kring barnet.  

     Förskollärarnas perspektiv på hur stor roll målsman däremot hade i den pedagogiska 

verksamheten skilde sig dem emellan. De två förskollärarna från föräldrakooperativet, Karin och 

Pelle, såg målsman som en viktig del av deras verksamhet, då de lyfte fram målsman som den 

ansvariga för deras administrativa frågor som kretsade kring ekonomin och anställningar, då det är 

målsman som är ägare av deras verksamhet. Förskollärarna på den kommunala förskolan skilde sig 

däremot sinsemellan kring denna fråga, då Vendela såg målsman som en stor del av deras 

verksamhet. Då hon lyfte fram målsman som en inspirationskälla som gärna fick delge sina förslag 

på hur pedagogerna kunde utforma sitt pedagogiska arbete. Agneta å andra sidan ansåg att målsman 

hade en liten roll i verksamheten då hon menade på att fokus låg på barnet. Beroende på 

förskollärarens individuella perspektiv på barnets målsmans roll i förskolan så påverkades deras 

bemötande av dem. Det som däremot lyftes fram som gemensamt var att de alla försökte skapa en 

relation och ett förhållningssätt till varandra där målsman kunde anförtro sig och delge det som var 

aktuellt om barnet för att samarbetet skulle bli mer påtagligt.     

     Utifrån intervjuerna med de fyra förskollärarna så fick jag förståelse av dem att det viktigaste att 

tänka på i relationen och interaktionen mellan dem och målsman var, kommunikation, det 

ömsesidiga utbyte och medvetenheten kring varandra. Det var även av vikt att etablera en 

gemensam trygghet dem emellan, för att barnet skulle känna sig trygg.  Detta går även att kopplat 
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till teoretikerna George H Mead och Herbert Blumer, utifrån den sociala interaktionismen Att en 

relation främst präglades av att vara en social interaktion, vilket framhävdes även av. Som lyfter 

fram medvetenheten kring jaget och omgivningen, vikten av att kunna sätta sig in i andras känslor 

och konsten att kommunicera (Augustsson, 2005:72ff)(Mortensen, 2007:101ff).  

     Utifrån mitt empiriska material skapade jag mig dock förståelsen att då det finns så många olika 

typer av individer i förskolan, så är det viktigt att man inte tar på sig ansvaret för att skapa en 

perfekt relation. Utan att ansvaret är alla medverkande individernas, att det tar tid att lära sig hur 

man kan och ska förhålla sig till varandra i en pedagogisk verksamhet. Att det inte är något man lär 

sig i första taget. Relationen mellan målsman och pedagog är på så sätt något som är svårt att ge en 

absolut definition, då relation är så pass individuell och formas av just det individuella 

förhållningssättet som skapas mellan de enskilda och delaktiga individerna.  

 

 8.3 Vilket förhållningssätt har respektive förskolas pedagoger till målsmans inflytande? 

Den tredje frågeställningen handlade om vilket förhållningssätt de fyra förskollärarna hade 

gentemot målsmans inflytande i deras respektive verksamhet. De fyra förskollärarna jag mötte ville 

gärna att målsman skulle ha inflytande i deras verksamhet, men att det behövde vara begränsat då 

det ändå var de som var utbildade inom pedagogik och som hade det yttersta ansvaret för 

verksamheten och hur det pedagogiska arbetet i slutänden fungerade.  

      Förskollärarna ansåg ändå att målsman sågs som deras jämlike och med lika viktiga åsikter. I 

deras respektive förskolor arbetade förskollärarna mycket med föräldrastyrelsen och föräldrarådet, 

vilket kan kopplas till Eriksons (2008) brukarinflytningsprincip. Där målsman tilläts att ha och 

bruka inflytande på verksamheten och deras åsikter lyftes fram. På föräldrakooperativet togs 

målsmans administrativa uppgifter upp, som tidigare då de är ägare och huvudman i verksamheten. 

De antydde genom detta att målsman hade mer att säga till om i deras verksamhet än i en kommunal 

förskola utifrån liknade frågor, genom deras målsmansstyrelse. Under undersökningens gång på 

dessa två förskolor, så har jag dock fått förståelsen utifrån den kommunala förskolan jag besökte, att 

det inte hänger på den organisatoriska delen av verksamheten utan främst påverkades av 

pedagogerna som arbetade där. Då den kommunala förskolan även den arbetade väldigt målsmans 

inriktat och lät dem ha mycket inflytande i verksamheten. Så utifrån dessa två verksamheter jag 

besökte gick det inte att utgå från att föräldrakooperativet arbetade mer målsmansinriktat och hade 

större utrymme för målsmans önskemål, än den kommunala förskolan. Eriksons (2008) 

valfrihetsprincip anser jag även kan vara viktig att nämna utifrån denna frågeställning, då det i 

dagens läge är målsman val att välja förskoleverksamhet. Förskollärarna jag träffade menade på att 

målsman i deras verksamhet var väldigt engagerade och det visade sig inte vara några större 

skillnader mellan vilken av de två verksamheter de hade valt att placera sitt barn i. Utan det som 
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verkade vara avgörande var som jag tidigare nämnde, pedagogernas aktiva arbetssätt till att 

engagera målsman i verksamheten och deras gemensamma samarbete.   

 

8.4 Hur förhåller sig målsman till att påverka i förskolan, utifrån pedagogernas 

     perspektiv? 

Den fjärde frågeställningen handlade om pedagogernas perspektiv på hur de ansåg målsman 

förhåller sig till att påverka i den pedagogiska verksamheten. Som jag nämnde ovan så ansåg 

förskollärarna att målsman gärna fick vara med och påverka i deras förskolor, genom att använda 

sig och ta tillvara på sin rätt att ha inflytande på verksamheten, precis som de står tryckt i läroplanen 

(Lpfö98, reviderad 2010) och uttrycks i Eriksons (2008) brukarinflytningsprincip, utifrån 

Demokratiutredningen(SOU 1985:28) (Ståhle, 1995:17). Målsman sågs, utifrån de fyra 

förskollärarna, som en del av verksamheten vilket välkomnades av förskollärarna som menade att 

det vara nyttigt för dem att få andra perspektiv på deras egen verksamhet, då de ibland kunde bli 

hemmablinda. Målsman kunde på så sätt väcka nya idéer och hjälpa förskollärarna till att utforska 

nya perspektiv som de själv missat eller tidigare inte tänkt på.     

 

8.5 Slutsats 

Utifrån undersökningens syfte, så har jag tagit del av fyra förskollärares perspektiv på hur 

målsmans inflytande, samarbetet och hur relationen mellan dem och målsman sett ut, i två olika 

förskoleorganisationer, ett föräldrakooperativ och en kommunal förskola. Utifrån detta har jag fått 

en förståelse om hur de arbetar i deras respektive verksamheter kring relationen mellan dem och 

målsman. Det som visade sig var att denna relation många gånger skiftar och skiljer sig från 

varandra och att den på så sätt är väldigt individuellt styrd och beroende av olika faktorer.  

     I förskolan möter man en heterogen grupp, en grupp med många olika individer med olika 

bakgrunder, som är inblandade. Det gäller att utifrån detta vara medveten om vad som händer runt 

omkring i verksamheten och runt varje enskilt barn. Det är bra och givande att vara språkligt 

kompetent och medveten om hur man bemöter en annan individ för att kunna visa respekt inför 

denne och intresset för att få ta del av ett ömsesidigt utbyte som pedagog. Ett ömsesidigt utbyte för 

ett gynnat samarbetet tillsammans genom hela förskolegången för att gemensamt ta del av barnets 

värld innanför förskolan men också utanför förskolan. Detta för att skapa en helhetsbild som behövs 

av barnet för att utformningen av verksamheten och det pedagogiska arbetet ska bli så givande som 

möjligt för alla inblandade individer som vistas i den. Att målsman på så sätt ska kunna ha 

inflytande i verksamhet kan därför spela en väsentlig roll, då förskolan kan få nya perspektiv och 

förnyade förhållningssätt, men också för att engagera och få målsman att känna sig viktiga i 

verksamheten.  
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     De två förskoleverksamheterna var på så sätt inte olika från varandra, båda värnade om 

relationen mellan dem och målsman. De ville gärna lyfta fram målsman som en viktig kugge i 

verksamheten. De skillnader som fanns just hos dessa två förskolor jag besökte var deras syn på 

kommunikationen och föräldrakooperativets framhävning av förmedling av information mer än det 

ömsesidiga utbytet. Utöver detta uttrycktes inga andra större skillnader mellan förskolorna, däremot 

så skilde de individuella förskollärarnas syner kring relationen, samarbetet och inflytandet. Den 

slutsats jag har kunnat dra av detta har varit, att hur samarbetet och relationen praktiseras i 

verksamheten är väldigt individuell och färgas av de förhållanden som byggs upp mellan de 

enskilda individerna. Personkemin och medvetenheten hos individerna spelar en större roll än vad 

verksamhetens syn på hur samspelet mellan dem ska se ut gör. Relationen och förståelsen kring den 

är dessutom i slutändan något man bygger upp på sikt under sin yrkesverksamhet.     

     Uppdraget som finns i förskolan och för pedagogerna sträcker sig på så sätt långt utöver att 

”bara” ta hand om barnet, det gäller att även kunna förhålla sig och ta hand om hela familjer, för 

med barnet kommer dennes familj. På så sätt byggs medvetenheten upp, att olika familjer lever 

under olika premisser och är beroende av olika tillmötesgåendesätt och stöd ifrån förskolan. Det 

pedagogiska arbetet bjuder på så sätt in pedagogerna till ett arbete som är invecklat, omväxlande 

och medvetandegörande deras gemensamma samarbete mot en god framtid.  

     Byggstenarna som jag kan lyfta fram ur denna undersökning och som jag kommer att ta med mig 

in i framtiden, är vikten av kommunikationen, det ömsesidiga utbyte och medvetenheten kring det. 

För att tillsammans kunna värna om och skapa ett gott samarbete fylld av trygghet som bildar 

grunden till förskolan.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Evelina Olsson Fahlman. Jag går just nu sista terminen på Interkulturella 

lärarutbildningen på Södertörns högskola.  

Jag är just nu i uppstarts fasen av min c-uppsats och vänder mig till er på förskolan med 

förhoppningen om att ni vill vara med och delta i min undersökning.  

     Syftet med min undersökning är att jag vill se hur målsmans inflytande se ut inom två olika typer 

av förskolor och för att få en större förståelse om betydelsen av relationen mellan 

förskolepedagoger och målsman. Jag har för avsikt att besöka två olika typer av förskolor, en 

kommunal och ett föräldrakooperativ, och undersöka likheter och olikheter i verksamheternas 

arbete med målsmans inflytande. Genom er medverkan hjälper ni mig att få en större förståelse om 

relationen mellan förskolan och hemmet, något ni upplever i praktiken varje dag.  

     Jag kom i kontakt med er, genom er hemsida då jag letade efter kommunala förskolor och 

föräldrakooperativ på Södermalm, som kunde bistå mig i min undersökning. Jag skulle uppskatta 

om ni vill medverka i min undersökning och är ni intresserad av mer information angående min 

undersökning är ni välkomna att höra av er till mig. Om ni väljer att medverka i min undersökning 

är jag intresserad av att genomföra två kvalitativa intervjuer med två av era pedagoger. Jag beräknar 

att varje intervju tillfälle kommer att ta minst en timme. Där intervjun kommer att behandla deras 

syn på hur förhållandet ser ut mellan förskola och hem. Under besöket är jag även intresserad av att 

få lämna enkäter till barnens målsman, som de sedan fyller i, som belyser deras perspektiv på 

relationen mellan förskolan och hemmet. Detta för att få två olika perspektiv på hur arbetet fungerar 

för de olika parterna. Genom säker hantering av insamlad data garanterar jag att era identiteter och 

era personliga uppgifter förblir konfidentiella. Då intervjuerna kommer att spelas in garanterar jag 

även att de raderas efter att undersökningen är genomförd. Ingen information jag får tillgång till 

kommer att föras vidare till obehöriga och innehållet av undersökningen kommer inte heller att 

kunna kopplas till enskild individ som deltagit.  Ert deltagande i undersökningen är även frivillig 

och ni har rätt till att hoppa av närhelst ni vill avbryta deltagandet.  

     Jag blir jätte tacksam om ni hör av er om ert beslut om att delta eller ej, svara så snart som 

möjligt alternativt senast måndagen den 8/10 – 2012, då jag så tidigt som möjligt vill starta och 

genomföra mina intervjuer. Tack för att ni tog er tid att läsa igenom mitt informationsbrev.   

 

Med förhoppning om positivt svar, om er medverkan. Med vänliga hälsningar,  
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Evelina Olsson Fahlman 

evelina01.olsson.fahlman@student.sh.se 

070-7229032  

 

Handledare: Birgitta Odelfors 

Enhet: Institutionen för utbildningsvetenskap, Södertörns högskola  

 

 

 

10.2 Bilaga 2  

Frågenkät  

Hej!  

Mitt namn är Evelina Olsson Fahlman. Jag studerar sista terminen på Interkulturella 

lärarutbildningen på Södertörns Högskola. Jag håller just nu på att skriva på mitt examensarbete 

som handlar om målsmans inflytande i förskoleverksamheten.  

Mål. Syftet med min studie är att få en förståelse om hur målsmans inflytande ser ut i två olika 

förskoleorganisationer, på ett föräldrakooperativ och på en kommunal förskola. Jag vill på så sätt få 

en förståelse om hur olika förskoleorganisationer arbetar med målsmans inflytande, utifrån 

målsmans och pedagogers perspektiv. Jag har på er förskola tagit del i två intervjuer av verksamma 

pedagoger för att ta del av deras perspektiv och nu vill jag få en inblick i ert. Enkäten är således till 

för att få en förståelse för hur du som barnets målsman ser på din roll i verksamheten.  

Svara så utförligt som möjligt. Av etiska skäl kommer enkäterna att besvaras och bevaras anonyma, 

för att du som privat person inte ska kunna bli utpekad som den som svarat på enkäten. Detta för att 

jag är skyldig till att hålla mitt material sekretessbelagt, därför kommer enkäterna att behandlas med 

största varsamhet, då de endast kommer att få ta plats i mitt arbete. Enkäterna går därför till mig 

direkt och inte till pedagogerna. 

Om du vill veta mer om mitt examensarbete så är du mer än välkomna att höra av dig till mig 

alternativt fråga pedagogerna på din förskola.  

Min mejladress: evelina01.olsson.fahlman@student.sh.se  

Mitt telefonnummer: 070-7229032 

Tack på förhand!  

1. Hur trivs du som målsman i förskoleverksamheten? 

2. Hur valde du som målsman förskolan, ditt barn går på? 

3. Hur vill du bli bemött av din förskolas pedagog?  

4. Vad anser du är nyckeln till en god relation mellan dig och pedagogerna? 
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5. Hur fungerar samarbetet mellan dig (målsman), och pedagoger?  

6. Saknar du något i förskolan, som berör relationen mellan dig och pedagogerna?  

7. Upplever du att du får/kan påverka hur den pedagogiska verksamheten utformar sig? 

8. Vad skulle du vilja kunna påverka mer i förskolan där ditt barn går? I sådana fall på vilket 

sätt? 

9. Finns det något annat du skulle vilja ändra på, på förskolan? Hur kommer de sig? 

10. Hur vill du att pedagogerna ska arbeta med målsmans inflytande? 

 

10.3 Bilaga 3 

Intervjuguide  

Till examensarbetet angående relationen mellan pedagoger och målsman inom förskolans ramar. Ur 

pedagogens synvinkel.  

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Hur länge har du arbetat på den här förskolan?  

Vilken roll har föräldrarna i er förskoleverksamheten enligt dig som pedagog?  

Hur tror du att en god relation skapas mellan målsman och pedagoger? 

Vad har ordet samarbete för betydelse för dig som pedagog? Och för er på förskolan? 

Vilken syn har du som pedagog på samarbetet mellan er på förskolan och barnens målsman? 

 - Hur arbetar ni för att samarbetet ska fungerar på bästa sätt?  

 - Hur skapar man som pedagog ett gott samarbete med barnens målsman? 

 - Vilken betydelse har dialogen för relationen mellan målsman och pedagoger? 

Anser du att målsman bör ha inflytande i den pedagogiska verksamheten? 

Hur ser du som pedagog på målsmans inflytande i er verksamhet?  

 - Vilken betydelse har målsmans inflytande på er verksamhet? 

 - Får inflytandet påverka på den pedagogiska verksamheten på något sätt? 

Hur fungerar målsmans inflytande? 

Hur arbetar ni med målsmans inslag i den pedagogiska verksamheten? Inom vilka områden i 

förskolan sker mest målsmans inflytande? 

Vilka för- och nackdelar finns det i praktiken med målsmans inflytande? 

Tror du att målsman är medvetna om sin roll i förskolan? Och deras rätt till att påverka, enligt 

läroplanen? 

 

Tack för medverkan!  


