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The purpose of this study is to increase understanding of how parents of children in need of 

special support have experienced their interaction with the pre-school. Our three main areas of 

interest were to investigate how several parents experienced their contact with the pre-school, if 

there were any experienced factors that had played a part in the contact with the pre-school and if 

we could conclude anything about how the curriculum had been followed in these cases, with 

assistance of the parents’ experiences.  

Our study is qualitative and we chose to interview six parents. We both participated in all of the 

interviews. The theoretical base of this study is rooted in the phenomenological theory and we also 

used the framework factor theory to complement our analysis.  

One of our conclusions was that the parents expressed so many different experiences that we 

decide not to try compare them in general. On the other hand, all of the parents expressed that they 

were the ones who knew their children best and due to that, another conclusion that we interpreted 

was that the pre-school educators should pay attention to the parents so as to ensure that their 

contact would work as well as possible.  
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1. Inledning 
 
1.1 Introduktion till ämnet.  
Vi har båda alltid varit väldigt intresserade utav arbetet med barn i behov av särskilt stöd eftersom 

vi upplever att detta arbete kan ge nya insikter kring hur olika barn lär sig. Vi har erfarit att 

pedagogerna på de förskolor vi varit verksamma på uttryckt att arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd ibland kan vara väldigt tidskrävande. Vi började därför diskutera kring dessa 

erfarenheter och vad vi upplevt varit grundpelare i detta arbete. Under våra verksamma år i 

förskolan har vi båda fått uppleva och vara en del i samarbetet med föräldrar till barn i behov av 

särskilt stöd. Vår erfarenhet ifrån dessa samarbeten är att de ofta spelat en stor roll i arbetet med 

dessa barn. Vi upplever att samarbetet med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd oftast ägnas 

mer tid än samarbetet med de andra föräldrarna.   
 

Vi började samtala kring att det vore intressant att undersöka hur samarbetet mellan förskolan och 

föräldrar till barn i behov av särskilt stöd upplevs av förskollärare och föräldrar. Vi fann till en 

början att det vore givande att jämföra förskollärarnas och föräldrarnas upplevelser. Efter vidare 

diskussioner kring de etiska aspekterna i att inkludera både föräldrar och förskollärare kom vi 

fram till att vi bedömde det som mest givande i vår framtida yrkesroll att enbart fokusera på 

föräldrarnas upplevelser utav samarbetet med förskolan. Denna diskussion kommer vi gå djupare 

in på under avsnittet forskningsetiska ställningstaganden. Vi anser att det under vår utbildning 

fokuserat alldeles för lite på samarbetet med föräldrar med tanke på hur viktigt vi erfarit att detta 

samarbete är i förskolan.  

 

När vi inför examensarbetet började söka efter litteratur kring vårt ämne började vi leta i vår 

tidigare kurslitteratur. Vi har läst flera böcker under kurser som handlar om ledarskap, 

organisation och hur man driver en bra verksamhet i förskolan men vi har inte i någon utav 

böckerna hittat ett enda kapitel som ägnats åt föräldrasamverkan. Den enda boken vi har haft som 

fokuserat på föräldrasamtal och föräldrasamverkan är en bok inriktad på utvecklingssamtal i 

skolan och den är dessutom skriven under 1990-talet. De böcker vi sen hittade som handlade om 

föräldrasamverkan var även skrivna under 1980-1990 talet, de verksamheter som fanns då har inte 

samma fokus som nu och därför fann vi att den litteraturen blev något irrelevant för oss. Vi 

började utöka vår sökning och kopplade ihop den med vårt fokus på barn i behov av särskilt stöd. 

När vi gjorde det märkte vi att vi började hitta mer forskning och litteratur kring ämnet som 

dessutom var betydligt nyare. Vi anser att det är beklämmande att det inte enkelt går att finna mer 
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aktuell litteratur kring föräldrasamverkan då vi anser att både läroplanen och våra egen erfarenhet 

menar att det är en viktig del av förskolans verksamhet. Slutsatsen av våra samtal, med avseende 

på våra upplevelser av att samverkan med föräldrar ägnats för lite tid i vår utbildning och i den 

litteratur vi sökt efter, ledde till att vi ville fokusera på samarbetet med föräldrar vars barn är i 

behov av särskilt stöd eftersom vi ansett att detta samarbete ägnats mer tid och fokus. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vårt examensarbete är att öka förståelsen för hur föräldrar till barn i behov av särskilt 

stöd upplever samverkan med förskolan. 

 

Utifrån vårt syfte formulerade vi dessa frågeställningar: 

- Hur upplever några föräldrar till barn i behov av särskilt stöd kontakterna med förskolan? 

- Vilka upplevda faktorer kan vi med hjälp av föräldrarnas utsagor anta spelar in i kontakten 

med förskolan? 

- Vad kan vi med avseende på föräldrarnas upplevelser säga om hur läroplanens uppdrag 

kring samverkan med föräldrar efterföljts i de enskilda fallen?  

 

1.3 Bakgrund 
 
I förskolans läroplan (Skolverket 2010, s. 5) finns det tre stycken vi upplever är utav extra intresse 

med tanke på vårt fokus. 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och 

växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn 

får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 

viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska 

få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få 
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uppleva sig vara en tillgång i gruppen.  

                       (Skolverket 2010, s. 5).  

Vi upplever att de här styckena i läroplanen understryker att det är förskolans ansvar att bana 

vägen för ett gott samarbete med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Läroplanen poängterar 

att det är viktigt att få föräldrarnas förtroende i detta arbete. Vi anser att dessa krav på förskolan 

blir intressanta i koppling till våra frågeställningar och aktualiserar vårt syfte.  

I läroplanen (Skolverket 2010, s. 13) finns det ett enskilt avsnitt som enbart fokuserar på 

samarbetet med föräldrar. Läroplanen redogör för uppdraget om ett nära och förtroendefullt 

samarbete med familjerna till barnen som går på förskolan, detta för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för barnets lärande och välbefinnande. Där står det att arbetslaget ska ansvara för 

att ta föräldrars synpunkter angående verksamheten i beaktning. I läroplanen står det även att det 

är förskolechefens ansvar att föräldrarna får möjligheter till deltagande och att det är 

förskolechefens ansvar att barn får den hjälpen och det särskilda stöd de behöver (Skolverket 

2010, s. 16). 

Ottosson (2014, s. 269-286) hävdar att en fungerande kontakt mellan föräldrar till barn i behov av 

särskilt stöd och förskollärare är särskilt viktigt. Hon menar att om kontakten är bra gynnar det 

barnets positiva utveckling och fungerar den dåligt kan det missgynna barnets utveckling. 

Ottosson redogör för forskning som poängterar och förhöjer vikten utav samarbetet mellan 

föräldrar och förskollärare, detta samarbete spelar stor roll i möjliggörandet av barns lärande. 

Ottosson menar att föräldrarna är de som kan mest om sina barn och har bäst förmåga att läsa av 

dem. Därför anser hon att det är värdefullt för personalen som arbetar med barnen att lyssna på 

föräldrarna och ställa frågor till dem. Ottoson fortsätter och skriver att en öppen, ömsesidig och 

respektfull kontakt främjar barnets utveckling och underlättar för alla parter. Några viktiga 

aspekter Ottosson tar upp för ett fungerande samspel mellan förskola och föräldrar är att de vuxna 

har information om varandra, de bör känna att de kan påverka och kontrollera barnets vistelse i 

förskolan. Samspelet ska även vara aktivt och anses som viktigt för att det ska fungera (2014, s. 

269-286).  

Ylvén och Wilder (2014, s. 249) menar att det utifrån de ramar som ges är en utmaning att ha ett 

bra samarbete mellan förskola och hem eftersom familjernas situationer är så olika. Författarna 

anser att en viktig del i samarbetet utgörs av en respekt för varandras kompetenser. Familjen har 

huvudansvaret för barnet, dess uppfostran och omsorg och förskolan bör därför vara lyhörda inför 

familjens frågor och synpunkter. Pedagogerna har ett ansvar för att underlätta familjens 
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delaktighet och ge föräldrarna information om barnet. Ylvén och Wilder skriver vidare att det 

ställs krav på flexibilitet, social och kulturell kompetens i mötet med familjerna eftersom deras 

villkor kan vara väldigt olika. De menar att det är viktigt med ömsesidig respekt och det kan man 

inte uppnå om någon part upplever sig vara i underläge (2014, s. 249-250).  

Ahlberg (2013, s. 163-164) hävdar även hon att samverkan och samarbete i olika sammanhang 

och på olika nivåer är viktigt för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Samverkan, 

kommunikation och relationer är avgörande när det kommer till att bygga upp en väl fungerande 

lärandemiljö. Ahlberg anser att ledningen är en central del för samarbetsmöjligheterna, det är 

ledaren som är ytterst ansvarig för barnets utveckling och att barnet får det stöd de behöver. Hon 

menar att en öppen och fri kommunikation mellan lärare och ledningen är en förutsättning för ett 

bra samarbete.  

Vi menar att Ottosson, Ylvén och Wilder och Ahlbergs åsikter understryker hur viktigt samarbetet 

är mellan förskola och hemmen, framförallt när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. 

Läroplanen och författarna är ense om att detta ställer krav på förskolan och de som arbetar inom 

den, det är deras ansvar att detta samarbete ska fungera så bra som möjligt. Vi bedömde att det 

därför blir väldigt spännande att i vår undersökning se hur föräldrarnas upplevelser av hur 

kontakten med förskolan sett ut. 

  

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Fenomenologisk utgångspunkt 
 
Bengtsson (1991) redogör för fenomenologins historia.  Han skriver att Edmund Husserl var en av 

fenomenologins grundare. Husserl menar att människors uppfattningar kring saker, ting och 

fenomen är i fokus. Bengtsson menar att Husserl hade för avsikt att undersöka verkligheten, 

sanningen eller illusionen så som de är givna för medvetandet. Bengtsson anser att det inom 

fenomenologin är viktigt att veta att de saker vi vill forska kring och ta reda på alltid är saker för 

någon, det är alltid subjektiva upplevelser.  

 

Husserl skriver att en ”naturlig kunskap tar sin början i erfarenheten och förblir inom 

erfarenheten” (2004, s. 63). Han menar att detta är utgångspunkten för fenomenologin. Husserl 

(2004, s. 63-107) beskriver en princip som utgör en utav grunderna för fenomenologin, alla 
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principers princip. Den går ut på att varje åskådning utgör en källa för kunskap. Han skriver att 

man som forskare bör fråga sig vilka erfarenheter som ligger bakom ett kunskapsantagande.  

Husserl hävdar att vi är konstant medvetna om världen. Vi erfar den hela tiden, genom syn, hörsel, 

känsel och tal oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Vi kan inte se på världen som något 

som är där för oss rent sakligt utan så fort vi kliver in i världen och erfar saker i den ger vi dessa 

saker en innebörd, de får egenskaper och värden av oss.  

 

Husserl (2004, s. 118-234) påpekar att vi måste vara medvetna om den fenomenologiska 

inställningens möjligheter för att kunna greppa att vår världsbild utgörs utav erfarenheter, vilket 

också kan kallas för den fenomenologiska världen. Husserl menar att det inte finns ett objektivt 

jag, alla tidigare upplevelser hör till jaget och alla nya upplevelser kommer härstamma ur dessa 

vilket leder till att du inte kommer kunna se dig själv med riktigt objektiva ögon. Han skriver 

vidare att de inom fenomenologin riktar blicken mot de rena upplevelserna, det är inte vår uppgift 

att avgöra om de är ”sanna” eller inte, att de existerar och hur de ser ut är fokusområdet. Han anser 

att varje upplevelse inte kan betraktas som helt självständig, det behövs en komplettering med 

avseende på ett visst sammanhang för att vi ska kunna uppleva någonting. 

 

Eftersom att vårt syfte och våra frågeställningar handlar om att ta reda på hur några föräldrar 

upplever kontakten och samverkan med förskolan blev det för oss självklart att ha en 

fenomenologisk utgångspunkt. Med hjälp utav förklaringarna ovan valde vi i vårt examensarbete 

att definiera fenomenologin med utgångspunkten i att personers världsbilder är subjektiva och att 

det är dessa subjektiva världsbilder och upplevelser som är i fokus. Vi har inte för avseende att 

diskutera kring hur ”sanna” personernas upplevelser är utan enbart fastställa vad som kan vara 

deras upplevelser. Detta stämmer in i Husserls beskrivningar av fenomenologins utgångspunkt. 

Personens upplevelser utav kontakten och samverkan med förskolan bygger på personens tidigare 

erfarenheter. I vårt fall blev det därför viktigt att ta i beaktning att föräldrarnas upplevelser av 

kontakten är deras sanning utav hur det fungerat. I vår analys gjorde vi det då möjligt att kunna 

besvara frågan kring hur föräldrarna upplevt kontakten med tanke på den fenomenologiska teorin 

som bakgrund.  

 

2.2 Ramfaktorteori med en fenomenologisk utgångspunkt 
 
Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren har utvecklat en teori kring ramfaktorteoretiskt tänkande. 

Lundgren (1981) beskriver att teorin uppkommit som hjälp för att kunna analysera 
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inlärningsmöjligheterna i undervisningssituationer. Forskarna ansåg att det fanns olika ramar som 

utgjorde möjligheterna för barnens inlärning. Lundgren skriver att han och Dahllöf kom fram till 

att det fanns olika processer som spelade in på barnens möjligheter till lärande i skolan. De såg att 

det fanns olika faktorer som påverkade hur undervisningen såg ut och hur de sedan påverkade hur 

barnen lärde sig. Lundgren skriver vidare att Dahllöf var först med att mynta ordet ramfaktorer, 

det var det begreppet de sedan använde för att visa på vilka faktorer som påverkade inlärningen. 

Ramfaktorer har gemensamt att de sätter ramar, i tid och rum, för möjligheter till lärande i 

undervisningssituationer.  Lundgren menar att det i de första studierna fanns tre ramfaktorer som 

undersöktes men att de sedan utvidgat dessa tre faktorer. Termen ramfaktor användes på de 

faktorer som begränsade lärandesituationen, detta kan även gälla de beslut som tas gällande 

lärandesituationen men som ligger utanför lärarens och elevens kontroll (1981, s. 22-25) 

 

Dahllöf (1999) skrev en vetenskaplig artikel där han ville sammanfatta det ramfaktorteoretiska 

tänkandet, framförallt med tanke på att det gått trettio år sedan han utförde sin första studie och 

myntade begreppet. Dahllöf beskriver i en del fördelarna med deras ramfaktorteori jämfört med 

hur man tidigare analyserat resultat i undervisningssituationer.  

 

Det föreföll alltså både logiskt och pedagogiskt rimligt att ett beaktande av hela relationen 

ramar-process-resultat var i principiellt överlägsen en uteslutande deskriptiv input-

outputmodell, då effekter definitionsmässigt byggs upp av på längre sikt verkande processer, 

samtidigt som beslut om administrativa och andra ramar bygger på antagandet, att det 

överhuvudtaget har en inverkan på vad som sker i undervisningen. En allmän relation mellan 

ramar, processer och resultat framstår därför som en nödvändig (om än ej tillräcklig) 

förutsättning för en mer detaljerad teori om den inverkan som olika slag av ramar kan utöva på 

processerna undervisning och inlärning och deras resultat (Dahllöf, 1999, s. 9).  

 

Dahllöf menar att det tidigare i och för sig funnits studier inom pedagogisk forskning som studerat 

relationen mellan det vi nu kallar för ramfaktorer, processer och resultat. Däremot anser Dahllöf 

att dessa studier varit för små och utförts i för korta sekvenser.  

 

Dahllöf (1999, s. 11-13) anser att den tidigare basmodellen inom teorin är möjlig att utveckla. Han 

menar att beroende på undersökningens utgångspunkt och forskarens intresseområde och 

problemformulering kan frågor om ramar, processer och utfall ställas på olika sätt. Dahllöf skriver 

vidare att det för honom alltid varit självklart att det kunnat tolkas på detta sätt. Dahllöf poängterar 

att man kan ifrågasätta om inte ram-processmodellen bidragit till att vi i det pedagogiska 
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forskarsamhället blivit mer medvetna om de skilda pedagogiska processerna och i vilken grad de 

kommer påverkas av olika ramar eller olika sammansättningar av dem. Han menar att det finns en 

stor fördel i ramtänkandet eftersom det erbjuder en större möjlighet till att analysera och komma 

fram till för vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Dahllöf (1999, s. 22) påstår att det är viktigt att 

det ramfaktorteoretiska tänkandet kan användas på ett vitt problemfält och viktiga delar utav det, 

han menar att detta kan leda till en mer detaljerad teoribildning. Han menar vidare att detta kan 

medföra att ramarna och processerna kan variera med problemställningarna och situationerna 

medan den grundläggande modellen är densamma.  

 

Vi anser att denna teori kan bli intressant att använda som analysinstrument i vår analys. Med 

tanke på Dahllöfs vidgade tolkning av sin teori där han påpekar att teorin kan appliceras i andra 

områden än dess ursprungliga, ansåg vi att det kunde bli intressant att urskilja vilka upplevda 

ramfaktorer som eventuellt kommit att påverka hur föräldrarna upplevt kontakten med förskolan. 

Dahllöf och Lundgren anser att det kan finnas olika ramfaktorer beroende på vilken utgångspunkt 

forskaren har och dess intresseområde, vi valde därför att ha för avseende att besvara 

frågeställningen: vilka upplevda faktorer kan vi med hjälp utav föräldrarnas utsagor anta spelar in 

i kontakten med förskolan?  

 

Genom att använda oss av både den fenomenologiska teorin och den ramfaktorteoretiska teorin 

blev det möjligt för oss att i analysen få syn på inte bara föräldrarnas upplevelser av kontakten 

utan även vilka eventuella ramfaktorer de upplever spelat in i kontakten med förskolan. Detta 

eftersom den fenomenologiska utgångspunkten visar att föräldrarnas upplevelser av kontakten är 

deras sanning av hur kontakten sett ut för dem. Utifrån vår analys av föräldrarnas upplevelser av 

kontakten med förskolan fann vi möjliga upplevda ramfaktorer som troligen påverkat kontakten 

för dessa föräldrar. Dessa upplevda ramfaktorer blev då för oss i vår analys bevisligen måttstocken 

för vad som spelat in i föräldrarnas upplevelser av kontakten med förskolan. Vi har för avseende 

att försöka finna upplevda ramfaktorer och inte ”verkliga” ramfaktorer. Vi anser därför att det blir 

möjligt att kombinera dessa teorier och att ramfaktorteorin hjälper oss att delvis plocka ut det mest 

centrala i föräldrarnas upplevelser av kontakten med förskolan.  

 

3. Tidigare forskning 
 
Vi har funnit två tidigare studier som haft för avseende att via kvalitativa metoder få syn på 
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föräldrars upplevelser av kontakter med olika barninstitutioner där bland annat förskolan är i 

fokus. Anette Sandberg och Lisbeth Ottosson redovisar i sin artikel Pre-school teachers, other 

professionals, and parental concerns on cooperation in pre-school – all around children in need 

of special support: the Swedish prespective (2010, 741-754) sina resultat ifrån sin forskning. 

Deras syfte var att upptäcka och beskriva föräldrars, förskollärares och andra professionellas 

erfarenheter angående samarbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Vi har valt att fokusera på 

delarna utav studien som behandlar föräldra- och förskollärarkontakten i huvudsak.  

 

Sandberg och Ottosson (2010) poängterar att föräldrarna har rätt till att få veta hur deras barns 

utveckling ser ut och hur planeringen kring denna ter sig. De menar att denna rättighet däremot 

inte bör påtvingas föräldrarna utan ofta upplever föräldrarna att den dagliga kontakten och 

dialogen är minst lika viktig, om inte viktigare än de formella mötena. I sina resultat kommer 

Sandberg och Ottosson fram till att både föräldrar och förskollärare upplever att kommunikation är 

en förutsättning för samarbete. I studien framkommer det bland annat att föräldrarna upplever att 

de gemensamma besluten de tagit inte alltid efterföljs. Föräldrarna och förskollärarna anser att 

kunskap om samarbete är viktigt för att samarbetet ska fungera men förskollärarna påpekar att de 

fått alldeles för lite eller ingen utbildning kring detta. Sandberg och Ottosson finner detta 

häpnadsväckande eftersom tidigare forskning visat att ett fungerande samarbete mellan förskola 

och hem är viktigt för barnets positiva utveckling.  

 

I studien (Sandberg och Ottosson, 2010) framkommer det även att förskollärarna och föräldrarna 

är överens om vissa faktorer som leder till möjligheter och hinder i samarbetet. Några av dessa är 

tid, kommunikation, öppenhet inför att ta upp problem, problematisk attityd och brist på personal. 

Men ibland skiljer sig dessa faktorer åt. Några faktorer som föräldrarna belyser men som inte 

förskollärarna nämner är bland annat att en kompetent ledning, stöd och en stabilitet i 

personalgruppen skapar möjligheter och hinder för samarbetet. I vår studie deltog enbart föräldrar 

så vi har valt att relatera våra resultat till de faktorer som föräldrarna i Sandberg och Ottossons 

studie tog upp. Vi ansåg att vissa av de faktorer som föräldrarna i deras studie tog upp liknande de 

faktorer som föräldrarna i vår studie upplevde spelade in i kontakten med förskolan.  

 
Den andra studien som har ett liknande fokus är Marie Karlssons avhandling Föräldraidentiteter i 

livsberättelser (2006). I sin avhandling har hon för avsikt att öka förståelsen mellan föräldrar och 

barninstitutioner så som barnomsorg och skola. I denna studie utgår Karlsson ifrån sju föräldrars 

livsberättelser om deras möten med barninstitutioner. Intervjuerna som ligger till grund för 
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avhandlingen genomfördes som en del av det större forskningsprojektet Förskolan in i skolan, 

FISK-projektet. Karlsson menar att det är svårt att dra generella slutsatser eftersom 

livsberättelserna visar på komplexitet och föräldrarnas tidigare erfarenheter och bakgrund 

påverkar berättelserna. Tillexempel har vissa av föräldrarna positiva erfarenheter ifrån vad de 

ansåg vara kompetenta vuxna som hade hand om deras barn. Medan andra föräldrar upplevde att 

vissa av de vuxna som haft hand om deras barn var mindre lämpade. En av föräldrarna är oroad 

över sin sons språk och ifrågasätter förskolans kompetens. En annan av föräldrarna upplever sig 

motarbetad, kritiserad och utfryst av personalen på skolan där hennes barn går medan en annan 

mamma är väldigt nöjd med det arbete förskolan gjort med hennes barn.  

 

Karlsson poängterar att föräldrarnas syn på sina egna och andras barn påverkar deras relationer till 

förskola och skola. Karlsson diskuterar kring hur föräldrarnas kontakter med andra föräldrar och 

arbetsvillkor påverkar relationen till förskola och skola. Hon menar att vissa skeenden i 

livsberättelserna medför en förståelse för föräldrarna som underordnade eller socialt priviligierade 

i relation till barninstitutionerna. En av mammorna uppvisar en osäker föräldraidentitet eftersom 

hon måste jobba långa dagar vilket medför att dottern tillbringar mycket tid på förskolan och 

därmed missar mamman utvecklingssteg i dotterns liv. Karlsson menar att en av mammorna 

upplever sig som underordnad de andra mammorna eftersom hon är den enda som inte har en 

akademisk utbildning. Karlsson skriver även i ett av sina sista stycken att det är intressant att 

nästan alla som involverats i hennes studie är kvinnor. Hon menar att det är kvinnornas arbetstider 

och yrken som är i fokus när det kommer till barnens möjligheter och risker för föräldrarnas 

upplevelser av att vara underordnade. Karlsson påpekar att de vuxna som föräldrarna haft kontakt 

med på institutionerna nästan enbart också är kvinnor.  

 

Vi ansåg att Karlssons slutsatser var intressanta att ta i beaktning inför vår analys. Vi menar att 

hennes resultat medförde att vi bestämde oss för att inte försöka dra för generella slutsatser mellan 

våra föräldrar. Precis som föräldrarna i Karlssons studie uppvisade våra föräldrar ett stort spann av 

olika erfarenheter och upplevelser.  

 

Vi har valt att relatera våra resultat till Vallberg Roths delstudie Föräldraskap i förtätad 

dokumentations- och bedömningspraktik (2012). Vallberg Roth presenterar delstudien som är en 

del utav ett projekt vars syfte är att beskriva och analysera lärare, föräldrar och barn i förtätad 

bedömnings- och dokumentationspraktik. Denna delstudie som presenteras i hennes artikel 

fokuserar på föräldraskap. Hon har i denna studie valt att analysera ett antal samtalstrådar som 
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uppstått i två internetmiljöer, alltförföräldrar.se och familjeliv.se där föräldrar utbytt erfarenheter. 

Vallberg har valt de samtalstrådar som haft standardiserade observationsmaterial, 

utvecklingssamtal och IUP med skriftliga omdömen i fokus. Vallberg Roth kom i sina analyser av 

materialet bland annat fram till att föräldrarnas diskussioner på sidorna kunde fungera både 

stödjande och frigörande. Föräldrarna fick möjlighet att utbyta erfarenheter och bedöma de 

professionellas omdömen av barnen. I vissa fall menade Vallberg Roth att föräldrarna även 

bedömde sig själva och deras egna kapaciteter att förstå barnens bedömningar. Hon beskriver att 

hon kunde urskilja i föräldrarnas utsagor att positiva bedömningar av barnen var något som stärkte 

deras föräldraroll medan sämre bedömningar kunde få en motsatt effekt. Vi bedömde att denna 

studie var intressant att relatera till eftersom hon belyser föräldrars samtal mellan varandra 

gällande deras barn och enbart hade föräldrarnas upplevelser i fokus. Detta var även vårt fokus 

och vårt syfte.  

Den sista avhandlingen vi valde att relatera våra studier till var Lars Eriksons avhandling 

Föräldrar och förskola (2004) där han problematiserar relationen mellan föräldrar och skola. 

Eriksons huvudsakliga fråga fokuserar på vad relationen mellan föräldrar och skola kan innebära 

och hans utgångspunkt är att innebörden i denna relation kan variera. I sin studie har Erikson tagit 

avstamp i den pågående debatten i Sverige kring föräldrars inflytande i skolan, eller som han 

påpekar, snarare bristen på inflytande. Erikson fann dock denna debatt allt för tunn för att kunna 

analyseras i avhandlingen så han riktade sin blick mot den internationella debatten. Erikson hade 

för avsikt att språksätta de idéer han fann var mer grundläggande och som argumenten baserade 

sig på. Vi bedömde att delar av Erikson studie är intressanta i koppling till vår studie. Erikson 

diskuterar bland annat hur skolan och förskolans utveckling gällande kontakten och samarbetet 

med föräldrarna ökat de senaste åren. Han drar slutsatser kring hur detta påverkat föräldrarnas roll 

och bidragit till ökat inflytande. Han tar även upp att initiativtagandet till kontakt legat på skolans 

ansvar och att detta bidragit till olika maktdimensioner.  

 

4. Metod 

4.1 Datainsamlingsmetod 
 
I vårt fall ansåg vi att en kvalitativ metod var att föredra. Ahrne och Svensson (2011, s. 12-13) 

skriver att kvalitativa metoder används för att ta reda på bland annat upplevelser, händelser och 

yttranden medan kvantitativa metoder fokuserar på mängd utav ett fenomen. Författarna beskriver 
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vidare att kvalitativ data inte mäts i tillexempel hur mycket, hur ofta och hur länge utan ett 

konstaterande utav själva datan och dess existens räcker.  Vårt syfte var att öka förståelsen för hur 

föräldrar till barn i behov av särskilt stöd upplever kontakten med förskolan, våra frågeställningar 

utgick ifrån deras upplevelser och utsagor vilket vi direkt kopplade till författarnas beskrivning 

utav kvalitativa metoder. I vår analys blev det inte aktuellt att mäta och räkna hur ofta saker sägs 

utan vi var intresserade av deras berättelser och upplevelser av kontakten.  

 

Ahrne och Svensson (2011, s. 11) redogör för intervjuer, observationer och analyser av texter som 

exempel på kvalitativa metoder. Eftersom vi var intresserade av föräldrarnas upplevelser och 

åsikter blev det inte lika relevant att använda sig av observationer eller textanalyser. Vi ansåg att 

det var mest givande för oss att använda oss av intervjuer där föräldrarna gavs tid och utrymme att 

uttrycka sina åsikter.  

 

Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011, s. 40) beskriver i sitt kapitel om intervjuer olika former 

utav intervjuer. Författarna skriver att det finns standardiserade enkätintervjuer där det sker en 

tydlig dialog mellan intervjuaren och informanten. Intervjuaren ska hålla sig neutral, objektiv och 

inte påverka den som besvarar frågorna. I en djupintervju skriver författarna att ett möte sker 

under en längre tid, intervjuaren berättar mer om sig själv än i andra intervjuformer och de är 

formade som samtal mellan nära bekanta där reflektioner utbyts under intervjuerna. Den sista 

formen utav intervju de beskriver är de mer konstruktivistiska intervjuerna. Där ligger fokus på att 

personen som intervjuas tillåts skapa mening i interaktionen och får möjlighet att berätta om sina 

erfarenheter. Författarna skriver att intervjuaren i denna kvalitativa intervjuform inte behöver hålla 

sig strikt till sin mall, intervjuaren får möjlighet att ställa nya frågor och följdfrågor under 

intervjuns gång (2011, s. 40).  

 

Vi upplevde att det för oss blev rimligt att använda oss utav kvalitativa intervjuer i en 

konstruktivistisk agenda eftersom vi ville få fram föräldrarnas egna ord och upplevelser. Vi ansåg 

att det var en fördel, med tanke på vårt syfte, att vi som intervjuare höll oss relativt neutrala och 

inte gick in på våra egna åsikter kring ämnet. Däremot upplevde vi att det var positivt att tillåtas 

ställa nya frågor och följdfrågor för att följa upp intressanta spår i respondentens svar och därför 

ansåg vi inte att en intervju i enkätform var aktuell.  

 

Löfgren (2014, s. 144-156) skriver i sitt kapitel kring förskollärares berättelser en del saker som vi 

ansåg var viktiga för oss att ta med oss i våra intervjuer trots att det inte var lärare vi intervjuade. 
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Löfgren påpekar att två utav de viktigaste faktorerna för en lyckad intervju är att visa att du 

lyssnar och är genuint intresserad av det den du intervjuar berättar. Han menar att mötet och 

mötesplatsen spelar in på hur samtalet formas. Det här är något som även Ahrne och Eriksson-

Zetterquist (2011, s. 37) håller med om. De beskriver precis som Löfgren att själva samtalet, 

atmosfären och hur informanten uppfattat mötet ger avtryck i intervjun.  

 

Under intervjuerna ansåg vi att det var till vår fördel om vi kunde använda oss utav två 

insamlingsmetoder. Vi bestämde oss för att spela in intervjuerna med hjälp utav ljudinspelningar 

eftersom vi var osäkra på om vi skulle hinna anteckna allt eller eventuellt anteckna tolkningar och 

inte det föräldrarna precis sa. Vi valde även att anteckna under intervjuerna ifall tekniken skulle 

svika oss eller om vi behövde anteckna saker som inte sades utan förmedlades med gester. Vi 

ansåg det viktigt för oss att ha med föräldrarnas precisa utsagor och inte snabbt nedskrivna 

tolkningar eftersom vårt syfte var att få större förståelse för deras upplevelser utav samverkan och 

vår frågeställning riktas mot deras upplevelser utav kontakterna med förskolan.  

 

4.1.1 Intervjuer 
 
Vi har intervjuat sex föräldrar till sex olika barn där alla barnen varit i behov av särskilt stöd 

någon period under sin tid i förskolan. Vi har använt oss utav olika metoder för att komma i 

kontakt med föräldrar till vår studie. Vi har via kontakter i vår närhet fått tips om föräldrar som 

skulle kunna tänkas ställa upp i vår studie till exempel via tidigare kollegor, kurskamrater och 

bekanta som sedan hjälpt oss vidare. Efter att ha initierat en kontakt med de föräldrarna och sedan 

genomfört intervjuerna har vi även använt oss av ett snöbollsurval. Detta är en metod som Ahrne 

och Eriksson-Zetterguist (2011, s.42-44) beskriver. De förklarar att denna metod är fördelaktig om 

man vill undersöka en speciell företeelse. Metoden går ut på att man börjar intervjua en person 

som man sedan ber rekommendera flera intressanta intervjuobjekt. Vi har efter våra första 

intervjuer bett dessa föräldrar om hjälp att hitta fler föräldrar som kunde tänkas berätta om sina 

upplevelser.  

 

Något vi diskuterade inför genomförandet av intervjuerna var vilken plats dessa skulle äga rum på. 

Vi kom fram till att föräldrarna möjligen skulle känna sig mer bekväma om de fick bestämma var 

intervjun skulle ta plats. Stukát (2005, s. 40) kallar detta för uppsökande intervjuer. Han beskriver 

att fördelen med denna metod är precis som vi diskuterade att den som ska intervjuas uppfattar det 

som en lugnare och mindre hotad miljö. Han påpekar att det är viktigt att den som ska intervjuas 
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får välja miljön. Inför alla våra intervjuer var det föräldrarna som valde plats, vi ville visa dem att 

vi var tillmötesgående för att skapa en förtroendeingivande och vänlig stämning inför intervjun. Vi 

bedömde att detta möjligtvis lyckades eftersom de engagerat delade med sig utav sina berättelser.  

 

Vi behövde även inför intervjuerna ta ställning till om båda skulle vara närvarande vid alla 

intervjuer eller om vi skulle dela upp dem mellan oss. Vi beslutade oss för att genomföra alla 

intervjuer tillsammans. Vi ansåg att det var fördelaktigt om vi under intervjun kunde dela upp 

arbetsuppgifterna, en kunde koncentrera sig på att enbart lyssna, ställa frågor och vara närvarande 

i samtalet medan den andra hade mer fokus på att spela in och anteckna intervjun. Stukát (2005, s. 

41) beskriver fördelarna och nackdelarna kring att vara fler än en som är med under intervjun. Han 

menar att en nackdel med att vara flera kan vara att den som ska intervjuas upplever sig vara i 

underläge vilket eventuellt kan leda till att den ändrar sina utsagor eller inte vågar berätta allting. 

Vi övervägde den risken mot fördelarna vi upplevde med att vara två. Eventuellt riskerade vi att 

skapa en stämning där föräldern kände sig i underläge men hade vi enbart varit en person under 

intervjun hade vi haft svårare att ägna föräldern vår totala uppmärksamhet. Detta hade i sin tur 

kunnat leda till att föräldern inte kände sig riktigt lyssnad på vilket då också kunnat leda till att 

föräldern inte berättade allting. Dessutom ansåg vi att det var fördelaktigt att vara två eftersom två 

personer kan uppfatta fler nyanser i en intervju än en person.  

 

4.2 Analysmetod 
 
Löfgren (2014, s. 144-156) skriver om något som vi ansåg var viktigt inför själva skrivandet utav 

uppsatsen. Det är vi som intervjuare och forskare som väljer vart berättandet börjar och tar slut. 

Det är vi som avgör vad som är centralt att ta upp i vår uppsats i och med vårt syfte och vår 

frågeställning. Detta skriver han leder till att vi både stöter på möjligheter och svårigheter i 

sållandet utav vårt material. Vi ansåg att det var viktigt för oss att kritiskt granska det material vi 

valde att ta med i uppsatsen. Vi valde att fokusera på de utsagor i våra intervjuer som beskrev 

kontakten med förskolan och hur denna sett ut. Detta eftersom vi ansåg att de styckena kunde 

hjälpa oss att besvara våra frågeställningar.  

 
Thurén (2007, s.33) tar upp begreppet intersubjektiv testbarhet vilket innebär att man i en 

undersökning bör redovisa de regler och metoder man använt sig av för att avgöra vad som är 

sannolikt eller sant. Intersubjektivitet används alltså för att göra undersökningen och resultatet mer 
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tillförlitligt. Vi diskuterade kring hur vi skulle kunna göra för att vår uppsats skulle bli så 

tillförlitlig och intersubjektiv som möjligt. Vi kom fram till att vi skulle bedöma och analysera 

materialet vi samlat in var och en för sig för att sedan diskutera det tillsammans. Innan analysen av 

en förälders intervju valde vi själva ut några citat vi tyckte var meningsfulla och vilka faktorer vi 

tyckte oss kunna se spelade in i kontakten med förskolan. Efter det satte vi oss tillsammans och 

kom överens om vad vi skulle använda oss av och om vi sett samma saker. När vi kommit överens 

om vilket material vi skulle välja ut började vi analysera dessa uttalanden och utsagor. Vi valde att 

analysera föräldrarna var och en för sig. Vi hade fyra rubriker under varje förälder som syftade till 

att svara på våra frågeställningar och sedan presentera en diskussion kring resultatet. I vår analys 

började vi med att först bena ut vad föräldern uttryckt i sin utsaga. Efter det försökte vi tolka 

utsagan och dra slutsatser kring hur kontakten med förskolan upplevts av föräldern. Resultatet av 

vår analys möjliggjorde att vi sedan kunde diskutera kring vilka för föräldrarna upplevda 

ramfaktorer som eventuellt spelat in i samarbetet och hur vida vi kunde säga något om hur 

läroplanens riktlinjer efterföljts i de enskilda fallen.  

 

4.3 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2009) är det forskarens plikt att informera undersökningsdeltagarna om 

deras uppgift, vad undersökningen har för syfte och eventuell information som kan påverka deras 

villighet att delta i studien. Forskaren ska se till att de personer som eventuellt förekommer i 

studien förblir anonyma, det ska inte gå att identifiera dem utav utomstående. De skriver vidare att 

forskaren ska se till att ha samtycke ifrån de som deltar i undersökningen och att de är medvetna 

om att deltagandet är frivilligt.  

 

I vår studie har vi tagit hänsyn till dessa etiska principer. Alla föräldrarna i vår studie fick i början 

utav vår kontakt ett mejl där vi informerade om undersöknings syfte. I detta mejl presenterade vi 

oss och beskrev vilka uppgifter vi var intresserade av i vår studie och att vi i vårt fall inte var 

intresserad utav personliga och eventuellt känsliga uppgifter om deras barn utan att studien hade 

samverkan med förskolan som fokus. Innan intervjuerna påbörjades var vi noga med att 

kontrollera att föräldrarna upplevde sig välinformerade om vårt syfte och vi bad även om deras 

tillåtelse att få ta ljudupptagningar och anteckningar under intervjun. I vår uppsats har vi med 

tanke på anonymiteten och eventuellt känsliga uppgifter valt att byta namn på föräldrarna och 

osynliggjort barnens specifika svårigheter.  
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En etisk aspekt vi diskuterade handlade om vilka vi skulle samla in vårt material ifrån med 

avseende på vårt syfte. Från början var vårt syfte bredare och vi hade för avseende att öka 

förståelsen för samarbetet mellan förskola och föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Vi ville 

då använda oss av föräldrar och förskollärare från samma förskola och jämföra deras upplevelser 

utav samarbetet för att öka vår förståelse för samarbetet. När vi samtalade om detta närmre kom vi 

fram till att det skulle bli svårt att genomföra det utan att stöta på stora etiska problem. Vi 

ifrågasatte om föräldrarna och förskollärarna verkligen skulle kunna vara ärliga och känna sig 

bekväma med att berätta om sina upplevelser om det kunde gå att förstå vad den andra parten på 

förskolan hade för åsikter. Vi kom fram till att detta nog skulle spela en avgörande roll inför hur 

och om de skulle vilja delta i vår undersökning. Vi ansåg oss vara obekväma med att be 

föräldrarna och förskollärarna eventuellt baktala varandra för att sedan kunna läsa vad den ena 

parten uttryckt. Därför kom vi fram till att det av moraliska, etiska och humana skäl skulle bli bäst 

att bara intervjua föräldrarna, detta för att kunna garantera deras anonymitet och att deras 

uttalanden inte skulle kunna påverka deras eventuella framtida samarbete med förskolan. Vi 

ändrade därför vårt syfte och inriktade oss enbart på föräldrarnas upplevelser utav kontakten med 

förskolan.  

 

5. Analys av föräldrarnas uttalanden och diskussion kring resultaten 
 
Vi har valt att analysera varje intervju för sig och delat upp varje analys i tre delar. De tre delarna 

syftar till att besvara våra tre frågeställningar. Därefter presenterar vi resultaten och diskuterar 

kring dem.  

5.1 Anna 

5.1.1 Annas upplevelser av kontakten med förskolan 
 
En av våra första frågor i intervjun med Anna handlade om hur hon upplevt att kontakten med 

förskolan fungerat. Anna berättade utförligt om hur deras kontakt sett ut men vi valde att fokusera 

på två beskrivningar i denna analys.  

 

Anna (1): Kontakten har varit bra från personalens sida, jättebra. Jag tror från början att jag 

upplevde ett stöd ifrån kommunen eller liksom från chefer. Det är nu det blivit problem med 

kommunen och cheferna. Men personalen har varit liksom jätte hjälpsamma, tillmötesgående 

och försökt med tider och sådant.  
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Anna (2): Ja, det är nu senast för då har jag försökt kontakta förskolechefen när jag märkte att 

det håller inte. Det här är alltså tre veckor sen och jag har fortfarande inte hört något. Och jag 

har ringt henne på telefonsvararen, jag har mejlat henne och jag får inget svar.  

 

Anna säger i sitt uttalande (1) att kontakten med personalen varit jättebra. Hon beskriver att de 

varit hjälpsamma, tillmötesgående och försökt med tider. Vi tolkar därför att Anna upplevt att 

kontakten med förskolans personal varit bra och har fungerat. Anna redogör för att det den senaste 

tiden uppstått problem med förskolechefen. Hon har på flera olika sätt försökt att få kontakt med 

förskolechefen eftersom hon upplever att arbetet med hennes barn inte fungerar. Anna redogör 

sedan för hur chefen inte svarat, trots hennes olika försök till kommunikation. Vår tolkning av 

Annas uttalanden är att hon upplever att kontakten med förskolechefen blivit sämre. Vi tolkar att 

kontakten ifrån början fungerade eftersom Annan beskriver att hon kände ett stöd ifrån cheferna. 

Nu säger hon däremot att det uppstått problem och att hon inte lyckas komma i kontakt med 

chefen. Med stöd i vår fenomenologiska utgångspunkt anser vi att Annas uttalanden om kontakten 

med förskolan bygger på hennes upplevelser och erfarenheter utav kontakten. Annas erfarenheter 

av att chefen inte svarar kommer medföra att hon upplever att kontakten med chefen är bristande. 

Henne erfarenheter av att personalen är tillmötesgående och hjälpsam kommer påverka att hon 

upplever den kontakten mer fungerande.  

 

5.1.2 Upplevda ramfaktorer som möjligen spelat in i kontakten 
 
Anna gör två uttalanden vi tycker är intressanta gällande hur hon upplevt kontakten med 

förskolan.  

 

Anna (3): Dom ringer när det är någonting och jag kan liksom höra av mig sena kvällar när det 

är något. Och det ska man ju inte behöva göra men vi har haft en jättebra kontakt faktiskt.  

 

Anna beskriver att hon kan höra av sig när hon vill till personalen och att förskolans personal 

kontaktar henne om det är något. I sin andra mening säger Anna att man inte ska behöva göra det 

och sen påpekar hon att kontakten varit jättebra. Något vi finner är intressant i Annas utsaga är när 

hon säger ”man inte ska behöva gör det”. Vi har diskuterat kring vem man i detta uttalande kan 

vara. Är det Anna som inte ska behöva ringa sent på kvällen eller är det personalen som inte ska 

behöva svara? Vi anser att detta inte är något vi kan besvara utifrån Annas utsaga utan vi kan 
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endast dra slutsatsen att Anna upplevt att kontakten varit jättebra. Vi tolkar det som att Anna 

upplevt att kontakten varit bra eftersom de kunnat ringa varandra och haft en kontinuerlig kontakt.  

 

Anna (4): Och jag har ringt henne (förskolechefen) på telefonsvararen, jag har mejlat henne 

och jag får inget svar. Och nu börjar det bli bråttom eftersom jag ska gå upp på heltid nästa 

vecka och det känns så onödigt när hon har haft tre veckor på sig att ordna ett möte.  

 

I detta citat redogör Anna för svårigheterna i hennes försök att få till en kontakt och ett möte med 

förskolechefen. Anna uttrycker sedan att hon känner att det är onödigt att det blivit bråttom med 

att få till ett möte. I hennes uttalande tycker vi oss kunna se att Anna upplever att chefen är 

oåtkomlig vilket påverkar deras kontakt negativt eftersom hon säger att det är onödigt att det blivit 

så bråttom. När Anna beskriver att hon har försökt få kontakt med chefen sen tre veckor tillbaka 

tolkar vi det som att detta är anledningen till att hon upplever det onödigt att det blir stressigt med 

att få till ett möte.  

 

I Annas uttalande (3) tolkar vi det som att hon upplever kontakten som fungerande eftersom hon 

har en kontakt med förskolans personal och att denna kontakt även kan ske utanför förskolans 

öppettider. I Annas utsaga (4) tolkar vi det däremot som att hon upplever att kontakten fungerar 

mindre bra eftersom hon anstränger sig för att få till en kontakt och ett möte med förskolechefen 

utan resultat. Vi menar att vi ser ett samband i kontakten mellan dessa två upplevelser och att detta 

samband är tillgängligheten. I kontakten med förskolan är personalen tillgänglig för kontakt under 

dagtid men även under kvällstid enligt Annas utsaga. Däremot är förskolechefen inte tillgänglig 

när Anna gång på gång försöker kontakta henne. Vi vill därför påstå att tillgänglighet är en möjlig 

ramfaktor som spelat in i Annas upplevelser av kontakten med förskolan.  

 

Anna (5): Det är ingen som skulle förstå om inte jag hade gått igenom med resursen innan. Det 

går ju inte att läsa sig till hur man tar hand om honom. 

 

Anna beskriver att det är hon som måste gå igenom informationen gällande hennes son med 

resursen, annars skulle ingen förstå hur de ska ta hand om sonen. Vi menar att detta möjligen kan 

varit en ramfaktor som påverkat Annas upplevelser av kontakten med förskolan. Vi tolkar att om 

personalen inte lyssnat på Anna och låtit henne gå igenom informationen skulle hon upplevt 

kontakten som sämre. Hon påpekar för oss att det är viktigt att hon tillåts gå igenom informationen 

för att personalen ska kunna ta hand om hennes son. Vi har valt att kalla denna möjliga upplevda 

ramfaktor för lyssnade pedagoger.  
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Eftersom vi enligt vår fenomenologiska utgångspunkt har Annas upplevelser och erfarenheter i 

fokus och menar att dessa är hennes sanningar utav hur kontakten fungerat kan vi belägga att det 

är möjligt att ta fram två upplevda ramfaktorer som spelat in i kontakten med förskolan.  

 

5.1.3 Hur har läroplanens uppdrag efterföljts med avseende på Annas upplevelser? 
 

Vi bedömer att en av riktlinjerna i läroplanen för förskolan blir extra intressant att koppla till 

Annas uttalanden och upplevelser. Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 13) ska 

arbetslaget föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare kring barnet.  I Annas utsagor 

(1,3) kring kontakten med förskolans personal anser vi att det är möjligt att anta att ett fortlöpande 

samtal sker mellan Anna och arbetslaget. Anna säger nämligen att förskolan kontaktar henne om 

det är något och att hon själv kan kontakta dem när hon behöver det, hon beskriver även att 

kontakten är jätte bra.  

 

Ett ansvar förskolechefen har och som vi anser är intressant att diskutera kring i samband med 

Annas utsagor (2, 4) är att det är förskolechefens ansvar att samarbetet mellan hem och förskola 

utvecklas (Skolverket 2010, s. 16). Vi upplever att det i Annas fall är av intresse att diskutera 

kring hur förskolechefen tagit sitt ansvar. Anna berättar att förskolechefen inte besvarat hennes 

samtal eller mejl och vi anser att det kan vara svårt att utveckla ett samarbete om ingen kontakt 

sker. Däremot bedömer vi att det i Annas fall är möjligt att en utveckling mellan hemmet och 

förskolan sker trots att förskolechefen inte är inblandad eftersom hon beskriver kontakten med 

pedagogerna som bra. Vi menar därför att det är möjligt att förskolechefen tagit sitt ansvar trots att 

hon personligen inte svarat på Annas försök till kontakt.  

 

5.1.4 Diskussion kring resultatet 
 
Annas upplevelser kring kontakten med förskolan har enligt våra tolkningar tagit två olika 

riktningar. Anna beskriver att kontakten med förskolans personal fungerar bra medan hennes 

försök att ta kontakt med förskolechefen inte fått något gensvar under den tidpunkten intervjun 

ägde rum, trots tre veckors försök till kontakt. Vi analyserade fram att tillgänglighet blev en möjlig 

upplevd ramfaktor i Annas kontakt med förskolan utifrån Annas upplevelser och utsagor. Vi kom 

även fram till att lyssnande pedagoger eventuellt varit en ramfaktor som spelat in i Annas 
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upplevelser av kontakten med förskolan.  

 

Ahlberg (2013, s. 163-164) anser att skolans ledning är viktig för arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Hon menar att det är ledningens ansvar att arbetet med barnet fungerar väl och att 

barnet får det som de behöver. Hon påpekar att det är viktigt att ha en öppen och fri 

kommunikation för att ett samarbete ska fungera. Med avseende på Ahlbergs uttalande om att det 

skulle vara ledningens ansvar att arbetet med barnet fungerar väl och att en öppen kommunikation 

är nyckeln för ett fungerande samarbetet finner vi det intressant att förskolechefen i Annas fall inte 

svarat på hennes försök till kontakt. I Sandberg och Ottossons (2010, s. 274) studie påpekade 

föräldrarna att en kompetent ledning var en av anledningarna till att ett samarbete mellan hem och 

förskola möjliggjordes. I vårt resultat av Annas upplevelser beskrev hon att det fanns ett stöd ifrån 

ledningen från början men att kontakten den senaste tiden sett annorlunda ut. Hur pass mycket den 

kontakten spelat in på möjligheterna till samarbete mellan hem och förskola är för oss svårt att dra 

några slutsatser kring.  

 

5.2 Viola 

5.2.1 Violas upplevelser av kontakten med förskolan 
 
Viola beskriver i en del av intervjun hur arbetet med hennes son fungerat. Vi valde ut några 

berättelser kring kontakten med förskolan och arbetet med hennes son som vi fann intressanta med 

tanke på våra frågeställningar.  

 

Viola (1): Vi ville alltid att det skulle vara någon med honom på morgonen för att han inte skulle 

komma bort.  

 

Viola (2): Allt har varit jättebra faktiskt. Det har varit enstaka gånger när resursen varit borta, eller 

att vi har märkt när vi kommer att när man räknar hur många som finns på gården så finns det ingen 

som kan vara med vårt barn specifikt, då har man fått säga till om det. Då har de tagit till sig det och 

ringt tillbaka samma dag och liksom verkligen varit måna om att det ska funka.  

 

Viola berättar att de vill att det alltid ska vara en personal som tar emot deras barn på morgonen 

för att han inte ska riskera att komma bort. Hon berättar vidare att det ibland uppstått tillfällen där 

det inte funnits någon som tagit emot deras barn och att de då fått säga till. Vi tolkar det som att 

hon inte är trygg med att lämna sitt barn om det inte finns en personal som kan ta emot honom. 
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Denna tolkning gör vi baserat på att Viola beskriver att hon oroar sig för att han ska komma bort 

och att hon säger att hon vill att det ska finnas någon där som kan vara med hennes son. Enligt 

fenomenologin blir det möjligt att analysera att Violas erfarenhet ifrån att det ibland inte funnits 

någon som tagit emot hennes barn påverkar hur hon upplever att lämningarna fungerar, vilket vi 

tycker oss se i hennes påpekande kring att hon numera inte vill lämna honom om det inte finns en 

enskild person att lämna honom till.  

 

Viola säger att allt har varit jättebra när vi ställde frågan kring om någon del utav kontakten 

fungerat bra eller mindre bra. Hon beskriver att personalen tagit till sig det de påpekat och att 

förskolan kontaktat dem samma dag som synpunkterna framförts. Sedan säger hon att personalen 

verkligen varit måna om att det ska funka. Vår analys av Violas uttalanden är att vi tolkar att hon 

upplevt att kontakten med förskolan varit bra. Vi tolkar att detta påverkats av att hon upplevt att 

förskolan tagit till sig hennes kritik de enstaka gånger hon behövt framföra kritiken och att 

personalen då kontaktat henne samma dag. Hon uttalar sig sedan om att pedagogerna varit måna 

om att det ska funka vilket enligt oss möjligtvis varit en utav anledningarna till att hon upplevt 

kontakten som bra. I och med Violas uttalanden om att förskolan varit måna om att det ska funka 

tolkar vi det som möjligt att Viola upplevt att förskolan velat förmedla till henne att personalen 

vill att de ska vara trygga med att lämna sitt barn eftersom personalen lyssnat på kritiken. Denna 

tolkning grundar vi även på hennes tidigare uttalande (1) om att hon inte vill lämna honom om de 

är för få i personalen vilket hon påpekat för dem.  

 

5.2.2 Upplevda ramfaktorer som möjligen spelat in i kontakten 
 

I Violas utsagor kring kontakten med förskolan uttalar hon sig väldigt precist gällande vad som 

varit viktigt för henne. 

 

Viola (3): Och det är ju paniken och stressen, när man är rädd för att inte förskolan eller skolan 

ska lyssna på vad man säger att barnet har för behov. Det är det som är det jobbiga. Det är det 

som är det viktigaste. Att de vill lyssna, att de vill ta till sig. 

 

Viola (4): Och även om de har specifik kompetens så måste de ändå lyssna till föräldrarna för 

det är ju olika på olika barn, det är väldigt olika. 
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Viola uttrycker att det för henne är viktigast att pedagogerna lyssnar till vad hon säger att hennes 

barn behöver. Hon beskriver även att hon bär på en rädsla för att de inte ska lyssna på henne eller 

ta till sig av det hon säger. Viola beskriver även att pedagogerna måste lyssna till henne trots att de 

möjligen har en speciell kompetens eftersom alla barn är olika. I Violas uttalande tycker vi oss 

kunna urskilja en del som hon menar är viktigast och som vi därför menar påverkat kontakten med 

förskolan, att förskolans pedagoger lyssnar på henne. Det blir för oss tydligt att detta kan vara en 

avgörande faktor till hur hon upplever kontakten med förskolan. Vi har valt att kalla denna 

ramfaktor för lyssnande pedagoger. I analysen av Violas uttalanden (1, 2) kom vi fram till att 

Viola upplevt kontakten som fungerande eftersom pedagogerna lyssnat till det hon påpekat, något 

som ytterligare understryker att lyssnade pedagoger varit en viktig ramfaktor i hennes kontakt med 

förskolan. Vi tolkar att det är möjligt att Viola inte skulle upplevt en lika fungerande kontakt med 

förskolan om pedagogerna inte lyssnat på det hon beskrivit att hennes barn behöver.  

 

Viola (5): Rädslan var väl att resursen, som det var i början, att resursen blir till gruppen och 

inte till honom. Men det var helt solklart.  

 

Viola (6): Det var bara de enstaka gångerna när vi märkte att de var för få för att en riktad 

resurs skulle finnas till honom. Då ville vi inte lämna.  

 

I utsagorna (5, 6) förklarar Viola att det i början fanns en rädsla för att deras barns resurs inte 

skulle riktas mot enbart honom utan mot hela gruppen. Hon beskriver att det var så i början men 

att det nu är solklart att resursen ska vara riktad mot deras barn. I det andra uttalandet säger Viola 

att de enstaka gånger inte velat lämna sitt barn eftersom de märkt att det varit för få i personalen 

för att kunna ha en resurs som enbart ägnar sig åt hennes son. Vi tolkar det som att Viola upplever 

att det är viktigt för henne att veta att det finns någon som har ansvaret för hennes barn under 

dagarna på förskolan. Hennes uttalande om att hon inte vill lämna annars anser vi styrker denna 

tolkning. Vi drar därför slutsatsen att det varit möjligt att hennes kontakt med förskolan påverkats 

av bristen på en riktad resurs. Vi har valt att kalla denna upplevda ramfaktor för val av resurs. I 

Violas fall tolkar vi att hennes behov av ett tydligt ansvar kring vem som ansvarar för hennes barn 

påverkat hennes upplevelser utav kontakten med förskolan. Vi tolkar det som att personalens 

lystring till hennes åsikter kring detta medfört att hon upplevt att kontakten fungerat.  
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5.2.3 Hur har läroplanens uppdrag efterföljts med avseende på Violas upplevelser? 
 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 13) står det att arbetslaget ska ta hänsyn till 

föräldrars synpunkter angående verksamheten. Vår tolkning utav Violas intervju och utsagor ovan 

medför att vi bedömer att förskolans arbetslag troligen levt upp till denna riktlinje i Violas fall. 

Viola beskriver att förskolans pedagoger lyssnat till hennes synpunkter på att hennes barns resurs 

behöver vara riktad mot honom. Hon berättar även att pedagogerna tagit till sig hennes synpunkter 

kring att hon inte vill lämna om det inte finns en i personalgruppen som kan ta emot honom. De 

ringde upp henne de enstaka gånger detta skett och hon säger vidare att de varit måna om att det 

ska funka. Vi anser i och med dessa beskrivningar att Viola upplevt att förskolan tagit hänsyn till 

hennes synpunkter kring verksamheten.  

 

5.2.4 Diskussion kring resultatet 
 

I Violas utsagor tolkar vi det som att hon haft en tydlig bild kring att hennes barn behöver en 

riktad resurs, att hon framfört detta till pedagogerna och att de lystrat till denna synpunkt. Hon 

berättar att de få gångerna hon lämnat och de varit för få personer på plats för att kunna ta hand 

om hennes barn har pedagogerna hört av sig till hennes för att samtala kring problemet. Vi 

analyserade fram att Viola möjligen upplevt att kontakten med förskolan varit fungerande 

eftersom personalen lyssnat till hennes kritik kring resursen och att förskolan efter detta såg till att 

resursen enbart riktades till deras son. Vi tolkade att lyssnande pedagoger och valet av resurs varit 

två möjliga upplevda ramfaktorer i Violas kontakt med förskolan.  

 

Ylvén och Wilder (2014, s. 265) poängterar att föräldrarna bör låtas dela med sig utav sin kunskap 

om sitt barn eftersom författarna anser att föräldrarna är de som känner sina barn bäst. Ylvén och 

Wilder beskriver att samverkan mellan föräldrarna och förskolan påverkas av hur pass lyhörda 

personalen är inför föräldrarna. För att skapa goda förutsättningar för samarbetet påpekar Ylvén 

och Wilder att pedagogerna bör medverka till att samverkan sker på familjens villkor. Precis som 

Viola påpekat menar även Ylvén och Wilder att det är viktigt att personalen är lyhörd inför 

föräldrarnas åsikter och att detta kommer att påverka kontakten vilket vi även tolkat att Viola 

upplevt. 
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Ottosson (2014, s. 279) menar att det är viktigt att föräldrarna vet vem de ska vända sig till när det 

är något gällande deras barn. Hon beskriver att det är tryggt och positivt för föräldrarna att veta 

vem som har ansvaret för deras barn. I Sandberg och Ottossons (2010, s. 749) forskning framkom 

det att föräldrarna upplevde att brist på personal var ett hinder i kontakten med förskolan. Viola 

har påpekat att brist på riktad resurs påverkat hur hon upplevt kontakten med förskolan och att hon 

vill veta vem som är ansvarig för hennes barn för att hon ska känna sig trygg med att lämna. Vi 

menar att Violas upplevelser av att det inte alltid funnits en riktad resurs möjligen kan likna 

föräldrarnas upplevelser i Sandberg och Ottossons studie, att brist på personal varit ett hinder i 

kontakten.  

 

5.3 Sophia 

5.3.1 Sophias upplevelser av kontakten med förskolan 
 

Sophia beskriver hur hon upplevt kontakten på de två olika förskolor hennes son vistats på.  

 

Sophia (1): Men den kontakten var bra. Så där fick jag gensvar med vad jag kände, de kände 

igen det jag beskrev och det jag kunde tycka ställde till det för mitt barn. Så där funkade det 

bra. 

 

Sophia (2): På den andra förskolan tyckte jag kontakten inte flöt på så jättebra. Man kände sig 

lite motarbetad där. Det kändes lite som att det var larvigt (att göra utredningen). Man kände 

sig lite dum att man hade gjort den. Det tyckte jag var jättejobbigt, då kände man sig lite som 

en dålig förälder.  

 

Sophia berättar att kontakten på den ena förskolan var bra, hon fick gensvar med vad hon kände 

var hennes barns svårigheter. I den andra förskolan beskriver hon däremot att kontakten inte flöt 

på så bra. Hon kände sig motarbetad och påpekade att hon kände att förskolan tyckt att hennes 

utredning utav barnet var larvig vilket medförde att hon kände sig dum och som en dålig förälder.  

 

Vår analys av Sophias upplevelser av kontakten med den första förskolan är att personalen 

lyssnade på henne och bekräftade hennes funderingar kring barnets svårigheter. Vi tolkar det som 

att Sophia upplevde att kontakten fungerade bra eftersom personalen lyssnade på henne och 

bekräftade hennes funderingar. Vi menar att denna tolkning är möjlig att göra eftersom Sophia 

beskriver att kontakten fungerat bra, att personalen såg det hon själv såg och sedan poängterar hon 
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att det funkade bra igen. Vår tolkning av Sophias andra uttalande är att hon upplevde att kontakten 

med den andra förskolan fungerade mindre bra. Hon beskriver sig motarbetad, de fick henne att 

känna sig larvig och hon ifrågasatte sin föräldraroll. Vi tolkar det som möjligt att personalens 

inställning till utredningen på barnet påverkade Sophias upplevelser av kontakten i en negativ 

riktning.  

 

Vi har diskuterat kring en möjlig tolkning utav Sophias beskrivning av att hon fick gensvar på den 

ena förskolan men sedan kände sig motarbetad på den andra förskolan. Vi menar att det är möjligt 

att Sophia behövt bli bekräftad i sina funderingar angående barnets svårigheter. Därför blir det 

rimligt att hon upplevde kontakten med den ena förskolan som positivare eftersom de bekräftade 

henne och kontakten med den andra förskolan som mer negativ eftersom de motarbetade henne 

och hon kände sig larvig som velat göra en utredning angående barnets svårigheter. Vi menar dock 

att detta inte är något vi kan påstå oss se men vi tycker att det är en intressant fundering.  

 

5.3.2 Upplevda ramfaktorer som möjligen spelat in i kontakten 
 
Liksom i Violas uttalanden (1, 3, 4) tycker vi oss även se i Sophias utsagor (1, 2) att en möjlig 

upplevd ramfaktor är lyssnande pedagoger. Sophia säger att kontakten på den ena förskolan 

fungerat bra och vi analyserade fram att det möjligtvis berott på att hon upplevt att personalen 

lyssnat på henne. I den andra förskolan hade kontakten fungerat sämre, Sophia beskrev att de inte 

lyssnat på henne och att hon känt sig motarbetad. Vi tolkar det som att kontakten upplevdes mer 

negativ eftersom personalen inte lyssnat på henne utan motarbeta henne istället.  

 

Sophia (3): Det jag tycker fröknarna varit bra på, alltid när man lämnat och hämtat så har de 

mött upp en och haft tid att prata om hur dagen har varit. De har alltid tagit sig tid och det har 

de fått jättemycket beröm för. Det tycker jag är kanon, både vid hämtningar och lämningar.  

 
Sophia berättar att hon upplevt att fröknarna på förskola mött upp henne för att prata om hur dagen 

har varit. Hon säger att de alltid tagit sig tid, både vid hämtningar och lämningar vilket hon tyckt 

varit kanon och gett dem beröm för. Vi tolkar att Sophia upplevt kontakten som bra och positivt 

eftersom fröknarna fört en dialog med henne både vid hämtningar och lämningar. Hon beskriver 

även att hon gett personalen jättemycket beröm för detta vilket vi tolkar kan betyda att hon upplevt 

att det varit kanon och viktigt att personalen tagit sig tid och varit tillgängliga för kontakt. I och 
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med detta resonemang anser vi att en möjlig upplevd ramfaktor i Sophias kontakt med förskolan 

varit tillgänglighet.   

 

Sophia (4): Oavsett om han har tio diagnoser på pappret eller en eller noll så vet ju jag hur jag 

ska prata med honom. Eller alla föräldrar vet ju det med sina barn och vad de behöver.  

 

Sophia uttrycker även att det är hon som förälder som vet vad hennes barn behöver och att 

diagnosen inte är till för enbart henne eftersom hon oavsett diagnos vet hur hon ska tala med 

honom. Vi bedömer att Sophia menar att föräldrarna känner sina barn bäst. Vi har svårt att tydligt 

påpeka att det varit viktigt, med avseende på detta uttalande, att pedagogerna lyssnat på Sophia. 

Däremot finner vi det intressant att ta med detta uttalande under ramfaktorer eftersom vi menar att 

hon ändå påpekar att det är hon som känner sitt barn bäst vilket vi möjligen tror påverkar Sophias 

upplevelser av kontakten med förskolan. Detta eftersom vi tolkar att lyssnande pedagoger är 

positivt för kontakten eftersom Sophia upplever att det är hon som känner sitt barn bäst.  

 

5.3.3 Hur har läroplanens uppdrag efterföljts med avseende på Violas upplevelser? 
 

I analysen kring Violas kontakt med förskolan ansåg vi att läroplanens riktlinje (Skolverket 2010, 

s. 13) kring att arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter angående verksamheten var 

intressant. Vi upplever att denna riktlinje även är intressant att diskutera kring i Sophias 

upplevelser. I Sophias kontakt med ena förskolan beskriver hon den som positiv och att de 

lyssnade på vad hon upplevde att hennes son hade för svårigheter. I kontakten med den andra 

förskolan berättade Sophia att det inte fungerat lika bra eftersom de inte lyssnat på henne utan 

motarbetat henne. Vi anser att det därför kan vara möjligt att den första förskolan uppfyllde 

riktlinjen kring att ta förälderns synpunkter i beaktning men att detta inte var något som skedde i 

den andra förskolan. I vår analys stödjer vi oss på fenomenologin därför blir det för oss möjligt att 

resonera kring hur förskolan uppnått mål och riktlinjer med avseende på enbart Sophias 

upplevelser. Detta eftersom Sophias upplevelser utav kontakten med förskolan och hur de lyssnat 

på henne är det som vi relaterar till och ser som sanningar. Vi är inte intresserade av att analysera 

kring hur lärandemålen och riktlinjerna uppnåtts enligt andra utan vi utgår enbart ifrån Sophias 

upplevelser och vad vi kan dra för slutsatser gällande dessa.  
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5.3.4 Diskussion kring resultatet 
 

I vår analys kom vi fram till att Sophia upplevt kontakten som fungerande på den ena förskolan, 

detta eftersom hon känt att personalen lyssnat på henne och gett henne gensvar på det hon kände 

var svårigheterna med hennes barn. Sophia uttryckte dock att kontakten med den andra förskolan 

hennes son gick på fungerat sämre, detta på grund av att hon kände sig motarbetad och personalen 

fick henne att ifrågasätta sin föräldraroll. Sophia berättade även att det på den ena förskolan varit 

kanon att personalen tagit sig tid att samtala med henne vid både hämtning och lämning. Vi 

tolkade därför att Sophias upplevelser av kontakten med förskolan möjligen påverkats utav två 

ramfaktorer, lyssnande pedagoger och tid för kontakt. 

 

I Sandberg och Ottossons (2010, s. 749) studie poängterar deras utvalda föräldrar att personalens 

eventuellt problematiska attityd och ovilja att föra fram problem påverkar samarbetet negativt. Vi 

menar att dessa resultat anknyter till Sophias upplevelser kring att kontakten fungerade mindre bra 

på den ena förskolan eftersom pedagogerna motarbetat henne och fått henne att känna sig larvig 

när hon framfört sina funderingar kring sitt barn.  

 

Vi upplever att ett resultat i Eriksons (2004, s. 34) är intressant med tanke på Sophias upplevelser 

av kontakten med de båda förskolorna. Erikson menar att det de senaste årtiondena har ställts krav 

på att föräldrarna ska inneha ett reellt inflytande i skolan och att en reell samverkan ska ske mellan 

föräldrarna och den personal som tar hand om deras barn. Erikson tolkar att dessa krav inneburit 

att föräldrarna tvingas engagera sig i sina barns utbildning och skolgång och att skolan kan hävda 

att de behöver deras stöd medan föräldrarna kan använda detta som en försäkran till att 

pedagogerna ska ”göra rätt för sig”. I Sophias fall upplever hon att pedagogerna i den första 

förskolan lyssnar på henne och bekräftar henne, något vi tolkat möjliggjort en positiv upplevelse 

av kontakt mellan Sophia och personalen som tar hand om hennes barn. I den andra förskolan var 

det tvärtom, där verkar inte Sophia upplevt att hon haft något reellt inflytande utan att de 

motarbetat henne.  

 

Enligt Ottosson (2014, s. 277-278) är den dagliga kontakten med föräldrar till barn i behov av 

särskilt stöd viktig. Det är då föräldrarna får information om barnet och de kan samtala om något 

speciellt hänt med barnet. Hon skriver vidare att en grundförutsättning för att samarbetet ska 

fungera mellan föräldrar och förskola är att pedagogerna lyssnar på föräldrarna. I detta referat 

anser vi att Ottosson tar upp båda de ramfaktorer vi tolkat möjligen spelat in i Sophias kontakt 
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med förskolorna. Hon påpekar både att den dagliga kontakten, att förskolan tar sig tid för att 

samtala med föräldrarna och att de sedan lyssnar på dem påverkar kontakten och samarbetet.  

 

5.4 Lisa 

5.4.1 Lisas upplevelser av kontakten med förskolan 
 

På vår fråga som handlade om hur samarbetet med förskolan fungerade svarade Lisa följande:  

 

Lisa (1): Jätte jätte bra. Det tror jag kommer ifrån högsta chefen där, ifrån början, för att hon 

tog det på så stort allvar. För det är ju hon som bestämmer, det märkte jag. Jag är verkligen 

tacksam. Hon har tagit det på stort allvar. Hon har gjort undantag och det var ju fantastiskt.  

 

Lisa berättar att kontakten varit jättebra och tror att det beror på att chefen tagit hennes barns 

problematik på så stort allvar. Hon beskriver att hon märkte att chefen bestämde och att hon 

verkligen är tacksam för att hon tog det på stort allvar. Sedan säger Lisa att chefen gjorde 

undantag för dem och att det var fantastiskt. I och med Lisas beskrivning tolkar vi att hon upplevt 

kontakten med förskolan som fungerande och positiv. Vi tolkar att Lisa upplever att det är 

förskolechefens förtjänst att kontakten fungerat bra eftersom hon visade att hon tog deras problem 

på allvar. Enligt en fenomenologisk utgångspunkt är det möjligt att Lisas upplevelser av att det är 

förskolechefen som bestämmer medför att hon är tacksam för att hon tagit deras problematik med 

deras barn på så stort allvar. 

 

Lisa (2): Dom anställde ju en extra personal men det var ändå en fast personal som var med 

mitt barn. Som kunde rutiner och det var ju jättebra.  

 

I detta uttalande beskriver Lisa att det var en fast personal som hade ansvaret för hennes barn 

under dagarna och hon påpekar att detta varit jättebra eftersom den personen kunde rutinerna. Vi 

kan i Lisas uttalande förstå att hon upplevt det positivt att det varit en fast personal som haft 

ansvaret för hennes barn. Vi har diskuterat om det är möjligt att detta val utav resurs påverkat 

kontakten med förskolan i en positiv riktning eftersom vi i tidigare uttalanden fått veta att hon 

upplevt kontakten som jättebra. Vi har tolkat att Lisas vetskap kring att den ordinarie personalen 

kan rutinerna på förskolan påverkat att hon upplevt att hon varit tryggare med det valet av resurs. 

Utifrån det här uttalande kan vi dock egentligen enbart fastställa att hon upplevt att det varit 

jättebra att förskolan gjort detta val. 
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På frågan om Lisa upplevt att kontakten sett annorlunda ut än med sitt andra barn, hennes son som 

inte är i behov av särskilt stöd svarade hon: 

 

Lisa (3): Ja, det har varit mycket bättre med min dotter. Men det är nog för att de fått empati 

och känslor för att de tycker det är så hemskt.  

 

Lisa beskriver att kontakten med förskolan varit bättre med dottern i jämförelse med den 

kontakten hon hade angående hennes son som inte varit i behov av särskilt stöd. Hon säger sedan 

att hon tror att det beror på att personalen och ledningen fått empati och känslor för dem eftersom 

de tyckt att deras situation varit så hemsk. Vi tycker oss se att Sophia upplevt kontakten med 

förskolan angående dottern som bättre än den angående sonen och att detta berott på deras empati 

inför deras livssituation. Vi finner detta uttalande intressant och vi har diskuterat kring detta. 

Kopplar vi ihop detta uttalande med det kring att chefen gjort undantag för dem tolkar vi det som 

möjligt att hon upplevt att kontakten varit bättre eftersom de visat empati och därför gjort 

undantag. Vi har även diskuterat kring möjligheten att hon upplevt att kontakten fungerat bättre 

eftersom de haft en annan typ av kontakt, en kontakt där de fört en tätare dialog och haft en person 

som under hela dagarna varit ansvarig för deras dotter. Detta är dock enbart diskussioner vi fört 

och inget vi kan fastställa med hjälp utav hennes utsagor.  

 

5.4.2 Upplevda ramfaktorer som möjligen spelat in i kontakten 
 

Lisa beskriver i en del av intervjun vilka komponenter hon tror spelat in i deras kontakt.  

 

Lisa (4): Annars tror jag inte mitt barn hade haft så bra förutsättningar. Det tror jag inte. Det är 

den starka ledningen som är viktig.  

 

Lisa påpekar att hon inte tror att hennes barn hade haft så bra förutsättningar om inte ledningen 

varit så starkt vilket hon tycker är viktigt. I den tidigare analysen kom vi fram till att Lisa beskrev 

att ledningen och förskolechefen varit en viktig del i deras kontakt och att hon trodde att deras 

hantering av situationen lett till att kontakten varit väl fungerande. Vi drar därför slutsatsen att det 

är möjligt att ledningen/förskolechefen varit en upplevd ramfaktor i Lisas upplevelser av 

kontakten med förskolan.  
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Lisa (5): Ja, de vet ju inte vart de ska leta, det finns ju ingenting och habiliteringen vet ju inget. 

Det är bara vi som vet och får forska. Man måste ju själv berätta för varenda person. 

 

Lisa beskriver att det är hon och hennes man som får berätta för varenda person om hur deras 

dotter fungerar och hur hennes svårigheter ter sig eftersom ingen vet någonting. Vi tolkar därför 

att det möjligen varit viktigt för Lisa att personalen lyssnat på vad hon sagt att hennes dotter 

behöver och har för svårigheter eftersom ingen annan kan veta något. Därför anser vi att lyssnande 

pedagoger varit en eventuell ramfaktor för hur Lisa upplevt kontakten med förskolan.  

 

Efter intervjun med Lisa gav hon en intressant beskrivning av varför hon trodde att arbetet med 

förskolan fungerat väl. Vi hade tyvärr stängt av ljudupptagningen då men vi antecknade hennes 

uttalande med papper och penna. Lisa berättade att hon tror att nyckeln till att hon känt sig så 

trygg med förskolan och med personalen berott på att det varit en ordinarie personal som haft 

ansvaret för hennes barn. Hon beskriver att hon känt en trygghet i det eftersom hon känt att en 

ordinarie personal har lättare att komma in i gruppen och att resursen redan kan organisationen, 

det blir inte lika mycket nya saker att hålla reda på.  

 

Vi tolkar Lisas beskrivning som att det för henne varit viktigt att hennes dotters resurs varit fast 

anställd på förskolan och inte kom in som ny utifrån. Vi tycker oss se i hennes uttalande och i 

uttalande (2) att detta skapat trygghet för henne och därför lett till en positivare kontakt med 

förskolan. Vi har diskuterat kring om det möjligen kan ha varit så att Lisa känt sig tryggare med 

denna person eftersom hon kände henne sen innan då hennes son gått på förskolan och pedagogen 

arbetade där även då. Detta är dock inget vi kan styrka med hjälp utav Lisas uttalanden men vi 

upplevde att det var en intressant möjlig tolkning. Oavsett anledningen till varför hon känt sig 

tryggare med valet utav resurs till hennes barn så tolkar vi det som att detta val ändå påverkat 

Lisas upplevelser utav kontakten med förskolan. Därför blir det för oss möjligt att anta att valet av 

resurs varit en eventuell ramfaktor i deras kontakt.  

 

5.4.3 Hur har läroplanens uppdrag efterföljts med avseende på Lisas upplevelser? 
 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 16) står det att förskolechefen har ett särskilt ansvar 

för att se till att samarbetet mellan förskolan och hemmet utvecklas och att föräldrarna får 

information om förskolans arbetssätt. Med utgångspunkt i vår tolkning av Lisas upplevelser och 

beskrivningar av kontakten med förskolan blir det för oss möjligt att anta att förskolechefen tagit 
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sitt ansvar i Lisas fall. Vi menar att det blir möjligt att göra den tolkningen eftersom Lisa beskriver 

att förskolechefen engagerat sig i arbetet med deras barn och tagit beslut som Lisa beskrivit varit 

positiva.  

 

5.4.4 Diskussion kring resultatet 
 

Lisa beskrev att kontakten med förskolan fungerat bra. Hon berättade att hon var trygg med deras 

arbete och vi tyckte oss se att Lisa upplevt att de haft en god kontakt. Vi analyserade kring om 

dessa upplevelser av en positiv kontakt berott på Lisas beskrivningar av förskolechefens 

ansvarstagande, att personalen lyssnat på henne och att hennes barns resurs varit en fast anställd 

personal som känt till organisationen sen innan. Vi kom i analysen fram till att 

ledningen/förskolechefen, lyssnande pedagoger och valet av resurs varit möjliga ramfaktorer som 

spelat in på Lisas upplevelser utav kontakten med förskolan.  

 

Vallberg Roth (2012, s. 276) beskriver att det nu för tiden finns en policyrelaterad dimension av 

föräldraskapet som innebär att föräldrar har ett ökat inflytande och ansvar i skolan/förskolan vilket 

gör att det sker en ökad insyn och kommunikation. Hon menar att den nya skollagen bidrar till att 

föräldrarna tar del utav mer information kring sina barn och deras skolgång. Vallberg Roth menar 

att föräldrarna i hennes studie kan antas vara nöjda med informationen och insynen. Med avseende 

på referatet ifrån Vallberg Roths artikel upplever vi att det blir intressant att diskutera kring om 

förskolechefen tagit ansvar för kommunikationen med föräldrarna och därmed sett till att de får 

information om verksamheten. Vi har diskuterat kring om det varit möjligt att Lisa upplevt 

kontakten med förskolan och förskolechefen som fungerande eftersom de delgett henne 

information kontinuerligt. I och med Lisas uttalanden får vi svårt att styrka detta men vi tycker oss 

se att hon fått information kring hur arbetet med hennes barn ska ske eftersom hon beskriver att 

hon vet att de gjort undantag för henne.  

 

5.5 Olga 

5.5.1 Olga upplevelser av kontakten med förskolan 
 

Olgas dotter har gått på två olika förskolor och Olga beskriver hur olika hon upplevt kontakten 

med förskolorna.  
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Olga (1): På den första förskolan så upplevde jag inte att kontakten var så bra. För att när det 

väl var så att de märkte att hon behövde särskilt stöd så var de väldigt oprofessionella och kom 

med tips på vad det eventuellt kunde vara för diagnos. 

 

Olga (2): I den första förskolan upplevde jag mig som ganska utfryst, att man tar åt sig 

personligt, privat och att man tänker att det är mig det är fel på. 

 

Olga berättar att hon på den första förskolan inte upplevde att kontakten fungerade bra. Hon 

beskriver att anledningen till detta var att pedagogerna betedde sig oprofessionellt när de gav 

förslag på vad hennes dotter kunde ha för diagnos. Hon beskriver även att hon upplevde sig utfryst 

och att hon tog åt sig personligt. Vår analys är att Olga upplevde att kontakten inte fungerade bra 

med den första förskolan eftersom hon upplevde att pedagogerna uppträdde oprofessionellt och 

frös ut henne. Vi diskuterade om det är möjligt att pedagogerna på förskolan egentligen inte ville 

uppträda oprofessionellt och därmed ifrågasätta hennes föräldraroll utan att de enbart var oroliga 

för dottern men presenterade denna oro på ett olyckligt sätt. Vi är dock inte intresserade av 

pedagogernas eventuella syfte med kontakten utan fokuserar på hur Olga upplevt att den varit. Vår 

fenomenologiska utgångspunkt tillåter oss att enbart koncentrera oss på Olgas upplevelser och låta 

dessa vara sanningarna kring hur kontakten med förskolan sett ut.  

 

Olga (3): Så bytte vi förskola efter det och då flöt det på bra. Det var ju på ett annat sätt med 

den andra förskolan, de hade en helt annan ingång. De pekade på ett helt annat sätt på vad det 

var som inte fungerade på förskolan.  

 

Olga (4): De fick mig lugn på ett annat sätt och fick mig att förstå att det här handlade om mitt 

barn och inte om mig. 

 

Olga berättar att de bytte förskola och att kontakten där flutit på bra. Hon beskriver att 

pedagogerna där hade en annan ingång och på ett helt annat sätt pekade på vad som inte 

fungerade. Olga beskriver även att detta fick henne lugn och fick henne att förstå att det inte 

handlade om henne som förälder utan om barnet. Vår analys av Olgas uttalanden kring den andra 

förskolan är att hon där upplevde kontakten bättre eftersom pedagogerna bemötte henne på ett 

annat sätt. Vi tolkar att pedagogernas framförande av vad de tyckte se att Olgas barn hade för 

svårigheter fick henne att förstå att det handlade om dottern och inte henne personligen. Vi tolkar 

det som att Olga möjligen upplevde att den första förskolan beskrev att det var något fel på barnet 
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eftersom de diagnostiserade henne direkt. På den andra förskolan beskrev de däremot vad barnet 

hade för svårigheter på förskolan vilket medförde att Olga upplevde att den kontakten var bättre 

och att de uppträdde mer professionellt.  

 

5.5.2 Upplevda ramfaktorer som möjligen spelat in i kontakten 
 
Vi har valt tre uttalanden ifrån Olgas intervju som vi fann intressanta att diskutera gällande vår 

frågeställning kring upplevda ramfaktorer.  

 
Olga (5): Det måste nästan vara det att man liksom har rätt ingång. Att man bemöter föräldrar 

och barn med respekt och förklarar tydligt vad det är och varför. Så att allting beror ju på hur 

man lägger fram det.  

 

Olga (6): Sen fick jag ju väldigt bra information ifrån förskolan. Det kändes bra. Personalen 

var väldigt tydliga med vad som skulle ske och hur de hade tänkt sig att.. 

 

Olga (7): Så som förälder så känner du ju ditt barn ganska bra själv.  

 
Olga berättar att hon tycker att bemötandet från pedagogerna bör vara respektfullt. För att 

kontakten ska fungera beskriver Olga att pedagogerna måste ha rätt ingång, att de förklarar tydligt 

hur saker och ting ligger till och att det är viktigt hur de lägger fram det. Hon beskriver att hon fick 

väldigt bra information ifrån den ena förskolan, personalen var tydliga och det tyckte hon kändes 

bra. Olga beskriver även att hon som förälder känner sitt barn. Vi tolkar att Olga påpekar att 

bemötandet, om pedagogerna lyssnar på henne och hur pedagogerna lägger fram problemen är 

väldigt viktigt för kontakten. Vi tycker oss se att kontakten mellan Olga och förskolan upplevdes 

som bättre för att pedagogerna gav henne information, var tydliga, lyssnade på henne och bemötte 

henne med respekt.  

 

Vi diskuterade i och med dessa uttalanden och de vi analyserade i avsnittet som behandlar hennes 

upplevelser av kontakten om det möjligen fanns tre ramfaktorer som spelat in i Olgas upplevelser 

av kontakten med förskolan. Vi kom fram till att det med hjälp utav Olgas utsagor blev tydligt för 

oss att förskolans bemötande och hur de delgett henne information påverkat hennes upplevelser av 

kontakten. I den ena förskolan upplevde hon att de bemötte henne oprofessionellt och då upplevde 
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hon kontakten som mindre fungerande och i den andra beskrev hon att de bemötte henne mer 

professionellt och där upplevde hon kontakten som bättre. I den förskolan där Olga upplevde att 

kontakten fungerade bättre beskrev hon även att de delgav henne tydlig information och att detta 

kändes bra. Vi tycker oss även kunna se att det i Olgas fall varit positivt för kontakten om 

pedagogerna lyssnat till henne eftersom hon påpekar att det är hon som känner sitt barn. Vi menar 

därför att möjliga upplevda ramfaktorer i Olgas upplevelser av kontakten med förskolan är 

pedagogernas bemötande, lyssnande pedagoger och informationen.  

 

5.5.3 Hur har läroplanens uppdrag efterföljts med avseende på Olgas upplevelser? 
 
Ett uppdrag som förskolorna har och som läroplanen (Skolverket 2010, s. 5) beskriver, är att 

förskolan ska vara ett stöd för familjen och att personalens förmåga att få föräldrarnas förtroende 

är viktig för att vistelsen i förskolan för barn med svårigheter ska bli så positiv och stödjande som 

möjligt. Vi upplever att detta uppdrag är intressant att förhålla sig till relaterat till Olgas 

upplevelser utav kontakten med förskolan. Vi tolkar att det eventuellt varit svårt för Olga att känna 

förtroende och stöd ifrån den första förskolan i och med beskrivningarna utav kontakten men att 

det är möjligt att det varit enklare för Olga att uppleva ett förtroende och stöd i kontakten med den 

andra förskolan.  

 

5.5.4 Diskussion kring resultatet 
 

Vi har kommit fram till att tre eventuella ramfaktorer i Olgas upplevelser utav kontakten med 

förskolan är pedagogernas bemötande, lyssnade pedagoger och informationen. Olga beskrev att 

kontakten med den första förskolan fungerande sämre eftersom de bemötte henne oprofessionellt 

och gav tips på diagnoser hennes dotter kunde ha. På den andra förskolan förklarade pedagogerna 

vilka svårigheter de tyckte sig kunna se och gav henne tydlig information kring vad som skulle ske 

vilket medförde att Olga upplevde att kontakten fungerade bättre. Vi tolkar även att det varit 

möjligt att kontakten med förskolorna fungerat bättre och sämre med avseende på hur 

pedagogerna lyssnat till Olga och vad hon menat att hennes barn behöver.  

 

I vår tolkning utav Olgas upplevelser av kontakten med förskolan tyckte vi oss kunna se att 

pedagogernas bedömning utav hennes dotter medförde att hon ifrågasatte sin föräldraroll. Vallberg 

Roth (2012, s. 280) påpekar i sin studie att det i föräldrarnas uttalanden går att synliggöra en 
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maktrelation i förskolan och skolans bedömning utav barnen. Bedömningarna utav barnen kan 

antingen förstärka föräldrarnas föräldraroll eller begränsa och försvaga den. När personalen på en 

av förskolorna ifrågasatte barnets utveckling upplevde Olga detta som en kritik mot henne, hon 

tog åt sig och ifrågasatte sin föräldraroll.  

 

Ottosson (2014, s. 280) poängterar att en förskollärare som är öppen, glad och visar ett utökat 

intresse inför sin arbetsuppgift ingjuter förtroende hos föräldrarna. I Olgas kontakt med den ena 

förskolan tyckte vi oss kunna se att hennes förtroende för pedagogerna inte var så stort eftersom 

hon beskrev att de var oprofessionella och frös ut henne. Om vi ser till Ottossons påpekande tolkar 

vi att det i Olgas fall möjligen varit svårt för pedagogerna att visa ett öppet och glatt intresse inför 

sina arbetsuppgifter. 

 

5.6 Maria 

5.6.1 Marias upplevelser av kontakten med förskolan 
 
I sina uttalanden uttrycker Maria tydligt hur hon upplever att kontakten fungerat med förskolan. 

 

Maria (1): Ja, jag vet knappast vem som tar hand om mitt barn. Jag vet ingenting.  

 

Maria (2): Man vill ha något gjort därifrån, från förskolan. För att man ska se uppföljning 

liksom. Det behövs inte mer än så. Några kort när han leker med sina kompisar.  

 

Maria (3): Det är svårt att få veta något ifrån honom, vad dem håller på med i förskolan. Och 

det är väldigt bristfälliga, de där få meningarna man får i häftet.  

 

Maria berättar att hon vet väldigt lite om vad som händer i förskolan. Hon beskriver att hon inte 

vet vem som tar hand om hennes barn och att hon inte får någon information om hur hennes sons 

utveckling ser ut i förskolan. Hon berättar att det finns ett häfte men att meningarna i häftet är 

bristfälliga. Hon uttrycker att hon skulle vilja se något som hennes son gjort på förskolan, kort på 

när han leker med sina kompisar för att hon ska kunna se någon uppföljning.  

 

Vi tolkar att Maria upplevde att kontakten med förskolan inte fungerar så som Maria skulle önska. 

Hon uttrycker att hon får för lite information ifrån förskolan och vi tolkar att detta påverkar Marias 

uppfattning om kontakten med förskolan. Vi tycker oss kunna se att Maria får bristfällig 
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information och vi tolkar att det är möjligt att Maria upplever att det är ännu viktigare att få 

meningsfull information när hennes son har svårt att kommunicera vad de gör i förskolan. Vi 

tolkar att Maria upplever att kontakten med förskolan inte fungerar eftersom hon uttrycker att hon 

knappast vet vem som tar hand om hennes barn. Vi anser att det är svårt att ha en fungerande 

kontakt om föräldern inte vet vem som har ansvaret för barnet. Vi har diskuterat kring möjligheten 

att förskolan stimulerar Marias son i sin utveckling och att det sker ett lärande men att de brister i 

förmedlandet utav detta. I och med att vi vilar oss på den fenomenologiska teorin blir det dock inte 

intressant att utveckla en eventuell analys kring vad som faktiskt sker i förskolan. Marias 

upplevelser av vad som sker i förskolan och att hon inte får någon information kring detta är 

hennes erfarenheter och detta utgör sanningen i vår analys.  

 

5.6.2 Upplevda ramfaktorer som möjligen spelat in i kontakten 
 
I ett av Marias uttalanden beskriver hon vad hon tror skulle behövas för att kontakten med 

förskolan ska bli bättre.  

 
Maria (4): Jag skulle vilja att jag hade en bestämd person som jag kan rikta mig till med alla 

frågor. För nu känns det som att den informationen bara försvinner.  

 

Maria uttrycker att hon skulle vilja att det fanns en bestämt person hon kunde vända sig till med 

alla frågor eftersom hon nu upplever att informationen bara försvinner. I vår analys angående 

kontakten med förskolan kom vi fram till att Maria upplevde att kontakten med förskolan inte 

fungerade eftersom hon får bristfällig eller nästan ingen information ifrån förskolan. I uttalandet 

ovan upplever vi att Maria uttrycker att kontakten möjligen skulle fungera bättre om hon visste 

vem som hade ansvar och vem hon kunde vända sig till med sina funderingar. Utifrån den tidigare 

analysen och detta uttalande menar vi att det är möjligt att tydligt ansvar är en upplevd ramfaktor 

som påverkat Marias upplevelser utav kontakten. Vi tolkar att Maria upplever att kontakten 

fungerar dåligt eftersom hon inte vet vem hon kan vända sig till och hon uttrycker själv att det 

vore bättre om hon visste detta. Därför blir det för oss möjligt att dra slutsatsen att ett tydligt 

ansvar ifrån personalen sida gällande kontakten skulle kunna påverka Marias upplevelser av 

kontakten i en positivare riktigt.  

 

Maria (5): Man har så mycket oro när man har barn som är utanför normen. Man borde ta det 

lite mera på allvar och informera mig om hur pass långt i utvecklingen han har kommit. Det är 
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det här jag saknar. 

 

I detta uttalande uttrycker Maria sin oro för sonen som hon menar är utanför normen. Hon 

beskriver att hon därför tycker att förskolan borde ta det på mer allvar och se till att informera 

henne om hur hans utveckling ser ut. Hon berättar sedan att detta är något hon saknar i kontakten 

med förskolan. Vår tolkning är att det är möjligt att den bristfälliga informationen om hur sonens 

utveckling ser ut i förskolan påverkar Marias upplevelser av kontakten med förskolan i en negativ 

riktigt. Vi menar därför att det är möjligt att ännu en eventuell ramfaktor i Marias upplevelser av 

kontakten med förskolan är informationen om barnets utveckling.  

 

Maria (6): Man blir specialist på sitt barn, man blir det största proffset på allt, man är den som 

är närmast. 

 

Maria poängterar att det är hon som är specialisten på sitt barn och att det är hon som är närmast 

sitt barn. Vi tolkar att Marias upplevelser av att det är hon som vet vad hennes barn behöver och 

att hon känner honom bäst kan leda till att hon möjligen anser att förskolan behöver lyssna på 

henne. Maria påpekar även i sina uttalanden (4,5) att förskolan inte tar saker på allvar och att 

hennes information verkar försvinna. Vi tycker oss kunna se att dessa uttalanden eventuellt hänger 

ihop. Maria upplever att hon står sitt barn närmast och känner det bäst trots det verkar förskolan 

inte ta henne på allvar och lyssna på den informationen hon ger dem. Vi tolkar därför att lyssnande 

pedagoger varit en möjlig upplevd ramfaktor i Marias upplevelser av kontakten med förskolan. 

Om förskolan lyssnat till Maria tror vi att det är möjligt att hon upplevt kontakten som bättre.  

 

5.6.3 Hur har läroplanens uppdrag efterföljts med avseende på Marias upplevelser? 
 
På sida 13 i läroplanen (Skolverket 2010) ges riktlinjer för arbetslagets ansvar i arbetet med 

hemmen. Arbetslaget ska föra kontinuerliga samtal kring barnets utveckling, lärande och trivsel 

med barnets vårdnadshavare. Vi anser att det är möjligt att analysera kring hur denna riktlinje 

efterföljs utefter Marias upplevelser och utsagor kring kontakten med förskolan. Maria uttrycker 

att hon skulle önska att hon kunde få veta mer om sitt barns utveckling och att den informationen 

hon får är väldigt bristfällig. Hon uttrycker även att hon är extra orolig för sin son eftersom han är 

utanför samhällets normer. Vi upplever att det är möjligt att anta att förskolan brustit i sitt uppdrag 

att informera vårdnadshavaren om barnets utveckling, trivsel och lärande eftersom Maria berättar 

att detta sker i för liten utsträckning.  
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5.6.4 Diskussion kring resultatet 
 
I Marias utsagor kring kontakten med förskolan tyckte vi oss kunna se en röd tråd. Vi tolkade att 

hon upplevde att kontakten fungerade dåligt eftersom hon inte visste vem som hade ansvar för 

barnet, hon visste inte heller vem hon kunde rikta sig till med sina funderingar och hon uttryckte 

att hon inte fick veta tillräckligt om hennes sons utveckling. Vi analyserade därför kring om tre 

eventuella upplevda ramfaktorer i Marias upplevelser av kontakten med förskolan kunde vara 

tydligt ansvar, information om barnets utveckling och lyssnande pedagoger. Vi upplevde därför att 

förskolan möjligen brustit i sitt uppdrag kring att de ska föra en kontinuerlig kontakt med 

vårdnadshavarna kring barnets utveckling, trivsel och lärande.  

 

I Karlssons (2006, s. 128-161) studie uttalar sig två av föräldrarna i likhet med Maria, den ena 

föräldern påpekar att det är positivt för barnet när hon kan se att han fått vänner att leka med och 

den andra föräldern väljer att byta förskola för att hon inte kan se att barnet utmanas och utvecklas 

framåt. Vallberg Roth (2012, s. 280) anknyter i sin studie till likande uttalanden ifrån föräldrar. I 

hennes analys utav föräldrarnas utsagor kommer hon fram till att förskolan och skolans 

dokumentation om barnets utveckling blir ett bevis för föräldrarna att barnen är på rätt väg, hon 

menar att de behöver bli bekräftade gällande att barnets utvecklas framåt för att känna sig trygga 

och nöjda. Vi tycker oss eventuellt kunna se att det är viktigt för föräldrarna i båda studierna och 

även för Maria att få bekräftat att deras barn utvecklas. I Marias fall gav förskolan bristande eller 

ingen information om hennes barns utveckling, vilket vi tolkade påverkade kontakten i en negativ 

riktning.  

 

En aspekt som Erikson (2004, s. 254-255) belyser är att det finns ett maktperspektiv i hur 

kontakten initieras. Erikson påpekar att det legat på skolans ansvar att initiera kontakt med 

föräldrarna och att detta inneburit att skolan kunnat kontrollera graden utav kontakt. Något som i 

sin tur kunnat utnyttjas för att öka skolans position i samarbetet och avgränsa föräldrarnas 

deltagande. Vi anser att Eriksons utsaga är intressant att reflektera kring i förhållande till Marias 

upplevelser av kontakten med förskolan. I Marias fall tolkar vi att förskolan initierat lite kontakt 

vilket inneburit att Maria upplevt sig avgränsad ifrån vad som försiggår i förskolan. 
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6. Sammanfattning av resultaten och avslutande diskussion 
 

Vårt syfte med denna studie var att öka förståelsen för hur föräldrar till barn i behov av särskilt 

stöd upplever samverkan med förskolan. Vi valde att avgränsa denna studie till sex föräldrars 

upplevelser och erfarenheter av att samverka med förskolan. Vi är medvetna om att denna 

avgränsning medför att vi inte kan dra några generella slutsatser kring hur samverkan med 

förskolan fungerat men vi upplever ändå att dessa sex föräldrar bidragit till att öka vår förståelse 

för hur de upplever samverkan med förskolan och vad som kan vara nycklarna till att få 

samverkan att fungera positivt. 

 Alla föräldrar i vår studie upplevde att det var viktigt att pedagogerna lyssnade på dem och en av 

dem beskrev att förutsättningen för en god kontakt är att pedagogerna bemöter henne med respekt. 

Wilder och Ylvén (2014, s. 265) och Ottosson (2014, s. 270-276) påpekar att det ställs höga krav 

på flexibilitet och kompetens hos de pedagoger som ska ansvara för barnen och ansvara för 

samverkan med föräldrarna. De menar att detta inte är ett enkelt uppdrag utan att det innehåller 

många komponenter som pedagogen behöver kunna behärska. Sandberg och Ottosson (2010, s. 

752) uttalar sig kring samma tema vilket vi även tog upp under presentationen av deras forskning. 

De påpekar att det är intressant att både föräldrarna och pedagogerna menar att en kompetens 

gällande samarbete är viktigt för att få den att fungera men att en utbildning kring samverkan 

enligt pedagogerna är nästintill obefintlig. Ottosons, Ylvén och Wilders slutsatser och resultatet i 

Sandberg och Ottossons (2010) studie finner vi är intressanta med tanke på funderingarna vi hade 

inför vår studie vilka vi presenterat i inledningen. 

Vår första frågeställning avsåg att belysa hur de föräldrarna vi intervjuade upplevde kontakten 

med förskolan. I våra analyser kom vi fram till att dessa upplevelser var väldigt olika. Två av 

föräldrarna upplevde kontakten med förskolan som väl fungerade, de beskrev att de var trygga 

med personalen och berättade att pedagogerna lyssnade på dem och deras önskemål. Tre av 

föräldrarna upplevde kontakten med förskolan mer splittrat. Två av dem hade olika erfarenheter 

ifrån två förskolor där deras barn gått där kontakten på den ena förskolan upplevts som väl 

fungerande medan kontakten på den andra förskolan upplevts som sämre fungerande. Vi tolkade 

att detta berott på hur pedagogerna bemött föräldrarna och om de lyssnat på deras åsikter. Den 

sista föräldern av dessa tre upplevde kontakten med personalen som fungerande men kontakten 

med förskolechefen mindre fungerande.  

Vi tolkade att den sista föräldern i vår studie upplevde att kontakten inte fungerade, hon beskrev 
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att hon nästan inte visste någonting om hennes sons dagar på förskolan. Vi valde att i denna studie 

ha en fenomenologisk utgångspunkt och därför fokuserade vi enbart på föräldrarnas upplevelser 

av kontakten med förskolan. Det var dessa upplevelser och erfarenheter som bidrog till vår analys 

och ledde till våra resultat. Vi hade inte för avseende att avgöra hur objektiva deras upplevelser 

var i förhållande till andras perspektiv utan deras upplevelser blev sanningarna av hur kontakten 

sett ur för dem. 

I vår andra frågeställning ville vi försöka finna svar på vilka eventuella upplevda ramfaktorer som 

spelat in i kontakten med förskolan utifrån föräldrarnas upplevelser. Vi ansåg att vår 

fenomenologiska utgångspunkt banade vägen för en analys av detta. Eftersom utgångspunkten 

underströk att det var föräldrarnas upplevelser som var i centrum och ingen annans bedömde vi att 

det var möjligt att via dessa diskutera kring vilka ramfaktorer som föräldrarna upplevt troligen 

spelat in i kontakten. I våra analyser kom vi fram till att ledningen/förskolechefen, pedagogernas 

bemötande och tydligt ansvar varit eventuella upplevda ramfaktorer som spelat in i enstaka 

föräldrars kontakter med förskolan.  

Två faktorer som vi ansåg var möjliga upplevda ramfaktorer och som delvis angrep samma ämne 

var information och information gällande barnets utveckling. Den ramfaktorn som handlade om 

information var bredare, där hade vi med förälderns utsagor svårt att veta vilken typ av 

information det handlat om men hon upplevde att en tydlig och kontinuerlig information ifrån 

pedagogerna varit bra. För den andra föräldern blev det för oss tydligare att tolka att det var 

informationen gällande hennes barns utveckling som hon upplevde fattades och vi tolkade att det 

var detta som möjligtvis spelat in i hennes upplevelser av att kontakten varit mindre fungerande. 

Vi hade två upplevda ramfaktorer som vi tyckte oss se spela in i kontakten med förskolan för flera 

föräldrar, tillgänglighet och val av resurs. En upplevd ramfaktor som vi tolkat möjligen spelat in i 

alla föräldrarnas upplevelser av kontakten med förskolan, nämligen lyssnande pedagoger. 

Ottosson (2014, s. 270) påpekar att det är viktigt att pedagogerna lyssnar till föräldrarna och 

skapar möjligheter för en öppen dialog eftersom dem är experter på sina barn och förstår dem bäst. 

Även Ylvén och Wilder (2014, s. 265) betonar vikten av att låta föräldrarna dela med sig av sin 

kunskap kring sitt barn eftersom dem är experterna. Ylvén och Wilder poängterar att samverkan 

mellan förskolan och föräldrarna påverkas av personalens lyhördhet. De hävdar att pedagogerna 

bör medverka till att samverkan sker på familjens villkor för att skapa goda förutsättningar för 

samarbetet. I vår analys underströk alla föräldrarna att det var dem som kände sina barn bäst och 

några av dem påpekade att förskolan därför bör lyssna på vad de säger att barnen behöver. Detta är 
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något vi vill ta med oss i vårt framtida yrke som förskollärare. Med avseende på våra analyser och 

litteraturen vi läst under examensarbetet är vår bedömning att en av nycklarna till en god kontakt 

med föräldrarna är att vi lyssnar på dem och tar hänsyn till vad de säger att deras barn har för 

behov. Även läroplanen (Skolverket 2010, s. 5) understryker att barnen bör få sitt stöd utformat 

efter sina behov och deras egna förutsättningar. I och med vad vi kommit fram till i våra analyser 

kring att föräldrarna upplever att de vet vad deras barn behöver bäst anser vi att det blir enklare att 

sträva mot dessa riktlinjer om pedagogerna lyssnar på föräldrarna.  

Analyserna av föräldrarnas upplevelser av hur kontakten med förskolan sett ut och vilka upplevda 

ramfaktorer som spelat in tolkade vi ofta handlade om samspelet med pedagogerna. Föräldrarna 

ville veta vem som hade ansvar för deras barn, vilken information de fick, om pedagogerna 

lyssnade på föräldrarna, att personalen var tillgänglig för kontakt, hur de bemötte föräldrarna och 

hur tillgängliga de var. Sandberg och Ottossons (2010, s. 752) kom i sin studie fram till att 

föräldrarna upplevde att en bristande information, svårigheter i kommunikationen och bristande 

kommunikation ledde till ett sämre samarbete. Vi upplever att våra resultat och Sandberg och 

Ottossons (2010) resultat anknyter till varandra. För oss blir det tydligare att en fungerande 

samverkan mellan hem och förskola utgörs av kompetenta pedagoger och deras förmåga att vara 

lyhörda inför föräldrarna.  

Vår sista frågeställning avsåg att via föräldrarnas upplevelser säga något om hur läroplanens 

uppdrag kring samverkan med föräldrarna efterföljts med avseende på enbart deras upplevelser av 

kontakten med förskolan. Även i dessa analyser hade vi vår fenomenologiska teori med oss och 

denna möjliggjorde att vi med hjälp av förälderns utsagor och upplevelser kunde säga något om 

hur förskolans uppdrag efterföljts enbart för denna förälder. Därför blev våra resultat väldigt olika 

gällande varje förälder. Det var olika mål och riktlinjer som blev relevanta att diskutera kring och 

slutsatserna om de efterföljts skiljde sig åt. 

En aspekt som vi fann intressant i och med vår studie var att de föräldrar som ställde upp var 

enbart kvinnor. Vi skickade ut en förfrågan och denna riktade sig till föräldrar i stort och avsåg 

inte enbart mödrarna. Karlsson (2006, s. 241-245) diskuterar även i sin avhandling att det är 

intressant att det till största delen är kvinnor som behandlats i hennes studie. Hon påpekar att det 

finns en risk att diskussioner kring detta innebär att vi ytterligare reproducerar könsstrukturerna i 

barnuppfostran. I vår studie har vi valt att avgränsa oss ifrån en diskussion och analys gällande 

detta eftersom vi både har begränsat med tid och utrymme. Vi upplever dock att det vore intressant 

att i framtida studier bedriva en forskning kring kvinnodominansen inom förskolan. Det var 
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kvinnorna/mödrarna som ställde upp på våra intervjuer och det var även mestadels kvinnor som 

ingick i Karlssons studie. Inom barninstitutionerna som föräldrarna haft kontakt med i Karlssons 

studie interagerade föräldrarna oftast med kvinnor vilket även gällde för föräldrarna i vår studie. 

Detta är något vi finner är intressant att titta vidare på i framtida studier.  
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8. Bilagor 
 

Intervjuformulär 
 
 
Har ert barn haft behov av särskilt stöd under hela sin förskoleperiod?  
 
 
Hur upplever du/ni att förskolan initierat kontakt med er gällande ert barn?  
     - Hur har er kontakt med förskolan sett ut? 
     - Vem har haft ansvaret för ert barn? 
 
 
Kan du beskriva ditt/ert samarbete kring förskolan gällande ert barn? 

-‐ Finns det någon del av samarbetet som fungerat mindre bra/bra? 
-‐ Vilka har varit delaktiga i ert samarbete? 

 
 

Kan du beskriva ert samarbete kring eventuella åtgärder gällande ert barn. 
-‐ Anser du att förskolans föreslagna åtgärder stämt överens med era önskade 

åtgärder. 
 
 
Hur skulle du/ni beskriva förskolans kompetens gällande arbetet med ert barn? 
 
 
Vad anser du är det viktigaste för att kontakten med förskolan ska fungera? 
 
 
Hur upplever ni att er kontakt sett ut i jämförelse med föräldrar till barn utan särskilt stöd? 
 
 
Om du fick förändra något i kontakten med förskolan, vad skulle det vara? 
 

 
 
 


