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Sammanfattning 

 

I dagens samhälle förväntas vårdnadshavaren att vara delaktig i förskolans verksamhet 

vilket ställer höga krav på både vårdnadshavaren och pedagogen. Det är viktigt att 

kommunikationen mellan pedagogen och vårdnadshavaren fungerar för att kunna få fram 

den information som ska förmedlas från båda parter. Syftet med studien är att undersöka 

hur pedagoger för ut information till vårdnadshavaren samt vilka informationsvägar som 

används för att informera vårdnadshavaren om barnets utveckling. Till min studie har jag 

använt mig av kvalitativ intervju för att få svar på mina frågeställningar. 

Förskolan använder sig av både envägskommunikation och tvåvägskommunikation för att 

föra ut information till vårdnadshavaren. 

Envägskommunikation används för att föra ut information om förskolans pedagogiska 

verksamhet och där dialoger inte ligger i fokus. Tvåvägskommunikation använder 

förskolan för att föra diskussion om barnets utveckling med vårdnadshavare. Trots olika 

kommunikations vägar når pedagogerna inte ut till alla vårdnadshavare med information. 

Detta kan bero på språkliga brister, vårdnadshavarens ointresse av barnets utveckling i 

förskolan samt tekniska brister.  

Nyckelord: kommunikation, delaktighet, förskollärare, envägskommunikation, 

tvåvägskommunikation 
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 1. Inledning 

  I skolverkets broschyr om Att välja förskola står det; 

 

”du som förälder är den som står barnet närmast” och att synpunkter från föräldrar är 

betydelsefullt för verksamheten”(Skolverket, 2011, s 3). 

Eftersom föräldrar förväntas vara delaktiga i barnens vardag på förskolan är samarbetet 

mellan hemmet och förskolan en förutsättning för att kunna bygga en relation mellan dessa 

två aktörer. Det står i skollagen §11 att: ”Personalen ska föra fortlöpande samtal med 

barnets vårdnadshavare om barnets utveckling” (Skollagen, 2010:800, § 11). Med dessa 

riktlinjer från Skolverket är det väsentligt att undersöka hur dessa tolkas och efterlevs av 

personer som är knutna till förskolor och deras verksamhet.  

 

I förskolans läroplan står att förskolan ska ha fortlöpande samtal med föräldrar när det 

gäller barnets trivsel utveckling och lärande genom ett utvecklingssamtal men det står inte 

hur utvecklingssamtalet skall ske (Simonsson& Markström, 2013, s 1). 

 

I denna studie har jag valt att undersöka hur pedagoger kommunicerar samt hur 

vårdnadshavaren får ta del av barnets utveckling i förskolan. 
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2.Bakgrund 
 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska ha ett samarbete med föräldrar för att barnet 

ska kunna utvecklas efter sin egen förmåga. Men också att det är viktigt att personalen får: 

”[…]förtroendet från föräldrar, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för 

barn med svårigheter” (Lpfö98/10,s 5). 

Kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskolan är en viktig del för att kunna 

bemöta barnet på bästa sätt, främst de barnen och vårdnadshavare som är i behov av 

särskilt stöd (Flising, Fredriksson& Lund, 1996, s 16). Jakobsson och Nilsson (2011) 

skriver i sin bok Specialpedagogik och funktionshinder, att det händer att föräldrar själva är 

de som ger pedagogerna information om barnets diagnos. Detta medför att föräldrar 

uppfattar det som att pedagogerna får en större förståelse för barnets särskilda behov. 

Vidare menar Jakobsson & Nilsson (2011) att möjligheten och önskemål om delaktighet i 

den pedagogiska verksamheten för vissa föräldrar varierar. Detta kan bero på att vissa 

föräldrar enbart vill ha information om väsentliga åtgärder och att andra vill vara delaktiga 

i själva planeringen och genomförandet (Jakobsson& Nilsson, 2011, s 77,241). Ofta 

resulterar detta i att vissa vårdnadshavare är mer pålästa och kräver därmed mer 

information än vårdnadshavare som inte är lika insatta i den pedagogiska verksamheten 

(Hanspers & Mörk, 2011, s 36-37). Det skulle kunna vara olika faktorer, menar Björk-

Willén, som tar upp att exempelvis klass, kön och etnicitet påverkar hur påläst 

vårdnadshavaren är (Björk- Willén, 2014, s 126-127).  

 

Är kommunikationen likvärdig då olika föräldrar får olika mycket information beroende på 

hur mycket de kräver? Björk-Willén menar att förutsättningarna för samverkan skiljer sig 

mellan olika förskolor och att detta kan bero på majoritetsspråkets skillnader. Föräldrar 

med annat modersmål kan ha det svårare med att uttrycka sig språkligt (Björk-Willén, 

2014, s 124). Samtidigt menar Tallberg Broman att behovet av föräldrarnas inflytande och 

delaktighet behövs för att institutionerna ska kunna uppfylla sina mål (Tallberg Broman, 

2009, s 222). Sandberg och Vuorinen menar att dessa värderingar kan vara svåra att 

upprätthålla och att det kan bero på att ansvarsfördelning mellan hemmet och förskolan 

behöver tydliggöras (Sandberg& Vuorinen, 2008, s 151). 

Det har visat sig, i en av studierna, som Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) har 

gjort att föräldrar inte hade någon större kunskap i hur deras barn kan utveckla intresse och 

förståelse för skrift och matematik i förskolan. Kan detta vara att det brister i 
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kommunikationen mellan förskolan och hemmet? Föräldrar behöver få en insyn i 

förskolans verksamhet samt få en helhetsbild kring hur målen samt barnets utveckling och 

lärande går hand i hand (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2009, s 95,117).  Ett exempel 

kan vara att pedagoger och föräldrar kan ha olika syn på omvårdanden och lärandet av barn 

som är i behov av stöd. Vad som är viktigast omvårdnad eller att barnet ska lära sig så 

mycket som möjligt (Jakobsson& Nilsson, 2011, s 241-242). Vidare skriver Skolverket att 

vårdnadshavare ska få information dagligen vid hämtning och lämning hur barnet har haft 

det under dagen från förskolepersonal (Skolverket 2011, s 10). I Skolverkets allmänna råd 

för förskolan står det att förskolechefen och förskollärare bör: 

 

”[…]ta hänsyn till föräldrars olika möjligheter att delta i och påverka verksamheten genom att se 

till att det finns olika former för information och inflytande”.   

 

Och att förskollärare bör: 

 

”[…]se till att utvecklingssamtalet bygger på en bred och nyanserad bild av barnets 

utveckling och lärande där barnet inte jämförs med någon annan än sig själv och inte heller 

utifrån fastställda normer(Skolverket, 2013, s 33).” 

 

I de allmänna råden skriver Skolverket om Olika former för information och inflytande, att 

det är upp till förskolechefen att se till att samarbetet mellan förskolan och hemmet 

utvecklas. Vidare skriver skolverket att förskolläraren har ansvaret för att göra föräldrar 

delaktiga i verksamheten och att möjliggöra för dem att utöva inflytande över hur målen 

åskådliggörs i den pedagogiska planeringen. För att alla föräldrar ska ta del av information 

och få möjlighet till inflytande behövs delaktigheten göras i olika former. Förutom den 

dagliga kommunikationen vid lämning och hämtning behövs det ges utrymme för andra 

former av inflytande, där föräldrar kan aktivt påverka den pedagogiska verksamhetens 

innehåll. Inom varje enhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd enligt skollagen. 

Det är förskolechefens ansvar att ett eller flera forum av samråd finns och att i dessa forum 

se till att uppfylla två huvuduppgifter: 

 

”ge möjlighet för vårdnadshavare att föra fram förslag och synpunkter i olika frågor” 
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”ge information om kommande beslut i frågor som kan påverka barnen och är av intresse 

för vårdnadshavare” (Skolverket, 2013, s 34). 

 

Vidare skrivs det i de allmänna råden om Utvecklingssamtal, att förskolan ska ha samtal 

med barnets vårdnadshavare angående barnets trivsel, lärande och utveckling både i och 

utanför förskolan. Dessutom ska utvecklingssamtal genomföras en gång per år och ibland 

mer. Barnets utveckling ska inte jämföras med någon annan än barnet själv eller utifrån 

några fastställda normer. Utvecklingssamtalet bör vara ett samtal där en bred och 

nyanserad bild av barnets utveckling och lärande beskrivs. Utvecklingssamtalet handlar om 

att visa vad som uppstår mellan barnet och omgivningen på förskolan. Arbetslaget ska se 

över hur varje barns utveckling och lärande sker och hur förskolan bidrar till detta 

(Skolverket, 2013, s 35). Dock att inte förglömma är att de som bär det största ansvaret för 

fostran är vårdnadshavaren och att förskolan är ett komplement (Lpfö98/10, s 13 ). 

2.1  Samverkan mellan hemmet och förskolan förr och nu 

 

Under 1800- talet var det många som levde på landet i självhushåll och producerade i sina 

egna gårdar det som de själva konsumerade. Många människor hade det fattigt och svårt 

och barnkullarna var större än var de är nu. De stora barnen tog hand om de yngre och alla 

fick hjälpas åt. När industrialismen kom innebar det att många valde att flytta in till 

storstäderna med hoppet om att få det bättre. Det började uppstå tillsynproblem då 

föräldrar inte kunde ta med sig sina barn till arbetet. Detta resulterade till att många barn 

var ute på gatorna och tiggde eller stal, men de bildade också gäng. För att skapa ordning 

började man se över hur detta skulle ske. Man försökte skapa ordning genom lagar och 

hårda straff, skolplikt och tillsyn av barn (Flising, Fredriksson& Lund, 1996, s 19-20). 

 

Småbarnsskolornas övergripande ändamål var att ge omvårdnad och att uppfostra barnen. 

Det handlade om att lära barnen moraliska, sociala och pedagogiska mål. 

Småbarnsskolorna fanns till för att hjälpa mödrar som oftast var ensamstående och som var 

tvungna att arbeta för sin försörjning (Vallberg Roth, 2011, s 30).  

Den första barnkrubban i Sverige grundades 1852 och den låg vid Kungsholmen i 

Stockholm. Barnkrubborna hade en vårdande inriktning och även en mer pedagogisk 

förskolereform (Westberg, 2011, s 8). Barnträdgårdarna konstruerades för att 
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hemarbetande husmödrarna skulle få några timmars avlastning. Dock ansågs det att barnen 

behövde vistas i en pedagogisk miljö som skulle vara bra för deras utveckling. 

Barnträdgårdarna uppgavs ha social och pedagogiska syften och att de sju första åren av 

barnets liv betraktades vara viktiga. Henriette Schrader-Breymann utformade 

förskolepedagogiken och förklaras som familjen och hemmets pedagogik (Vallberg Roth, 

2011, s 37).  

 

I den svenska skolan har det funnits en tydlig gränsmarkering till föräldrar och även ett 

begränsat föräldradeltagande. Vilket har gjort att föräldrar haft väldigt lite inflytande 

(Tallberg Broman, 20011, s 76). Det fanns kritik mot familjers förmåga att uppfostra och 

forma barn. Normer och värden fördes genom barnen och elever till hemmet men 

framförallt till modern. Med detta ansågs att förskolan och skolan fostrade och formade 

hemmen genom barnen. Det går att konstatera att under 1900-talet genomgicks det en 

genomgripande utveckling när det gällde ansvarsfördelning för barnens uppfostran och 

undervisning mellan hemmet och skolan, hem och förskolan. Under 1960-1970 talet 

ansågs det vara viktigt stäva efter en mer socialt jämlikhet och att detta skulle göras 

tillsammans. Med detta innebar det att alla barn och familjers lika förhållande markeras. I 

slutet mot 1980 och 1990 tydliggörs behovet av föräldrarnas inflytande och ansvar 

(Tallberg Broman, 2009, s 221-223). Föräldrars inflytande motiveras utifrån flera aspekter 

dels som en demokratiskaspekt samt ett verktyg för att kunna få elever att uppnå en bättre 

skolgång. För att få en fördjupad demokrati och kvalitét behövs föräldrars delaktighet och 

medansvar, något som anses vara viktigt i förskolan och skolas arbete (Tallberg Broman, 

2009, s 224). Inom förskolan anses föräldrar vara en tillgång för förskolan och dessutom 

anses samverkan mellan hemmet och förskolan som en viktig faktor för ett resultatrikt 

arbete med barnet (Skolverket, 2004, s 122).  

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Kommunikation 

 

Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet commun och ändelsen ie 

motsvarar fie vilket motsvara ordet att framställa. En betydelse av ordet kommunicera kan 

vara att göra något tillsammans alltså att överföra kunskap eller information till en annan 

människa så exakt som möjligt (Juul& Jensen, 2003, s 116). Kommunikationen är länken 

mellan kulturen och människans tänkande. Vi människor lär oss genom att delta i praktiska 
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och kommunikativa samspel med andra människor (Säljö, 2000, s 105). Kommunikation 

handlar om att förmedla information. Därför spelar kommunikation en viktig roll i den 

allmänna tonen mellan parterna vilket genererar till att få en klarhet. Detta kan bidra till att 

det skapas en god eller dålig grund för en mer närgången kontakt (Juul & Jensen, 2003, s 

116). Liberg (2007) förklarar att kommunikation används av människan för att kunna 

skapa mening och för att förstå sin tillvaro. Människan skapar meningsskapande 

kommunikation genom att vara bärare och medskapare. Meningsskapande kommunikation 

kan ske på många olika sätt genom t ex samtal, litteratur, bild, film, musik, drama, dans 

och rörelse. Människan förhåller sig på olika sätt vid olika situationer och använder då 

olika sinnen samt redskap för att kunna kommunicera, genom att vi talar, lyssnar, läser, 

skriver, ser, luktar, smakar, gör och gestaltar (Liberg, 2007, s 8). Bergström menar att vid 

en kommunikation (se figur1) är det inte alltid säkert att budskapet nås fram till alla utan 

bara en del få ta del av budskapet (Bergström, 2008, s 102). Agnetha Jonsson är lärare och 

forskare vid Högskolan i Kristianstad, skriver i sin avhandling att kommunikationen i 

förskolan är viktig då det är en av dem mest förekommande aktiviteterna i förskolan. 

Vilket innebär att läraren är medelpunkten i kommunikationen med barnet (Jonsson, 2013, 

s 30). 

 

 

Figur1: Kommunikationsmodell, enligt Bo Bergström 

 

 

2.2.2 Kommunikation mellan pedagog och föräldrar 

 
Kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar behövs på många olika sätt för det 

praktiska som har med barnet att göra. Men kommunikationen mellan föräldrar och 

pedagogerna har också betydelse när det kommer till den abstrakta nivån. Med den 

abstrakta nivån menas förmedlandet av förskolans innehåll, normer och värden. I denna 

nivå är kommunikationen, samsyn, förståelse och respekt avgörande för en fungerande 
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samverkan mellan förskolan och hemmet. Brist på språkförståelse kan vara en faktor som 

gör att föräldrar och pedagoger får svårt att förstå varandra och att det riskerar att bli brist 

på kommunikation. Brist på kommunikation kan bidra till att det blir missförstånd (se 

figur1) mellan pedagoger och föräldrar och även misstro mellan förskola och familj 

(Broberg, Hagström& Broberg, 2012, s 129, 130).  

 

2.2.3 Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalet är en annan typ av samtal än det samtal som utbyts t ex ute i 

tamburen, vid lämning eller hämtning. Det är nämligen förskolepersonalens uppgift att se 

till att utvecklingssamtalet erbjuds. Samtalet ska handla om det enskilda barnet. 

Utvecklingssamtalet kan anses som att man utbyter information mellan varandra alltså att 

utbyte av informationen sker mellan vårdnadshavare och pedagog (Markström, 2007,s 112, 

134). I samtalet finns möjlighet till att ta upp saker som föräldrar känner sig osäkra på samt 

att även ta upp konflikter som kan uppstå eller hur det är på förskolan och hemma 

(Skolverket, 2004, s 122). Genom att ha en öppen kontakt där informationen kan flyta i en 

respektfull ömsesidighet kan alla parter bli hjälpta och detta gagnar barns positiva 

utveckling (Ottosson, 2009, s 260). Vidare hjälper utvecklingssamtalet förskolläraren att få 

en bättre förståelse för barnets hemsituation och föra detta vidare till övriga arbetslag. 

Detta för att kunna bemöta barnet på bästa sätt under den tiden som barnet vistas på 

förskolan. Utvecklingssamtal kan användas som ett redskap för förskolläraren och för att få 

en gemensam helhetsbild av barnet (Simonsson, Markström, 2013, s 7, 8). 

Det är viktigt att när det finns andra professionella inkopplade samtalar med dem om att de 

deltar i utvecklingssamtalet. Detta gör att föräldrar slipper agera budbärare mellan 

förskolan och andra professionella (Ottosson, 2009, s 260). Forskning stödjer vikten av att 

ha en fungerande samverkan mellan hemmet och förskolan, för att kunna stödja barnets lek 

och lärande (Ottosson, 2009, s 260). 

 
 

2.2.4 Delaktighet 

Det finns olika former av delaktighet (se figur 2)som till exempel engagemang (hur en 

person genomför sin aktivitet), aktivitet (vad en person gör), formell tillhörighet 

(legitimerar deltagande), informell tillhörighet (känslan av att vara accepterad), 

autonomi (individens möjlighet till att träffa självständiga val samt bestämma över sin 

situation), makt (att få sin vilja igenom)och interaktion (ömsesidighet) (Molin, 2004, s 
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67-74).  

Enligt WHO:s definition av delaktighetsbegrepp handlar delaktighet om ett samspel mellan 

en persons nedsatta funktionsförmåga och omgivningsfaktorns betydelse (Gustavsson, 

2004, s 24). 

 Begreppet delaktighet kan relateras till olika beslut som görs rent politiskt och syftar till 

att minska marginaliseringen av människor, som mer eller mindre uteslutits från det 

svenska samhället. Det är under dessa beslut som begreppet delaktighet blir till norm som 

kopplas till social rättvisa (Melin, 2013, s 4). Delaktighet har ett speciellt stort värde i ett 

samhälle som är präglat i mångfald, marginalisering och utanförskap, detta kräver stora 

krav på kommunikation, flexibilitet och kreativitet (Tallberg Broman, 2013, s 233). 

Delaktighet handlar om relationen mellan individen och samhället. En fråga som ständigt 

dyker upp är ur vilket perspektiv delaktighet ska ses ifrån, som ett individ eller 

samhällsperspektiv. Ska delaktigheten ses ur individs perspektiv handlar det om att se 

individens begränsningar. För att vi ska se delaktighet ur ett sociokulturellt perspektiv 

handlar det om att bli accepterad av andra i ett socialt sammanhang (Melin, 2009, s 3).  

 

 

                                             Formell tillhörighet Makt 

Engagemang Aktivitet  Interaktion 

Autonomi                          

                                           Informell tillhörighet 

 

Figur2: Olika former av delaktighet enligt Molin. 

 

 

2.3 Teoretiska perspektiv 

 
Jag har under min studie valt att använda mig av sociokulturellt perspektiv på 

kommunikation. Detta perspektiv passar i mitt arbete då studien handlar om 

kommunikation och delaktighet mellan människor. Säljö (2005) menar att vi människor 

har genom ord och språkliga kategorier tillgång till att kunna utveckla och kommunicera 

kunskaper. Det gör vi genom att vi analyserar, observerar och drar slutsatser om hur vår 

omvärld ser ut. I den sociokulturella teorin är det naturligt att understryka att språket bör 

ses som en samling av verktyg (Säljö, 2005.s 32). Dessa artefakter kan vara bilder som 
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stödjer det vi ser, vilket gör att vi kan bilda oss ett meningsskapande(Säljö, 2005, s 161). 

 Erfarenheterna som vi har nu handlar inte längre om de fysiska redskap som vi använt oss 

av, som till exempel hammare och cykel. Utan att nu har människan skapat högre 

intellektuella erfarenheter vilket innebär att vi använder artefakter för att räkna, minnas, 

skriva och planera (Rydstedt&Säljö, 2008, s 17). Med hjälp av den moderna teknologin har 

vi möjlighet att kommunicera och utbyta information på ett sätt som tidigare inte har varit 

möjligt. Vi kan kommunicera med hjälp av enkla medel utan att stor erfarenhet eller 

kompetens när det gäller teknologin (Rydstedt&Säljö, 2008, s 113). I förskolan är 

kommunikation en viktig del i verksamheten, kommunikationen behöver finnas för att 

kunna överlämna information angående den pedagogiska verksamheten. För att 

vårdnadshavaren ska kunna bli delaktiga i den pedagogiska verksamheten behövs 

kommunikationen. Genom kommunikationen får vårdnadshavaren information om hur hen 

kan bli delaktig i förskolan (Skolverket, 2011, s 33).  

I den förskolan som jag valt att studera har pedagoger tagit hjälp av olika artefakter för att 

kommunicera med vårdnadshavaren som till exempel mail, sms, tecken som stöd, mobil 

och dokumentation.   

 

 

2.4 Syfte 

 
Syfte är att undersöka hur pedagoger som arbetar på en förskola kommunicerar med 

vårdnadshavare och hur vårdnadshavaren görs delaktig i barnets utveckling.  

 
2.5 Forskningsfrågor  

 

 Vilka kommunikationsvägar använder sig pedagogerna av för att kommunicera? 

 Hur används de olika modellerna? 

 Hur får vårdnadshavarna ta de av förskolans pedagogiska verksamhet?   
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3. Metod  

Som metod till mitt arbete har jag valt intervju, det har jag gjort för att få en bättre 

förståelse för hur kommunikationen och delaktigheten används i denna förskola.  

En kvalitativ studie ger möjlighet till att kunna ställa enkla frågor och på det viset få mer 

komplexa svar. (Trost, 2005, s 7). Valet av att göra en kvalitativ studie ger större utrymme 

att se personen och kunna tolka kroppsspråk samt kunna ställa följdfrågor, vilket också gör 

det mer personligt, än att använda en kvantitativ studie där svaren inte kan utvecklas på 

samma sätt. (Trost, 2005, s 8). 

 

3.1 Kvalitativ intervju 

I min intervju har jag valt att göra en låg grad av standardisering och med detta menas att 

jag formulerar mig efter informantens språk. Jag som intervjuar tar frågorna i den 

ordningen som passar informanten. Vid låg standardisering är variationsmöjligheterna fler 

än med hög standardisering då frågor läses i exakt ordning, i exakt tonläge och utan att ge 

förklaringar, alltså är variationsmöjligheten lika många som vid först nämnda grad (Trost, 

2005, s 19).  

Jag har i förväg skickat ut frågorna till de förskollärare som skulle delta så att de i lugn och 

ro kunde titta på frågorna och reflektera kring dem. Intervjun som gjordes spelades in för 

att inte missa viktig information som kan försvinna om jag enbart bara skriver (Bell, 2006, 

s ). Min uppgift som intervjuare är att lyssna aktivt vad den som blir intervjuad har att säga 

och fråga men inte på ett sätt där personen känner sig ifrågasatt (Trost, 2005, s 37).  

 

3.2 Urval 

Jag valde att göra intervjun i en kommunal förskola i Mellansverige. På förskolan finns 

fem avdelningar sammanlagt, två småbarnsavdelningar (1-3 år), två avdelningar för de 

större barnen (3-5 år) och sedan finns en avdelning som är en integrerad hörselavdelning 

(1-5 år). En integrerad hörselavdelning är när hörande barn och icke hörande barn går på 

samma avdelning. Jag valde att intervjua 4 utbildade förskollärare, tre från integrerade 

hörselavdelningen och en från småbarnsavdelningen. Förskolan är bekant för mig sedan 

innan. Anledningen till att jag valde den här förskolan var för att jag vet att barnen som 

kommer till den hörselintegrerade avdelningen kommer från alla delar av staden, vilket gör 

att kommunikationen mellan pedagogerna och vårdnadshavaren inte ser likadan ut som på 
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en icke hörselintegrerad avdelning. Barnen kommer nämligen till förskolan med taxi vilket 

gör att vårdnadshavaren inte är med vid lämning eller hämtning på förskolan. Vilket skiljer 

sig från de övriga avdelningarna i förskolan där pedagogerna får möta vårdnadshavaren 

både vid lämning och hämtning. 

Trost menar att det är bra att begränsa sig för att kunna hantera materialet som samlats in 

av intervjun (Trost, 2005, s 123). Intervjuerna skedde på förskolan i ett rum som 

pedagogerna själva valde och de tog ungefär 70 min sammanlagt. Dessa intervjuer delades 

upp där de tre första förskollärarna intervjuades på förmiddagen och den sista efter 

lunchen.  

3.3 Genomförandet och bearbetning av data 

Jag tog kontakt med förskolechefen per telefon och detsamma gällde även pedagoger på en 

av avdelningarna. Jag berättade om syftet med intervjun och vad min studie handlar om 

samt hur lång tid det kunde tänkas ta, sammanlagt för 4 pedagoger 1,5 timme. Jag talade 

även om att jag kunde maila frågorna i förväg så att de fick möjlighet att titta på frågorna 

och reflektera över dem. I detta mail skickade jag med frågorna och jag skrev även mina 

kontaktuppgifter i fall det skulle vara något som var oklart så var det bara att kontakta mig. 

Jag skrev med att intervjun var frivillig och att man var anonym. De fick veta att de 

närsomhelst kunde avbryta intervjun. Därefter fick de bestämma vilken tid som kunde 

tänkas fungera bäst för dem som skulle bli intervjuade, så att jag inte skulle komma in och 

störa verksamheten. Jag har under min studie använt mig av en intervjuguide och även 

varit lyhörd för vad pedagogerna har haft att säga för att få fram deras syn och 

uppfattningar (Trost, 2005, s 51).  

 

Intervjun gjordes i två olika rum på förskolan där vi satt ostört. Dessa rum valdes av 

pedagogerna själva (Trost, 2005, s, 44). Innan vi startade intervjun talade jag om igen vad 

syftet med intervjun var, att man när som helst fick avbryta och att man var anonym. Jag 

frågade var och en om jag fick spela in intervjun så att inte viktig information gick 

förlorad, jag hade deras tillåtelse att göra det (Bell, 2006, s 165). Jag berättade att det som 

spelas in sedan kommer att raderas efter arbetets slut. Deltagarna hade under intervjuns 

gång möjlighet att ställa motfrågor om något var oklart eller om det var andra funderingar 

som uppkom under denna tid som intervjun skedde. Intervjun avslutades med att fråga om 

det fanns något mer de ville tilläga, vilket de inte hade och de själva sa att jag kunde 
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återkomma om jag inte tyckte att de hade svarat på mina frågor eller om något behövdes 

kompletteras.  

För att underlätta mitt arbete vid analysen av materialet beslöt jag mig för att först lyssna 

igenom hela intervjun, sedan transkribera allt, där jag skrev ner allt som sas och även 

pauser som har uppkommit under intervjun. För att göra det enkelt har jag vid 

transkriberingen valt att kalla förskollärarna för F1, F2 och så vidare. Vissa forskare menar 

att om ingen transkribering görs så finns det ingen grund att stå på och det som påstås kan 

anses som påhittat (Bell, 2006, s 166) Jag har även tagit hjälp av anteckningar som gjordes 

under intervjuerna för att se om det fanns tankar som eventuellt väckts under studien. Jag 

skrev ner allt ordagrant men har inte brytt mig om att göra stavningkorrigeringar (Trost, 

2005, s 127). Därefter skrev jag ut allt och markerade nyckelord som upprepade sig i olika 

färger under alla intervjuer (Trost, 2005, s 132). Det har jag gjort för att se om jag hittar 

något mönster eller att det dyker upp olika beteendemönster. Vidare har jag delat upp och 

kategoriserat intervjun i olika ämnen för att kunna avgöra vad som är väsentligt för min 

studie kring kommunikation.(Trust, 2005, 129).  

 

3.4 Etiska aspekter 

De som ställer upp att intervjuas ska ha rätt till att få behålla sin integritet och sin 

värdighet. Det innebär att det inte bara gäller i samband med datainsamlingen som t ex vid 

intervjutillfället och förvaringen av materialet. Ett samtycke måste ske för att intervjun ska 

bli av, det räcker inte bara med att informera om att man ska intervjuas (Trost, 2005, s 103-

104). 

Jag har under min studie utgått från Vetenskapsrådets God forskningssed (2011), vilket 

förklarar olika forskningsetiska aspekter.  

- Forskaren ska informera informanten om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

- Att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

- Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. 

- Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 
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3.5 Reliabilitet och Validitet 

 

Reliabilitet är en mätning av en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid ett upprepat 

tillfälle. I reliabilitets begrepp skiljer man på de fyra sammansatta komponenterna som är: 

 

1. ”Kongruens, rör sig om likhet mellan frågor som anses mäta samma sak; 

2. Precision: hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar; 

3. Objektivitet har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera – om de registrerar 

samma sak likadant så är objektiviteten hög; 

4. Konstans, som tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden 

eller vad det kan vara fråga om inte ändrar sig;”  

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ intervju som undersökningsmetod då jag vill 

veta vilka uppfattningar pedagogerna har angående kommunikation och 

vårdnadshavarens delaktighet. I min studie är mätinstrumentet frågorna från 

intervjuguiden. Trost (2005) menar att vid en kvalitativ intervju så är inte konstans 

aktuell vilket det skulle vara om jag hade gjort om och istället valt att göra ett 

kvantitativt arbete.  

Validitet är att instrumentet eller frågan ska mäta det den ska mäta. Vidare menar Trost 

att i en kvalitativ studie så strävar man efter att få reda på vad intervjuaren menar, hur 

hen har uppfattat ett ord eller en händelse (Trost, 2005, s 111). Intervjuguiden ska 

innehålla relevanta frågor så att jag kan få de svaren jag vill ha utifrån mina 

frågeställningar. 
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4. Analys och resultat 
I den här delen av studien redovisas resultatet som framkom under intervjuerna med 

förskollärarna. Utifrån forskningsfrågorna har det sedan delas upp i tre huvudrubriker. 

Detta är gjort för att förtydliga det som har undersökt och för att kunna besvara frågan om 

syftet. 

Kommunikationsvägar  

Pedagogernas kommunikation 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

 

Jag har tagit hjälp av citat från förskollärarna för att tydliggöra resultatet. Sedan har jag 

valt att kategorisera pedagogernas olika uppfattningar kring kommunikation på detta sätt; 

 

 Envägskommunikation- månadsbrev, sms, dokumentation 

 Tvåvägskommunikation- inskolningssamtal, utvecklingssamtal, tecken som stöd, 

telefonsamtal, teckenspråk, dialog 

4.1 Kommunikationsvägar 

 

Resultatet visar att förskolan använder sig av nio olika kommunikationsvägar. Dessa 

kommunikationsvägar är månadsbrev, inskolningssamtal, sms, telefonsamtal, 

utvecklingssamtal, tecken som stöd, teckenspråk och dagliga dialog vid lämning och 

hämtning samt dokumentation.  

 

4.1.1 Envägskommunikation 

Envägskommunikation innebär att budskapet går i endast en riktning vilket innebär att 

sändaren skickar ut ett budskap till en eller flera mottagare (se figur 3). Sändaren vet inte 

om budskapet har kommit fram eller om budskapet har blivit förstått, dessutom vet inte 

sändaren hur mottagaren har reagerat till budskapet (Bergström, 2008, s 101). 

 

Förskolan använder sig av månadsbrev där varje avdelning skriver sina egna månadsbrev, 
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vårdnadshavaren får kort och sammanfattad information om vad som sker i verksamheten. 

I månadsbrevet står information om olika teman eller projekt som respektive avdelning 

arbetar med, det står också information om utflykter och annan viktig information. 

Månadsbrevet mailas till de vårdnadshavare som vill ha det och så skrivs den ut till dem 

som föredrar att få det i pappersformat. Månadsbrevet används som en metod, vilket gör att 

vårdnadshavaren görs delaktig i vad som sker i verksamheten samt ger en inblick i olika 

teman som är aktuella just nu.  

 

Förskolan anpassar kommunikationen till vårdnadshavaren när det gäller månadsbrevet 

genom att istället skriva ut månadsbrevet i pappersformat till de som föredrar det, istället 

för att få månadsbrevet via mail. Dessa kommunikationsvägar som används av förskola är 

för att vårdnadshavaren ska kunna skapa sig en mening i vad som sker i verksamheten. Det 

är genom dessa kommunikationsvägar som förskolan förmedlar den information som 

vårdnadshavaren behöver få angående b.la vad som sker i verksamheten, eller när det 

gäller praktisk information som rör barnet. Vidare visar resultatet att vid speciella saker 

som ska meddelas omgående ringer eller sms:ar pedagogerna till vårdnadshavaren. 

 

Resultatet visar också att dokumentationen (Pic collage) är ett sätt där vårdnadshavaren 

kan se vad barnet har gjort under dagen på förskolan, denna dokumentation sätts ut i 

tamburen. Sedan har avdelningarna även dokumentation som sitter på väggen där barnen 

och vårdnadshavarna kan se och sedan samtala kring vad de ser. En förskollärare förklarar 

varför dokumentationen är viktig på detta sätt: 

 

”[…] dokumentationen vi har på förskolan är en viktig del för där kan man komma in som 

förälder och titta på väggen i lugn och ro. Och sen så komma in och prata med oss om det 

här och sen även prata med barnet om det dom har sett.” 

 

Den dokumentation som förskolan visar upp är till för att vårdnadshavarna ska kunna få en 

inblick i vad som sker i verksamheten. Detta sker med hjälp av bilder, men denna 

dokumentation menar förskollärarna att de utvecklar möjligheten för dialog mellan 

pedagogerna, men också mellan vårdnadshavaren och barnet.  
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Figur3: Envägskommunikation enligt Bo Bergström 

 

 

  

 4.1.2 Tvåvägskommunikation 

Tvåvägskommunikation innebär att sändaren kan se att mottagaren har tagit del av 

budskapet (se figur 4). Detta innebär att i en tvåvägskommunikation kan sändaren få 

feedback på budskapet av mottagaren (Bergström, 2008, s 101). 

 

Vid inskolningssamtal bygger vårdnadshavaren en relation mellan pedagogen som 

ansvarar för själva inskolningen. Vårdnadshavaren får möjlighet att berätta om sitt barn 

men även ställa frågor om olika saker som rör verksamheten. Det handlar om att bygga upp 

ett förtroende för vårdnadshavaren. Genom inskolningen får vårdnadshavaren en inblick i 

hur barnets vardag kommer att se ut på förskolan som t ex rutiner.  

Vidare menar en av förskollärarna att under inskolningen finns det tillfällen att ställa frågor 

som rör verksamheten: 

 

”Både vi och föräldrarna vill ju göra det så bra som möjligt för barnet” 

 

Det börjar vid inskolningssamtalet där vårdnadshavaren får information hur verksamhetens 

regler och strukturer ser ut alltså utifrån samhällsperspektiv, detta är vad som förväntas av 

samhället, att kunna följa normen och värden men även regler och rutiner. 

 

I ett utvecklingssamtal får vårdnadshavaren information om barnets utveckling, trivsel och 

sociala kompetenser. Den här förskolan använder sig av iBook där fokus kommer att ligga 

på lärandemål i lek, samspel, språk och matematik, teknik och naturkunskap som de 

samtalar kring. iBooks är ett digitalt verktyg där det går att skapa egna böcker digitalt i 



 

19 

 

Ipaden eller i surfplattan. Utvecklingssamtalet är ett samspel mellan pedagogen och 

vårdnadshavaren där dessa aktörer för en dialog som i detta fall ligger på b.la barnets 

utveckling. Detta är ett sätt för förskolan att göra vårdnadshavaren delaktig i barnets 

utveckling vilket sker via utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet kan då ses som ett 

individanpassat perspektiv istället för ur ett samhällsperspektiv, alltså fokusen ligger 

enbart på barnet och barnets utveckling. Vidare kan vårdnadshavaren ställa frågor kring 

barnet samt att pedagogen kan ställa frågor angående hur barnet är hemma vilket leder till 

en tvåvägskommunikation. 

 

Tecken som stöd används för att komplettera när språket inte räcker till, det kan t ex bero 

på språkstörning, vid flerspråkighet eller hörselskada. Teckenspråk används för den som 

har en hörselskada, i min studie visar det sig vara en förälder som är hörselskadad och 

använder sig av teckenspråk med pedagogerna på den hörselintegrerade avdelningen. I 

detta fall går det både att se utifrån ett individuellt perspektiv och sociokulturellt 

perspektiv, eftersom det handlar om en vårdnadshavares hörselskada där barnet går på den 

hörselintegrerade avdelningen för att kunna lära sig tecken som stöd. För att också kunna 

kommunicera med sitt barn och för att barnet ska kunna kommunicera med sin förälder. 

Förskolan gör vårdnadshavaren delaktig genom att kommunicera med henne via 

teckenspråk.  

 

 

 

Figur 4: Tvåvägskommunikation enligt Bo Bergström 
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4.2 Pedagogernas kommunikation 

4.2.1 Samspel 

I resultatet visar det sig att kommunikationen med vårdnadshavarna ser olika ut, eftersom 

alla inte har samma behov av att få lika mycket information. Men också att det inte spelar 

någon roll hur mycket information som pedagogerna ger när det till exempel gäller 

kompetensdagar. I detta fall är det alltid någon eller några vårdnadshavare som 

pedagogerna inte når fram till. Trots att de skickar mail, månadsbrev, informationsbrev 

samt muntlig information går det inte att kommunicera ända fram till alla vårdnadshavare.  

En förskollärare berättar om när det gäller informationen kring förskolans stängningsdagar 

på detta sätt: 

 

”Vi lämnar ut ett papper när dom börjar på höstterminen, det kommer ut i 

grovplaneringen, det kommer ut ett månadsblad som det står i månaden innan och vi sätter 

upp en lapp på dörren och vi informerar också. Men ändå så når vi inte alla[…]” 

 

I vissa fall anser förskollärarna att när viktig information ska ut till vårdnadshavarna är det 

svårt att nå ut till alla, att information inte riktigt når ända fram trots att de själva anser att 

de gjort allt för att informationen ska vara så tydligt som möjligt. Det har lämnats 

information via mail (envägskommunikation), verbalt (tvåvägskommunikation) m.m. men 

ändå så når inte pedagogerna ut till alla vårdnadshavare. Vilket försvårar när det kommer 

till den abstrakta nivån som t ex normer och värden som finns inom förskolan. 

 

4.2.2 Förmedla  

Resultatet visar att pedagogerna anser att kommunikationen är att ha en daglig dialog med 

vårdnadshavarna vid lämning och hämtning men också genom skrift, teckenspråk, 

telefonsamtal och mail. Vidare visar resultatet att det finns vårdnadshavare som 

pedagogerna inte alls får träffa dagligen och att det beror på att den ena avdelningen har 

barn som kommer med taxi till förskolan, vilket gör att pedagogerna inte får möjlighet till 

den dagliga och direkta kontakten med vårdnadshavaren. Sedan finns det vårdnadshavare 

som är skilda där ena partnern inte bor i samma stad, där uteblir den dagliga kontakten och 

blir opersonligt menar pedagogerna. Då blir utbytet av information oftast via mail eller 

telefonkontakt.  

En förskollärare förklarar kommunikation på detta sätt: 
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”Men för att det ska vara kommunikation bör det ju vara liksom någon form av samspel” 

 

En annan förskollärare förklarar kommunikation så här: 

”Jag förmedlar något” 

 

En tredje förskollärare menar att: 

 

”Det finns olika slags kommunikationer då, man kan kommunicera med tecken, med 

kroppsspråk, med talet och med gester […]” 

 

När det kommer till hur kommunikationen bör se ut förklarar en förskollärare det så här: 

 

”Den måste se olika ut tänker jag beroende på behov och ja hur man fungerar då” 

 

Förskollärarna har olika uppfattningar om vad kommunikation är. För vissa av 

förskollärarna är kommunikation att kunna förmedla någonting och detta kan ske på olika 

sätt, genom t ex skrift, kroppsspråk och tecken (teckenspråk/tecken som stöd) men att 

kommunikation också är samspel mellan två eller fler människor. Dessa 

kommunikationsvägar som används av förskolan är för att vårdnadshavaren ska kunna 

skapa sig en mening med vad som sker i verksamheten. Den dagliga kommunikationen 

med vårdnadshavarna som sker vid lämning och hämtning är något som förskollärarna 

anser vara viktig. Det blir svårt att få en personlig kontakt med vårdnadshavare som inte 

kommer och hämtar eller lämnar sina barn på förskolan, på grund av att de bor utanför 

staden eller för att deras barn blir lämnade och hämtade i taxi. 

 

Förskollärarna uttrycker att det finns vårdnadshavare som kommunicerar för mycket om 

sådant som egentligen inte har med barnet att göra och att pedagogerna i vissa fall får sätta 

en gräns och vara väldigt tydliga för att inte vårdnadshavaren ska gå över gränsen. En 

förskollärare berättar att: 

 

”Sen är det vissa föräldrar som kommunicerar om väldigt mycket och om allt möjligt […] 

Ibland måste jag som pedagog vara väldigt tydlig med att- Det här kanske du måste prata 
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med någon annan om […] Att- Jag har varit hos läkaren. Det behöver jag inte få veta, jag 

behöver få informationen som finns kring barnet […]” 

 

 

En annan förskollärare berättar att: 

 

”En del föräldrar tycker om att prata jättemycket och pratar gärna om andra saker. Och 

där får man ju också göra en viss gräns, men att man får begränsa.” 

 

Kommunikationen upplevs i många fall som något positivt dock kan den också upplevas 

som väldigt påfrestande i de fall när vårdnadshavaren kommunicerar för mycket, att det 

upplevs som något besvärligt. Vid dessa tillfällen får förskollärarna sätta en tydlig gräns 

och visa att de inte vill höra saker som inte rör barnet. 

 

4.3 Vårdnadshavarnas delaktighet 

4.3.1 Intresse 

Förskollärarna menar att det är viktigt att vårdnadshavarens synpunkter och tankar tas 

tillvara på eftersom det är ett sätt för dem att vara delaktiga. Men att det är svårt att kunna 

vara med att påverka i själva verksamheten. Dock kan de vara med och påverka inom visa 

ramar t ex hur pedagogerna kan arbeta kring deras barn. 

En uppfattning kring delaktighet är att det är pedagogens ansvar att skapa intresse för 

delaktighet. Så här beskriver en förskollärare det: 

 

”Vi kan ju tillsammans göra strategier hur vi ska få barnet att utvecklas[…]Det är vi som 

ska skapa intresset till föräldrarna att vara mer delaktiga […]” 

 

En annan uppfattning kring delaktighet är att informera om barnet samt verksamheten. Så 

här förklarar två förskollärare kring vårdnadshavarens delaktighet:  

 

”Ja för mig är det att föräldern är intresserad inte vad vi gör i detalj men att den är 

intresserad av – hur har mitt barn haft det?[…]” 
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”[…]sen tror jag föräldrar också känner sig delaktiga alltså ju mer information dom får 

om vad som händer på dagarna”. 

 

Genom att visa intresse blir vårdnadshavarens synpunkter någonting som anses vara 

viktigt. Vilket gör att vårdnadshavaren känner sig delaktig menar förskollärarna. 

 

 

4.3.2 Samspel och deltagande 

Förskollärarna uttrycker att det finns olika forum där vårdnadshavaren kan göras delaktig i 

som t ex föräldramöten, föräldrakvällar där man hittar på något kul tillsammans, vid 

inskolning och utvecklingssamtal.   

Så här beskriver en förskollärare om vårdnadshavarens delaktighet vid utvecklingssamtal: 

 

”Och sen när man har utvecklingssamtalet så brukar vi ha med paddan och titta på bilder 

och pratar om vad som händer och så där”. 

 

Vidare visar resultatet att ett annat sätt att göra vårdnadshavarna delaktiga är genom att 

förskollärarna bjuder in vårdnadshavare till att vara med under dagen på förskolan. 

En förskollärare menar att förr tog vårdnadshavare ut kontaktdagar för att vara med sitt 

barn på förskolan men att det inte är lika aktuellt nu;   

 

”Det vet jag att förr gjorde föräldrar så men nu är det ju aldrig någon som kommer och 

frågar- Får vi vara med på förskolan?” 

 

 

4.3.3 Problematik 

Förskollärarna uttrycker att det kan uppstå problematik när det gäller vårdnadshavarens 

delaktighet. Det som kom upp under intervjun var b.la att ointresse, språket, att 

vårdnadshavaren har synpunkter om andra barn, kulturkrockar att synen på barn och barns 

utveckling ser olika ut. Alla fyra förskollärare upplevde att många föräldrar idag är 

stressade och inte har tiden till att stanna och lyssna. 

En av förskollärarna menar samtidigt att: 

 

”Ja men det är ju det där att de har så mycket att göra efter hämtning, det ska handlas, det 
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ska gås på aktiviteter. Så dom är kanske inte här och nu riktigt utan de är redan på nästa 

steg föräldrarna. Och kanske har syskon dom ska hämta och så. Det får vi också ha en 

liten förståelse för, att det faktiskt förhåller sig så.” 

 

En annan förskollärare menar att: 

 

”Men om man börjar bry sig om andras barn och deras utveckling och det går ju inte mer 

än att säga- Där kan du inte vara delaktig […]” 

 

Dock finns det en begränsning på hur mycket vårdnadshavaren kan göras delaktig. 

Delaktigheten är tillåtet inom visa ramar. Det framkom exempel där vårdnadshavaren inte 

kan vara delaktig, vilket är när det gäller andra barns utveckling på förskolan. Här hamnar 

vi i det individuella perspektivet som innebär att se till individens begränsningar vilket i 

detta fall skulle bli barnets begränsningar.  

Stress hos vårdnadshavaren är något som upplevs som ett problem, brist på tid från 

vårdnadshavarens sida är också något som ses problematiskt. Resultatet visar att det finns 

brist på samspel från vårdnadshavaren när det gäller vid hämtning eller lämning. I vissa 

fall visas för lite intresse från vårdnadshavaren om att få reda på hur barnets dag har varit 

på förskolan. Det resulterar i att det blir svårt för pedagogerna att göra vårdnadshavaren 

delaktig i barnets vardag på förskolan. Något som också påverkar möjligheten till att kunna 

vara delaktig i den pedagogiska verksamheten är att vårdnadshavaren inte kan prata eller 

kan förstå det svenska språket. 

 

Resultatet visar att vårdnadshavarens delaktighet först och främst är ett legitimerat 

deltagande vilket visar sig i form av olika forum som förskolan erbjuder. Vidare visar 

resultatet att ett engagemang från bådas sida krävs för att göra vårdnadshavarna delaktiga, 

samt att för vårdnadshavaren skapa känslan av att känna sig delaktiga i barnets utveckling. 

Detta sker genom att föra en dialog där pedagogen visar ett engagemang, samt talar om 

vikten av vårdnadshavarens delaktighet när det gäller barnet och den pedagogiska 

verksamheten. På ett utvecklingssamtal görs vårdnadshavaren delaktig genom att samtala 

kring barnets utveckling, trivsel osv. Här sker en ömsesidig kommunikation där båda 

aktörerna berättar om barnet. Till exempel som när pedagogen berättar om barnets vistelse 

på förskolan och vårdnadshavaren om barnets hemsituation. 
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5. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur pedagogerna kommunicerar och hur vårdnadshavaren 

görs delaktig i barnets utveckling.  

Genom att använda kvalitativ intervju som en metod ökar förståelsen för hur pedagogerna 

uppfattar kommunikation samt vårdnadshavarens delaktighet kring barns utveckling.  

Det har skett en förändring kring vårdnadshavarens påverkan och inflytande i förskolan. 

Förr hade den svenska skolan en tydlig gränsmarkering till vårdnadshavaren och en 

begränsad delaktighet för vårdnadshavaren (Tallberg Broman, 2011, s 76). Det ansågs att 

förskolan och skolan skulle fostra och forma barnen, eftersom det fanns kritik mot 

familjers förmåga att uppfostra barnen. Nu har detta vänt till att lägga ansvaret på 

vårdnadshavaren och att förskolan är ett komplement till hemmet (Lpfö98/10 s 13; 

Tallberg Broman, 2009, s 221).  

 

Genom att försöka tillmötesgå vårdnadshavarens önskemål och samtidigt göra det som är 

skrivet i skollagen skulle det kunna bli för mycket för pedagogerna att hålla reda på och ha 

uppdaterat. Detta just eftersom skollagen kräver en sak och vårdnadshavaren en annan. I 

Allmänna råd för förskolan står det att det är förskollärarens ansvar att vårdnadshavaren 

görs delaktig i verksamhetens mål samt att vårdnadshavaren ges möjlighet till inflytande 

ska konkretiseras i den pedagogiska planeringen. Dock är det förskolechefens ansvar för 

att förutsättningar för samarbetet mellan förskolan och hemmet utvecklas och att 

vårdnadshavaren får information om verksamhetens mål samt sätt att arbeta (Skolverket, 

2010, s 33). Men hur mycket inflytande och delaktighet som vårdnadshavaren ska ges 

nämns inte, vilket kan bli en tolkningsfråga för både pedagogerna och vårdnadshavaren, 

med en risk för envägskommunikation. Frågan är hur mycket information och hur många 

olika slags kommunikationsvägar människan klarar av. Samtidigt behöver människor både 

text och bilder som redskap eftersom vi talar och skriver om bilder. För att saker och ting 

ska bli mer begripliga använder vi oss av bilder vilket gör att vi bildar meningsskapande 

(Säljö, 2005, s 161). Men för att kunna få en god kommunikation förutsätter det att båda 

parter har en klarhet och en förståelighet (Juul & Jensen, 2003, s 116). Förskolan använder 

sig av olika kommunikationsmedel för att nå ut till vårdnadshavaren. Frågan är om det 

egentligen finns för många olika kommunikationsmedel för att nå ut till vårdnadshavaren. 

 I studien visar det sig att förskollärarna upplevde att det inte spelade någon roll hur 

mycket de använde sig av de olika kommunikativaartefakterna, de upplever att inte når ut 
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till alla vårdnadshavare när det kom till utlämning av information. Vilket skulle kunna tyda 

på att klarheten och förståelsen inte finns hos vissa vårdnadshavare (Juul & Jensen, 2003, s 

116). Dock består kommunikationen inte enbart av språkliga handlingar utan även icke 

språkliga handlingar (Markström& Simonsson, 2013, s 36). Detta gör att vårdnadshavarna 

som saknar förmågan riskerar att alltid ha en formell tillhörighet men aldrig en informell 

tillhörighet (Molin, 2004, s 69-70). 

Studien visar att förskollärarna som deltog anser att kommunikationen mellan 

vårdnadshavarna torde se olika ut. Att behoven ser olika ut behöver inte betyda att det är 

brist på intresse, utan att det kan handla om att förmågan inte finns för att kunna uttrycka 

att vårdnadshavaren egentligen vill ha mer information. Det kan bero på olika aspekter som 

att språket inte finns, att vårdnadshavaren inte bor i samma stad eller att vårdnadshavaren 

inte vågar fråga (Björk-Willén, 2014, s 124).  

 

När det kommer till vårdnadshavare med annat modersmål är min fundering i vilka 

sammanhang används tolk? Är det enbart vid inskolningar eller utvecklingssamtal? Eller 

finns det tolk att tillgå när det behövs? Denna fundering väcktes eftersom det enbart var en 

av förskollärarna som tog upp att tolk fanns att tillgå och att detta ansåg hen vara en metod 

som fanns att tillgå. Skulle det finnas andra metoder som skulle fungera för att göra dem 

delaktiga utan att använda tolk? Om tolk inte ses som ett verktyg eller metod är risken att 

det enbart blir en envägskommunikation, där pedagogen blir den som ger information utan 

att få någon form av feedback från vårdnadshavaren. Är det så att vårdnadshavarna utesluts 

istället för att bli delaktiga och hur kan förskolan vända på detta och göra dem delaktiga. 

Frågan är om det i dessa fall blir en mimetisk kommunikation, vilket innebär att 

kommunikationen sker med hjälp av olika gester (Säljö, 2005, s 83).  

 

För att vårdnadshavarna ska kunna känna sig delaktiga krävs det att bli accepterad i ett 

socialt sammanhang vilket gör att det ställs stora krav på kommunikation (Melin, 2009, s 

3; Tallberg Broman, 2013, s 233).  

När det kommer till pedagogernas uppfattningar kring delaktighet är en förskollärares 

uppfattning att ansvaret ligger hos pedagogen att skapa intresse för att vårdnadshavaren ska 

kunna bli delaktiga. Vad händer om pedagogen inte lyckas skapa intresset, det förutsätter 

att kommunikationen mellan två personer är ömsesidig och att det finns ett samförstånd 
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mellan dessa två personer. Säljö menar att mottagaren behöver ha erfarenheten för att 

kunna tyda och rekonstruera sammanhanget, lika som att den som producerar har kommit 

fram till vad som ska förmedlas och att det har uppfattas av mottagaren. Ett engagemang 

från bådas sidor krävs för att ett intresse ska kunna uppstå. Delaktigheten ska således ske 

via samspel (Säljö, 2005, s 84). Vidare anser pedagogerna att vårdnadshavarnas möjlighet 

till delaktighet finns genom att förskolan erbjuder olika forum som i detta fall är en formell 

tillhörighet där vårdnadshavaren görs delaktig. Enligt juridisk mening finns detta forum 

eftersom det står i läroplanen att förskolan ska erbjuda olika forum där vårdnadshavaren 

ges möjlighet till inflytande och delaktighet (Skolverket, 2010, s33). En förskollärare 

nämner att vårdnadshavarna ska kunna vara delaktiga i olika typer av aktiviteter men att 

detta ska ske utan att vårdnadshavaren ska känna sig tvungen att delta- ”[…]det ska inte 

vara några måsten för föräldrarna […]dom ska kunna komma hit då och delta och det är 

då på frivillig basis, dom ska vara här och tycka att det är kul. Så det ska inte vara något 

jobb att dom ska känna att dom ska komma hit och jobba så”. 

 

 

5.1 Fortsatt forskning 

Vidare forskning är att arbeta fram kommunikationsvägar som täcker allas behov inom 

förskolan, som samtidigt är enkel och konkret samt till för alla. Men också se vad 

kommunikation innebär för vårdnadshavaren som inte har det svenska språket som 

modernsmål men även vårdnadshavare som är döva. Vilken kommunikationsväg som 

vårdnadshavaren föredrar för att få information. Vad kommuikation innebär för  

förskolechefen, stämmer den överens med pedagogernas uppfattning av kommunikation? 

 

”I en värld utan kommunikation uppstår inget språk”-Leif Strandberg, 2006, Vygotskij i 

praktiken. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 

1) Vad anser du är kommunikation? 

 

2) Hur kommunicerar du med vårdnadshavaren? 

3) Vilka metoder använder ni er av för att kommunicera med vårdnadshavaren? 

4) Hur anser du kommunikationen mellan vårdnadshavaren bör se ut? 

5) Upplever du någon problematik i kommunikationen med vårdnadshavare på 

förskolan?  

6) Finns det något du skulle vilja utveckla för att göra kommunikationen bättre? 

7) Vad innebär vårdnadshavarens delaktighet för dig? 

8) På vilket sätt är vårdnadshavare delaktighet viktig? 

9) På vilket sätt kan vårdnadshavare göras mer delaktiga i barnens utveckling? 

10) Vilken problematik upplever du finns kring vårdnadshavarens delaktighet? 

 

 

 

 

Intervjun är frivillig och kan närsomhelst brytas av den som blir intervjuad. 

Intervjuaren är anonym, inga riktiga namn kommer att skrivas ner. 

Hör av er om ni har funderingar. 

 

Mvh Betzie Henriksson  

Kontakt: betziegonzalez39@hotmail.com 

Mobnr: XXXXXXXXXX 

mailto:betziegonzalez39@hotmail.com

