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Sammanfattning 

Studien belyser pedagogers syn på samverkan mellan pedagoger, barn och föräldrar samt hur 

deras syn förhåller sig till de yttre och inre ramar som finns i verksamheten. I studien har vi 

valt att dela upp ramarna i inre respektive yttre ramar. Yttre ramar är konstanta och inget som 

pedagogerna kan påverka så som styrdokument, barngruppens storlek, förskolans byggnad 

och tidstillgången som pedagoger och föräldrar har. Inre ramar innebär faktorer som är förän-

derliga och som aktörerna på förskolan kan påverka. I begreppet aktörer lägger vi de som 

medverkar i samverkan, det vill säga pedagoger, barn och föräldrar. De inre ramarna är sam-

verkansuppdraget, rolltagning, klimatet i verksamheten samt föräldrars möjlighet till delta-

gande i verksamheten. För att besvara våra frågeställningar valde vi att intervjua sex verk-

samma pedagoger för att få deras syn på samverkan. Vi har i vår studie sett att pedagoger har 

en vilja till samverkan, men att de yttre och inre ramarna påverkar deras möjlighet att verk-

ställa sina intentioner. Studien kan fungera som en inspirationskälla för verksamma pedagoger 

till att skapa möjligheter för samverkan och reflektion över den samverkan som sker i den 

egna verksamheten. 
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1. Inledning 

Ettåringar har ett jobb att gå till, de har ansvar och uppgifter att göra dagligen. Dessa konse-

kvenser har blivit till följd av att samhället har förändrats i och med att mödrarna har blivit 

attraktiva på arbetsmarknaden. Till följd av detta har den delade vårdnaden över barnet mellan 

förskola och hem uppstått (Juul & Jensen, 2002). I dagens samhälle tillbringar många barn en 

stor del av sin vakna tid på förskolan och den har en dominerande roll i deras liv (Gars, 2002). 

Till följd av detta spenderar barnen mycket tid i två skilda miljöer. I skollagen, kap.8, 5§ 

(SFS, 2010:800) står det att barn ska erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hän-

syn till föräldrarnas arbetstider.  Ivarson Jansson (2001) beskriver hem och förskola som två 

olika världar och genom samverkan kopplas dessa två världar samman och blir en helhet. 

Dencik, Bäckström och Larsson (1988) beskriver hur samverkan påverkar barnet med en lik-

nelse av en fjärils flygförmåga. De beskriver fjärilskroppen som barnet, den ena vingen som 

förskolan och den andra vingen som hemmet. Författarna menar att om det inte finns en sam-

verkan mellan förskolan och hemmet kan inte fjärilen flyga eftersom vingslagen då inte är 

synkroniserade. Av denna anledning menar vi att samverkan är oerhört viktig för barnet. Ivar-

son Jansson (2001) belyser att förskoletiden blir berikande för barnet då pedagoger arbetar 

aktivt med samverkan. I förskolan sker samverkan mellan hem och förskola mer eller mindre 

medvetet eftersom pedagoger och föräldrar träffas dagligen. Hur utvecklad samverkan är be-

ror på aktörerna på förskolan samt de ramar som möjliggör för samverkan. Ivarson Jansson 

(2001) menar att villkoren för samverkan även utformas av de traditioner som har byggts upp 

av de anställda som finns i förskolan. Yttre ramar är faktorer som aktörerna i förskolan inte 

kan påverka, medan inre ramar är påverkningsbara (Ivarson Jansson, 2001). Enligt oss verka-

de dessa ramar intressanta att studera i förhållande till pedagogernas syn på samverkan mellan 

pedagoger, barn och föräldrar.  Dessa funderingar väckte mersmak hos oss och ledde oss in på 

vårt syfte och våra frågeställningar. 
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1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att genom intervjuer med pedagoger belysa pedagogers syn på den 

samverkan som sker mellan pedagoger, barn och föräldrar. Syftet med vår studie är att 

pedagogernas syn på samverkan ska ses i relation till de yttre och inre ramar som finns i 

verksamheten och kan ha en påverkan på den samverkan som sker.  

1.2 Frågeställningar 
 Vilken är pedagogernas syn på samverkan? 

 Hur förhåller sig pedagogernas syn på samverkan till de yttre och inre ramarna som 

finns i verksamheten? 
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2. Teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet presenterar vi den teori som vi har valt att utgå från i vår studie. Den teori 

som vi har valt är ramfaktorteori. Ramfaktorteorin ska ses som en tradition med olika 

riktningar istället för en homogen teori, vilket vi är väl medvetna om. Skolan är en institution 

som är styrd av ramar, regler och aktörer (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Broady och 

Lindblad (1999) förklarar att ramfaktorteorin har varit ett viktigt redskap för att förklara 

villkoren för läroplanens verkan och även förklara verksamheten i klassrummet. 

Ramfaktorteorins tanke är att det finns ramar som påverkar en process genom att antingen ge 

eller inte ge möjligheter. Ramarna är dock inte en anledning till en viss verkan (Lundgren, 

1999). Gustafsson (1999) beskriver att ramfaktorteorin kan vara till hjälp vid förklaring av 

problem som inträffar. Till en början försökte ramfaktorteorin kartlägga sambanden som rådde 

mellan undervisningens ramar och resultat. I undersökningar kunde det konstateras att inom 

somliga ramar kan vissa resultat vara omöjliga att åstadkomma (Lindblad, Linde & Naeslund, 

1999).  Lindblad och Sahlström (1999) beskriver två olika sorters ramar, de yttre och de inre. 

Yttre ramar kan vara till exempel läroplanen och tidstillgången. Inre ramar är konsekvenser av 

aktörernas konstruktioner till exempel, pedagogernas syn på sitt uppdrag och klimatet i 

verksamheten. Vi har tagit fasta på Lindblad och Sahlströms beskrivningar av de olika sorters 

ramar. Vid vår analys av intervjusvaren kategoriserade vi de yttre ramarna i fyra kategorier 

och de inre ramarna i fyra kategorier. De yttre ramar som vi valt att studera är; styrdokument, 

barngruppens storlek, tidstillgång för föräldrarna och förskolans byggnad. De inre ramarna 

som vi valt att studera är; samverkansuppdraget, rolltagning, klimatet i verksamheten och 

föräldrars delaktighet i verksamheten. Inre ramar kan påverkas av aktörerna medan yttre 

ramar inte kan påverkas (Ivarson Jansson, 2001). Lindblad, Linde och Naeslund (1999) 

beskriver att politiska och administrativa beslut så som tidstillgången och gruppstorleken är 

exempel på faktorer som påverkar vad som är möjligt att genomföra i verksamheten och dess 

undervisning, vilket leder till att det påverkar vilka resultat som möjliggörs. Som tidigare 

nämnt är läroplanen för förskolan en yttre ram. Vid jämförelse av läroplanen för förskolan 

som publicerades 1998 och den reviderade upplagan som kom 2010 finns en viss skillnad 

gällande samverkan. Under punkt 2.4 med titeln förskola och hem har två förändringar skett. I 

en av riktlinjerna som förskolläraren ska ansvara för har föräldrarnas möjlighet till delaktighet 

betonats (Skolverket, 2010).  
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Även om den ursprungliga idén från ramfaktorteorin var att analysera undervisning i 

klassrummet har vi valt att använda oss av teorin för att analysera en pedagogisk process utan 

undervisning. Tanken med ramfaktorteorin är som tidigare nämnt att ramarna påverkar en 

process genom att ge eller inte ge möjligheter. Med hjälp av ramfaktorteorin och de 

intervjuade pedagogernas syn på samverkan kan vi få en tydlig bild av hur förhållandet 

mellan ramarna och pedagogernas syn på samverkan ser ut. Vi är väl medvetna om att det kan 

finnas fler ramar som kan påverka samverkan som vi inte belyser i vår studie men vi menar att 

de åtta valda ramarna ger en övergripande blick över de ramar som finns i verksamheten.   

 

 

 

 



8 

 

3. Metod 

I följande avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie. Vi beskriver 

vilken metod vi har använt oss av då vi har samlat in vårt material och hur vi har gjort vårt 

urval. Vi beskriver även vilken metodologi och vilket arbetssätt vi har använt oss av. 

3.1. Val av metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning genom intervjuer för att vi ville få en 

djupare förståelse för pedagogers syn på samverkan. Hartman (1998) menar att kvalitativa 

undersökningar karaktäriseras av att man som forskare försöker få insyn i individers livsvärld. 

3.2.  Genomförande 
Vi valde att i ett första skede ta kontakt med en pedagog för att genomföra en pilotstudie. 

Efter att denna hade utförts tog vi genom telefonsamtal kontakt med de sex pedagoger som vi 

ville intervjua för att fråga ifall de ville ställa upp på en intervju. De pedagoger som vi fick 

klartecken från bestämde vi en tid för intervju med och skickade ut våra färdigställda frågor 

för att de skulle kunna fundera över sina tankar och ståndpunkter i ämnet. 

3.2.1. Pilotstudie 

Innan vi samlade in vårt empiriska material gjorde vi en pilotstudie med en verksam 

förskollärare sedan ett år tillbaka. Patel och Davidson (2011) beskriver att pilotstudiens 

uppgift är att prova en viss utformning och i vårt fall ville vi prova vårt upplägg av intervjun. 

Detta för att bli medvetna om ifall frågorna som vi ställde uppfattades på ett korrekt sätt och 

ifall de svar vi fick var relevanta för vår studie. Efter att vi gjort vår pilotstudie valde vi att 

omformulera två frågor för att vi i den stund uppfattade att frågorna var ledande och att de till 

en viss del riktade intervjupersonens svar, vilket inte var syftet med frågorna. 

3.2.2. Intervju 

Intervjuerna har genomförts på förskolan i förskollärarnas naturliga arbetsmiljö för att 

pedagogerna skulle känna sig bekväma. Våra intervjuer har en låg grad av standardisering 

vilket enligt Patel och Davidson (1994) innebär att frågorna till viss del formuleras under 

intervjun. Med låg grad av standardisering kan intervjuns struktur och därmed frågornas 

ordning varieras för att anpassas efter intervjupersonen. Med anledning av detta hade vi 
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endast förberett fyra frågor som kan ses som olika teman som vi ville behandla i intervjun. De 

huvudfrågor som vi ställde var: 

 Vad är samverkan för dig? 

 Kan du beskriva den samverkan med hemmet som sker i er verksamhet? 

 Finns det någon del som är svårare med samverkan?  

 Finns det någon del som är lättare med samverkan? 

Vår tanke med denna intervjumetod var att intervjuerna skulle få en lättsammare form som 

kan liknas vid ett vardagligt samtal. Kvale och Brinkmann (2009) menar att vid en intervju 

med låg grad av standardisering är sannolikheten större att intervjusvaren blir mer spontana än 

då man har en hög grad av standardisering. Vår intervju var ostrukturerad vilket Patel och 

Davidson (1994) förklarar med att intervjupersonen får ett stort svarsutrymme, vilket vi menar 

att våra frågeställningar leder till.  

3.2.3. Hermeneutik  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en invändning som kan finnas mot intervjustudier, att 

intervjuer kan tolkas på olika sätt beroende på vilken förkunskap intervjuaren besitter. De som 

invänder menar att intervjuer därav inte är någon vetenskaplig metod eftersom en 

vetenskaplig metod måste innefatta objektivitet i den meningen att intervjusvaret bara har en 

undermening som ska tolkas rätt. Kvale och Brinkmann beskriver däremot att det 

hermeneutiska synsättet godkänner flera rättmätiga tolkningar. Birkler (2008) menar att denna 

ständiga tolkning kan ske omedvetet eftersom alla människor bär med sig en unik 

förförståelse. Vi har tolkat intervjuerna utifrån vår förförståelse. Vår förförståelse är att det 

finns faktorer som påverkar verksamheten och därmed samverkan i olika hög grad. Vid 

tolkning av de transkriberade intervjuerna har vi använt oss av den hermeneutiska cirkeln. 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver cirkeln med att en textdel endast kan förstås då den 

ses i relation till helheten. Birkler (2008) menar att grundtanken med denna metod är att det 

finns ett cirkulärt förhållande mellan delförståelsen och helhetsförståelsen. Innan vi påbörjade 

varje individuell intervju hade vi en helhetsbild av intervjusituationen. Under intervjuns gång 

påverkades denna helhetsbild genom de delar som intervjupersonen berättade och belyste. 

Med andra ord samspelade vår helhetsförståelse med vår delförståelse och dessa påverkade 

varandra. Då vi sedan läste igenom den transkriberade intervjun och bröt ner den i mindre 

delar förfinades vår helhetsförståelse av intervjun ytterligare. Vid sammanställning av vårt 
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resultat såg vi den hermeneutiska cirkeln på ett nytt sätt, då varje intervju var delarna och 

sammanställningen av alla intervjuer var helheten. 

En metod som vi har använt oss av som också kan liknas med en cirkelrörelse är det 

abduktiva arbetssättet. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att de tillägnade 

förkunskaperna leder till en frågeställning vilket i sin tur resulterar i empiriska studier. 

Utfallet av empirin kan leda till en utveckling av studiens mönster och rikting och det ger 

forskaren möjlighet att omkonstruera frågeställningen. Vår studie har under arbetets gång 

ändrat riktning och vårt syfte och våra frågeställningar har förfinats och preciserats. Till en 

början var frågeställningen bred och den löd; ”Hur arbetar pedagoger med samverkan mellan 

förskolan och hemmet?” Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att vid behov kan 

forskaren genomföra en ny empirisk undersökning för att förbättra syftet. Birkler (2008) 

förklara att abduktion är som en cirkelrörelse och denna cirkel leder inte fram till en slutgiltig 

slutsats utan det finns alltid en möjlighet till en ännu bättre förklaring.  

3.2.4. Arbetsfördelning 
Under hela studien har arbetet mellan oss två författare fördelats jämnt. I arbetets början 

letade vi tillsammans efter relevant litteratur för vår studie. Läsningen av några av dessa 

avhandlingar valde vi att dela upp mellan oss för att i ett senare skede kunna berätta och 

diskutera de lästa böckerna och tillsammans komma fram till vad som var relevant för vår 

studie. Vi valde att vi båda skulle vara närvarande vid alla intervjuer, men att vi vid tre 

intervjutillfällen var hade lite mer ansvar för intervjun. Detta för att den intervjuade inte skulle 

uppleva någon förvirring om vem som höll i intervjun. Transkriberingen delade vi upp mellan 

oss och transkriberade tre intervjuer var men samtalade och tog del av varandras 

transkriberade material. Under textarbetet har vi båda varit verksamma och turats om och 

hjälpts åt att skriva och formulera vår text. 

3.3. Urval 

Vi valde att göra ett syftesurval vilket enligt Holme och Krohn Solvang (1991) innebär att 

man gör ett urval utifrån formulerade kriterier. Vi valde tre kriterier och de var att pedagogen 

skulle vara verksam i en förskola i dag, att de skulle ha en förskollärarutbildning samt att 

pedagogen skulle ha varit verksam under minst två år. Vi valde att ta kontakt med sex 

pedagoger som arbetar på olika avdelningar på tre olika förskolor. Dessa förskolor består av 

avdelningar där barnen är 1-3 år, 1-5 år och 3-5 år. 
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3.4. Studiens precision 

3.4.1. Generaliserbarhet 

Denscombe (2004) menar att resultatet går att generalisera i de fall då studien grundar sig på 

ett urval som representerar hela populationen. Eftersom vi i vår studie har gjort ett syftesurval 

med kriterierna att pedagogerna ska vara verksamma idag, ha en förskollärarutbildning och 

varit verksamma i minst två år har vi inte valt ut pedagoger som motsvarar hela populationen 

då det finns pedagoger som till exempel inte har någon förskollärarutbildning eller inte varit 

verksamma i minst två år vilket innebär att vår studie inte går att generalisera. Denscombe 

(2004) beskriver överförbarhet med att studiens resultat kan överföras till andra situationer 

men det är av stor vikt att ha kännedom om studiens urval som skett och kriterierna vi utgått 

från för att veta i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras. De resultat som framkom 

i vår studie motsvarar de undersökta pedagogernas åsikter och uppfattningar, men vi menar att 

andra förskolor kan ha hjälp av denna då de eventuellt försöker förstå och skapa 

förutsättningar för den samverkan som kan ske på just deras förskola. 

3.4.2. Reliabilitet och Validitet 

Eftersom vi använder oss av en hermeneutisk metodansats där tolkningar är tillåtet menar vi 

att vi är subjektiva eftersom vi utgår från vår förförståelse. Denscombe (2004) förklarar att 

objektivitet oftast är något bra eftersom det ökar studien trovärdighet, det vill säga reliabilitet. 

Enligt oss problematiserar hermeneutiken därmed objektiviteten och reliabiliteten. 

Denscombe (2004) beskriver att den sociala verkligheten tolkas av oss människor snarare än 

att de är en objektiv existens och han menar att verkligheten därmed är subjektiv. För att våra 

tolkningar ska vara trovärdiga och rimliga är de väl underbyggda av tidigare forskning.  

Vi valde att spela in de intervjuer vi genomförde. Patel och Davidson (2011) beskriver att 

reliabiliteten ökar genom att man spelar in intervjuerna eftersom man då i efterhand kan 

lyssna flertalet gånger för att vara säker på att man har förstått allt på ett korrekt sätt. Patel och 

Davidson (1994) menar att det kan vara en fördel att vara två medverkande vid intervjun, 

eftersom vid överensstämmande tolkningar ökar reliabiliteten. Vid våra intervjuer tog vi fasta 

på det och medverkade båda två. Patel och Davidson (1994) beskriver att ett sätt att 

säkerställa validiteten är att prova instrumentet på en grupp som liknar den som ska 

undersökas för att sedan jämföra detta resultat med något som kännetecknar det vi vill mäta. 

För att säkerställa vår validitet i vår studie valde vi att göra en pilotstudie för att få veta ifall 

de frågor vi ställde gav det utfall av frågorna som vi önskade. 
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3.4.3. Forskningsetik 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra krav som man som forskare ska utgå från vid forskning 

för att skydda de medverkandes identitet. Dessa kallas med ett samlingsnamn för 

individskyddskrav.    

 Informationskravet – Undersökningsdeltagarna ska informeras om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande.  De ska även informeras 

om att deltagandet är frivilligt. 

 Samtyckeskravet – Forskaren ska få samtycke från undersökningsdeltagarna innan 

undersökningen genomförs. 

 Konfidentialitetskravet - Uppgifter kring de medverkande ska ges största möjliga 

konfidentialitet och inte vara tillgängliga för obehöriga. 

 Nyttjandekravet – Uppgifter som har framkommit från de medverkande får endast 

användas i studien och inte utlånas. (Vetenskapsrådet, u.å.) 

De fyra kraven har vi valt att arbeta efter i vår studie. Till en början tog vi genom 

telefonsamtal kontakt med intervjupersonerna för att få deras godkännande att medverka i vår 

studie. Vi frågade även intervjupersonerna om tillstånd att få spela in intervjun för att sedan 

transkribera den. De pedagoger som vi har intervjuat har i vår studie tilldelats fiktiva namn 

och det inspelade och transkriberade materialet har förvarats på ett ställe där det inte är 

tillgängligt för allmänheten. Detta för att intervjupersonerna ska känna sig säkra och inte 

utlämnade till allmänheten.  
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4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar vi tidigare forskning som belyser den samverkan som sker 

mellan pedagoger, barn och föräldrar. Vi har valt att först i varje stycke med egna ord förklara 

varför den valda forskningen är relevant i vår studie, då med utgångspunkt i ramfaktorteorin, 

vårt syfte samt våra frågeställningar. Utifrån ramfaktorteorin och intervjupersonernas svar har 

vi valt ut yttre respektive inre ramar som är dispositionen av vår tidigare forskning. 

 4.1. Yttre ramar 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som vi har tematiserat utifrån de yttre ramarna 

som i vår studie är: 

 Barngruppens storlek 

 Tidstillgång för föräldrarna 

 Förskolans byggnad 

Vi har även valt att se läroplanen för förskolan, lpfö98, som en yttre ram, vilken vi har valt att 

beskriva kortfattat i det avsnitt som behandlar teoretisk utgångspunkt. 

4.1.1. Barngruppens storlek 
Tidigare forskning visar på att storleken på barngruppen påverkar pedagogernas möjlighet till 

att samverka med föräldrar och barn eftersom antal barn per pedagog påverkar den tid som 

pedagogerna har för varje barn och dess föräldrar. Ivarson Jansson (2001) beskriver att an-

ställda har behov av att utforma verksamheten så att den passar alla barn, och inte bara några 

få. Vid flera tidpunkter under dagen behöver pedagogerna stå till förfogande för flera barn 

samtidigt. För att pedagogerna ska klara av att tillmötesgå flera barns behov samtidigt behö-

ver de en hög simultankapacitet och stresstolerans (Dencik, Bäckström & Larsson, 1988). 

Barngruppens storlek och personaltätheten är de två faktorer som mest påverkar kvaliteten i 

förskolan. Under 1990-talet påverkades förskolan av de besparingar som genomfördes genom 

att barngrupperna blev större och personaltätheten mindre. Det är inte en helt ovanlig situation 

att en pedagog är ensam med 16-17 ett- och tvååringar. (Kihlbom, Lidholt och Niss, 2009).  
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4.1.2. Tidstillgång för föräldrarna 

Precis som att pedagogernas tidstillgång påverkar samverkan, gör även föräldrarnas 

tidstillgång det. Ivarson Jansson (2001) beskriver att pedagogerna i hennes undersökning 

uttryckte att föräldrarna ville vara delaktiga men att de inte hade tid. Föräldrars delaktighet i 

verksamheten har minskat till följd av att föräldrar har längre och mer stressiga arbetsdagar än 

tidigare (Sandberg & Vuorinen, 2008). Föräldrars arbetstider har betydelse för i vilken grad de 

har tid att samtala med pedagoger (Ivarson Jansson, 2001, Dencik, Bäckström & Larsson 

1988).  

4.1.3. Förskolans byggnad 
Hur förskolans byggnad och dess rum är utformade påverkar förutsättningarna för samtal och 

därmed samverkan mellan pedagoger, barn och föräldrar. Gars (2002) menar att föräldrar och 

pedagoger normalt sett träffas varje dag vid hämtning och lämning av barnen och genom 

dessa dagliga möten skapas personliga relationer. Den mest förekommande 

samverkansformen är den dagliga i hallen vid lämning och hämtning av barnen (Sandberg & 

Vuorinen, 2008, Hagström, 2010). Juul och Jensen (2002) uttrycker att det kan vara stora 

skillnader i att samtala med föräldrar och barn i en liten och stökig hall jämfört med i ett lugnt 

utrymme. Oftast lämnas och hämtas flera barn samtidig och det kan medföra en svårighet med 

att få tid till att samtala om viktiga ämnen vid dessa möten. I dessa fall finns en risk att 

samtalen bara innefattar det mest nödvändiga. (Sandberg & Vuorinen, 2008). Ivarson Jansson 

(2001) menar att ett möte i en stressad situation kan bli negativ för både föräldrar och barn. 

4.2. Inre ramar 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som vi har tematiserat utifrån de inre ramarna 

som i vår studie är: 

 Samverkansuppdraget 

 Rolltagning 

 Klimatet i verksamheten 

 Föräldrars delaktighet i verksamheten 

4.2.1. Samverkansuppdraget 
Samverkan utformas av den syn som pedagogerna har på samverkansuppdraget som ingår i 

deras yrke. Ivarson Jansson (2001) beskriver sin syn på samverkan med att hem och förskola 

är två olika världar för barnet och genom samverkan kopplas dessa två världar samman och 
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blir en helhet. Juul och Jensen (2002) anser att fördelningen av barnets barndom mellan för-

skola och hem i många fall inte handlar om vad som är bra för barnet utan vad som är bra för 

arbetsmarknaden. En förutsättning för samverkan är att föräldrar och pedagoger använder sig 

av en gemensam referensram, vilket innebär att de har en gemensam bild av förskola och barn 

(Sandberg och Vuorinen, 2008). Johansson (1999) beskriver att professionalitet hos pedago-

ger är en del av deras yrkesidentitet, som är av stor vikt då det gäller att kunna förklara och 

vara tydlig med vad man som pedagog arbetar för. Johansson (1999) beskriver att en yrkes-

stolthet bör finnas och den skapar en viss trygghet. Känner pedagoger en trygghet kan de lät-

tare möta och förstå förändringar och anamma ett offensivt förhållningssätt och därmed kunna 

ta tag i problem som uppstår.  

4.2.2. Pedagogers rolltagning 

Enligt tidigare forskning påverkas samverkan av att pedagoger kan inta olika roller i olika 

samverkanssituationer. Juul och Jensen (2002) menar att föräldrarna vill ha en jämlik dialog 

och de har en förväntning på att det är pedagogerna som sätter nivån för samverkan. Att ha en 

professionell attityd innebär att visa ett ”distanserat” engagemang till föräldrar och barn 

(Johansson, 1999). Föräldrar och pedagoger har skilda kompetensområden där pedagogers 

kompetensområde är deras arbetsplats och föräldrars kompetensområde är sitt föräldraskap 

hemma (Gars, 2002). Det kan uppstå en förvirring när föräldrar och pedagoger inte är 

medvetna om hos vem ansvaret ligger. Det är därför viktigt att tydliggöra hos vem ansvaret 

ligger (Keyes 2000).  

4.2.3. Klimatet i verksamheten 

Tidigare forskning visar på att ömsesidig respekt mellan pedagoger, barn och föräldrar gynnar 

samverkan. Samverkan ser olika ut beroende på de relationer som finns mellan pedagoger och 

föräldrar och även på det förtroende som föräldrar har för pedagoger (Ivarson Jansson, 2001). 

Johansson (1999) beskriver att lyhördhet är en viktig del av pedagogernas professionalitet. 

Ömsesidig respekt och förståelse är nödvändiga faktorer för att bygga upp en bra samverkan 

mellan pedagog och förälder (Keyes, 2000, Sandberg & Vuorinen, 2008). Pedagogers 

professionalism innebär även att pedagoger ska se alla barn under dagen (Johansson, 1999). 

4.2.4. Föräldrars delaktighet i verksamheten 

En förutsättning för samverkan är att föräldrar blir inbjudna i verksamheten för att de 

tillsammans med pedagoger ska kunna bygga upp en väl fungerande samverkan. Enligt 

Sandberg och Vuorinen (2008) är föräldrarnas viljekraft viktig för att en samverkan ska äga 
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rum. Sandberg och Vuorinen belyser att det är stor skillnad i föräldrars vilja att utöva 

inflytande över verksamheten. Ivarson Jansson (2001) menar att det är av stor vikt för 

föräldrar att ta reda på hur barnets situation i verksamheten ser ut.  

Förändringar som innebär att föräldrar ska få möjlighet till mer inflytande i verksamheten 

kräver tid eftersom diskussioner och nya rutiner ska arbetas in (Ivarson Jansson, 2001). 

Sandberg och Vuorinen (2008) menar att flera föräldrar i deras studie upplever sig som en 

dold resurs som borde utnyttjas mer i förskolan. Dock känner flera föräldrar sig osäkra på om 

de är välkomna att delta i verksamheten. Pedagogerna i studien upplever i sin tur att det skulle 

vara positivt att kunna utnyttja föräldrarnas resurser men de vet inte i vilken mån de kan 

eftersom föräldrarna betalar för att ha sina barn i verksamheten. Pedagoger kan känna sig 

osäkra på hur de ska komma i kontakt med varje förälder (Ivarson Jansson, 2001). I Ivarson 

Janssons (2001) studie har pedagoger fått frågan ifall de tycker att föräldrarna ska ha 

inflytande över verksamheten. Merparten av både förskollärare och barnskötare ansåg att 

föräldrarna endast ska ha inflytande i verksamheten i vissa avseenden. Hos förskollärarna var 

det 61 % och hos barnskötarna 55 %. Ivarson Jansson beskriver att en orsak till att så många 

pedagoger endast ville låta föräldrar ha inflytande i vissa avseenden kan vara att pedagogerna 

vill kunna planera verksamheten utifrån sin yrkeskompetens. Har föräldrarna för mycket 

inflytande över verksamheten finns det en rädsla hos pedagogerna att deras bestämmanderätt 

minskar. En annan anledning kan enligt Ivarson Jansson vara att verksamheten ska utformas 

efter alla barn och inte efter bara några få, vilket det lätt kan bli om vissa föräldrar påverkar 

mer än andra.  
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5. Resultat och Analys 

I följande avsnitt finns studiens resultat redovisade och analyserade. Vi inspireras av den 

hermeneutiska metodansatsen, vilket innebär att vi använder oss av den hermeneutiska cirkeln 

i vår analys. Den innebär att vi ser helheten i förhållande till delarna. Delarna i vår analys är 

de individuella intervjusvaren som vi har erhållit från sex pedagoger. Utifrån delarna, de 

individuella intervjusvaren, har vi erhållit likheter och skillnader som har resulterat i våra 

underkategorier. Vi har analyserat delarna, pedagogernas intervjusvar, med utgångspunkt i 

ramfaktorteorin och våra egna tankar. Helheten är de sammanställda intervjusvaren vilka 

presenteras i kommande avsnitt. De sex pedagoger vi har intervjuat har i vår analys fått fiktiva 

namn.  

Disposition 

Vi har valt att dela upp resultat- och analysdelen i två kategorier som är yttre ramar respektive 

inre ramar. Vi har valt denna disposition för att det ska bli tydligt för läsaren att 

ramfaktorteorin är utgångspunkten för vårt resultat och i vår analys. För att tydliggöra 

resultatet och analysen har vi delat in yttre och inre ramar i underkategorier. 

De yttre ramarna i vår studie är: 

 Styrdokument  

 Barngruppens storlek 

 Tidstillgång för föräldrarna 

 Förskolans byggnad 

De inre ramarna i vår studie är: 

 Samverkansuppdraget 

 Rolltagning 

 Klimatet i verksamheten 

 Föräldrars delaktighet i verksamheten 

Vår analys är uppbyggd av beskrivande samt förklarande analys. I den beskrivande analysen 

beskriver vi pedagogernas uttalande för att sedan utveckla den till en förklarande analys. I den 

förklarande analysen förklarar vi vad vårt resultat visar på. Den beskrivande och förklarande 

analysen integreras i varandra för att få en intressant inblick i vårt resultat och i vår analys.  
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5.1 Yttre ramar 

I detta avsnitt kommer de yttre ramar som har framkommit i vår studie att belysas i 

förhållande till pedagogernas syn på samverkan. De yttre ramarna kan inte pedagogerna 

påverka utan de är fasta och oföränderliga. Trots de fasta ramarna menar vi att samverkan kan 

äga rum och utvecklas genom att anpassa verksamheten efter de fasta ramarna och inte låta de 

bli ett hinder för samverkan. De ramar som har blivit synliga i vår studie som vi har valt att 

analysera är:  

 Styrdokument 

 Barngruppens storlek 

 Tidstillgång för föräldrarna 

 Förskolans byggnad  

5.1.1. Styrdokument 

I detta avsnitt belyser vi styrdokumentens funktion som en yttre ram. Läroplanen för 

förskolan fungerar som en yttre ram eftersom den är konstant och det är läroplanen som 

beskriver intentionen för hur samverkan ska vara utformad. Flera pedagoger i studien belyser 

den reviderade läroplanen och de har uppmärksammat att samverkan tydligt beskrivs i den. 

En av dessa pedagoger är Evelina som beskriver sin syn på den reviderade läroplanen och 

dess innehåll: 

”Hur vi lyfter läroplanen också. När den nya den reviderade läroplanen 

kom så tror jag man tänker till igen, vad står det i den…”  

Den nya reviderade läroplanen inspirerade en pedagog till att göra en enkät till föräldrarna för 

att ta reda på hur föräldrarna ville samverka med pedagogerna: 

”Dels var det den nya läroplanen där då va att vårdnadshavare har ansvar 

för fostran och utveckling men att förskolan ska komplettera hemmet. Det 

var nog att vi ville ha nån,  ja lite vad ska jag säga... Att vi skulle bli 

inspirerade av vad vi kunde ta upp på föräldramötet och i verksamheten.” 

(Carola) 

Samtliga pedagoger är medvetna om att samverkan beskrivs som en viktig del i läroplanen för 

förskolan. Flera av pedagogerna vill uppmärksamma föräldrarna om att läroplanen finns och 

att det där i står beskrivet att samverkan är viktig.  
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”Det kommer ju bli intressant att se hur det kommer bli med denna 

samverkan med föräldrarna och då kommer ju alla barn, vi ser ju... Det står 

ju faktiskt i läroplanen det här med, den sista. Jag vet inte precis var i 

läroplanen men i början. Att vi måste ta med det här och visa på 

föräldrarna att vi har det här för jag vet inte om alla föräldrar är medvetna 

om att vi har en läroplan.” (Evelina) 

Vår mening är att läroplanen är den tydligaste yttre ramen som finns för samverkan. 

Resultatet tyder på att pedagogerna i vår studie är väl medvetna om att samverkansuppdraget 

står beskrivet i läroplanen och med anledning av den reviderade läroplanen har pedagogerna 

aktualiserat sin syn. Alla verksamma i förskolan ska arbeta efter läroplanen och vår mening är 

att eftersom arbetet med samverkan är en riktlinje som alla arbeta mot så mer eller mindre 

”tvingas” pedagogerna att arbeta med just samverkan. Utan läroplanen menar vi att 

samverkan i många fall skulle utebli.  

5.1.2. Barngruppens storlek 

I detta avsnitt belyser vi vår tolkning av barngruppens storlek som en yttre ram då inte 

pedagogerna kan påverka den. Det är kommunen och dess politiker som bestämmer 

barngruppens storlek och antal pedagoger per barn. En pedagog i vår studie beskriver att det 

finns föräldrar som bara ser sitt eget barn och inte ser hela gruppen. Hon förtydligar det med 

följande citat: 

 ”Vi har råkat ut för en förälder som ringer tre gånger om dagen som vill att 

nu ska vantarna på och du har väl satt på vantarna. Eller skulle det vara 

extra kallt nu så tar du på henne gummistövlarna med raggsockorna i. Och 

det kan man ju tänka om alla skulle göra det så det känns rättså 

påfrestande.” (Carola) 

Resultatet visar på att samverkan påverkas av hur många barn som finns på förskolan. Vid en 

större barngrupp har inte pedagogerna samma tid per barn som i en mindre barngrupp. I de 

fall då barngruppen är stor har pedagogerna många barn som ska få sina behov tillgodosedda. 

Skulle alla barns föräldrar vara oroliga och inte lita på pedagogernas kompetens att se varje 

barn kan det leda till att pedagogerna inte har möjlighet att ta tillvara på varje förälders 

önskan. Barngruppens storlek är en yttre ram som pedagogerna inte har möjlighet att påverka.  
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Pedagogerna i vår studie uttrycker att de inte alltid har tid att se varje barn och dess förälder i 

den mån de önskar för att en väl fungerande samverkan ska äga rum. En pedagog beskriver 

den svårighet som kan uppstå när det kommer många barn vid samma tid på morgonen.  

”Alltså vi har ju en väldigt trång tambur. De här husen är ju byggda för 15 

grupper, men vi har 21 barn. Tamburen är ju trång för 15 men ni kan ju 

tänka hur…” (Birgitta) 

Christina beskriver sin syn på situationen i hallen då barn lämnas.  

”Det kommer ungefär tolv barn samtidigt vid halv åtta och är det någon 

som är ledsen smittar det av sig. Vi har rätt många små barn nu, så blir den 

andra ledsen, och sen blir det... ja... det är nästan så att man skulle behöva 

dela upp dem i kvart över sju, halv åtta, kvart i åtta. Bara för att vi ska 

hinna med dem lite granna.”  

Vårt resultat visar på att pedagogerna upplever en svårighet med att många barn kommer 

samtidigt eftersom de då inte har tid att samverka med föräldrar och barn vid lämning och 

hämtning av barnen. I de fall finns risken att samverkan inte utvecklas eftersom pedagoger, 

barn och föräldrar inte har möjlighet att samtala. Resultatet tyder på att möjligheter för 

samverkan kan skapas genom att barnen lämnas vid olika tidpunkter på morgonen.  

5.1.3. Tidstillgång för föräldrarna 

Ytterligare en yttre ram som handlar om tidstillgång är den tid som pedagogerna upplever att 

föräldrarna har för att samverka med pedagogerna. En gemensam uppfattning hos 

pedagogerna i vår studie är att många föräldrar i dagens samhälle har bråttom antingen till 

jobbet på morgonen eller bråttom hem vid hämtning av barnen. Pedagogerna beskriver att det 

resulterar i att föräldrarna inte får en bra inblick i förskolan och dess verksamhet. Följande 

citat belyser detta: 

”Det är jättesvårt att få in föräldrarna i, man vill tycker jag att de ska vara 

mer delaktiga, de ska vara mer nyfikna men ofta är det ju då när man 

hämtar sina barn, då har ju alla ganska bråttom hem. De jobbar ganska 

länge i dag, föräldrar.” (Birgitta) 

Pedagogerna önskar att föräldrarna skulle ha mer tid till att samverka med pedagogerna och 

pedagogerna visar förståelse för föräldrarnas långa arbetsdagar. Christina beskriver hur hon 

ser på att föräldrarnas tidstillgång har ändrats de senaste åren. 
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”Oftast är det att när de hämtat sina barn så åker de hem. Alltså barnen är 

oftast här långa dagar, de som är här.  Så att de vill väl hem och ta hand om 

hemmet ungefär. Att det känns som en mer stressad värld faktiskt. Man 

säger tio år tillbaka så känns det mer. Det händer så mycket för barn. De 

har så mycket aktiviteter rätt så långt ner i åldrarna så de ska alltid iväg.  

Alltid på väg någonstans. Så det får nästan bokas in tror jag. För att de ska 

kunna vara här.”  

Här tyder resultatet på att pedagoger upplever att föräldrar i dagens samhälle är stressade och 

inte har möjlighet att närvara spontant på förskolan. Flera pedagoger beskriver 

samverkansaktiviteter så som pappadagar, mammadagar, föräldramöten och drop-in. Evelina 

förklarar hur deras drop-in ser ut med följande citat: 

”Sen har vi ju då att vi brukar ha drop-in, som är en form av samverkan 

också med föräldrarna att de får vara med och se lite granna. Det är ju en 

liten del av verksamheten då, men oftast så försöker vi vara fler personal 

under tiden som vi har drop-in. Så att man kan prata lite mer om vår 

verksamhet, det kanske inte så mycket om det enskilda barnet utan mer vad 

vi har gjort tillsammans då. Kanske barnen visar på sina, lite grann i sin 

portfolio…” 

Tidstillgången för föräldrarna går inte att påverka och vi menar att många föräldrar kan känna 

sig stressade över att de inte har tid med all önskvärd samverkan. Vårt resultat tyder på att en 

tid som bokas in är lättare för föräldrar att komma på eftersom de då kan anpassa sina 

arbetstider efter det. Då har föräldrarna möjligheten att ta sig tid att se vad barnen gör i 

verksamheten och se hur den är utformad.  

5.1.4. Förskolans byggnad 

En yttre ram som pedagogerna inte kan påverka är den byggnad där verksamheten är förlagd. 

En gemensam syn hos pedagogerna är att den mest förekommande samverkan sker genom 

samtal i hallen och innefattar vardagliga ämnen. Carola ger exempel på vad samtal i hallen 

kan innefatta: 

”På morgonen när föräldrarna lämnar barnen så, så är vi ju måna om att 

veta liksom kanske hur de har sovit på natten och så, för att förstå barnet 
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just den dagen. Om de är lite kanske hostiga på natten har de sovit dåligt 

och är lite trötta, då har vi ju lättare att förstå detta.” 

Pedagogens uttalande visar på att det är nödvändiga samtal som sker i hallen så som barnens 

fysiska tillstånd. De är nödvändiga av den anledningen att pedagogerna ska kunna bemöta 

barnen efter deras dagliga behov. Flera pedagoger tar dock upp den svårighet som kan uppstå 

vid samtalen i hallen då flera barn lämnas och hämtas samtidigt vilket kommande citat visar 

på. 

”Vi har en väldigt liten tambur så i det fallet så är det inte så bra. Man 

pratar många gånger om att man har en tamburkontakt och man pratar i 

den. Det är inte alltid så bra hos oss för ofta kommer föräldrarna samtidigt. 

Flera föräldrar i den här tamburen så att jag tror att det finns föräldrar som 

har svårt för att öppna sig i den här tamburen för det märker man på de 

som är lite tillbakadragna då.” (Carola) 

Här tyder resultatet på att dagliga samtal kan gå förlorade i de fall då det inte finns en 

fungerande samverkan i hallen. Carola beskriver sin erfarenhet av att föräldrar kan ha svårt att 

fortlöpa ett samtal i hallen. 

”Och sen kan det ju vara så att den här föräldern börjar tala om att vi ska 

skiljas eller någonting sånt och då är det ju inte så lätt att fortsätta ute i 

tamburen. Utan då känner man att den här föräldern har öppnat sig för mig 

nu och då måste jag fortsätta det här samtalet kanske i ett annat rum så att 

det inte blir så pressat i tamburen.”  

Vårt resultat visar på att den dagliga kontakten i hallen är av stor vikt för att samverkan ska 

ske. Det är pedagogernas ansvar att se till att samtalen kan fortlöpas, så att föräldrarna känner 

en trygghet i att samtala med pedagogerna. Vår mening är att en icke fungerande samverkan i 

hallen kan resultera i att föräldrar förlorar tryggheten till förskolan då de inte kan uttrycka oro 

eller ställa andra frågor då det är många barn och föräldrar i hallen. 

5.2. Inre ramar 

I detta avsnitt kommer de inre ramarna att belysas. Inre ramar menar vi är de som 

pedagogerna själva kan påverka för att utveckla en samverkan mellan pedagoger, barn och 



23 

 

föräldrar. De inre ramarna inom samverkan som vi har valt att fokusera på menar vi är olika 

aspekter inom det pedagogiska yrket. Vi har valt att belysa de inre ramarna utifrån; 

 Samverkansuppdraget 

 Rolltagning 

 Klimatet i verksamheten 

 Föräldrars delaktighet i verksamheten.  

5.2.1.  Samverkansuppdraget 
I detta avsnitt kommer vi att belysa den inre ram som är pedagogers syn på 

samverkansuppdraget som enligt vår tolkning är föränderlig. Samtliga pedagogers syn på 

samverkan i vår studie är att den är viktig och betydelsefull för barnet och att föräldrar och 

pedagoger tillsammans ska arbeta efter barnets behov. Pedagogerna upplever att många 

föräldrar har uppfattningen att förskolan är till för deras skull då de arbetar och inte i första 

hand till för barnet. En pedagog uttrycker tydligt att förskolebarnen i dagens samhälle är på 

förskolan för sin egen skull. Det stärks med följande citat: 

”Har jag inte föräldrarna med mig så kommer vi liksom aldrig att gå åt 

samma håll. Då är det någon barnpassning vi har här och då vet inte 

föräldrarna vad vi gör.” (Marie) 

Maries uttalande visar på att verksamheten inte är någon barnpassning, utan en pedagogisk 

verksamhet. Katrin beskriver sin syn på vikten av att tillsammans med föräldrar samtala om 

förskolans uppdrag och samverkan. 

”… är det någonting kanske vi kan förklara varför vi gör så, då kan 

föräldrarna får en annan förståelse för det. Och det är viktigt att man är 

öppna mot varandra och diskuterar saker och ting om det är något.” 

Vårt resultat visar på att pedagogerna tycker att samverkan är betydelsefull för barnet och att 

det är av stor vikt att tydliggöra det för föräldrarna. En förutsättning för samverkan menar vi 

är att föräldrar är informerade om förskolans uppdrag eftersom deras syn på förskolans 

uppdrag kan påverka samverkan. Vi menar att det är av stor vikt att pedagoger gör föräldrar 

medvetna om att samverkan är nödvändig i en pedagogisk verksamhet för att barnet ska 

utvecklas. Resultatet tyder på att pedagogerna vill klargöra för föräldrarna att förskolan inte är 
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någon barnpassning, vilket enligt oss är en del av den betydelsefulla gemensamma 

referensramen.  

5.2.2. Rolltagning 

I detta avsnitt beskriver vi att den roll som pedagogerna erhåller kan påverka samverkan. 

Pedagogerna kan själva påverka vilken roll som de ska anta, så vår mening är att 

rolltagningen är en inre ram. Pedagogerna i vår studie beskriver att det är av stor vikt för 

samverkan att det finns ett förtroende mellan pedagoger och föräldrar. En pedagog beskriver 

att förtroendet byggs upp genom att inte vara en ”fröken”, som kan allt, utan vara en 

medmänniska som också har svagheter och brister. Detta förstärks med en annan pedagogs 

uttalande: 

”Man ska inte bara klampa på och liksom det här vet vi bäst för de känner 

sina barn liksom, det är de som äger barnen.”(Birgitta) 

Birgitta beskriver skillnaden mellan pedagogernas och föräldrarnas kunskaper: 

”Men alltså, det är enkla ord också, att det här att föräldrarna också ska 

känna att vi är ju proffsiga på den pedagogiska biten, men föräldrarna är de 

som är proffsiga på sina barn.”  

Här tyder resultatet på att det är viktigt att som pedagog vara ödmjuk inför föräldrarna och 

deras föräldraskap och kunskaper. En pedagogs yttrande antyder att ett förtroende byggs upp 

genom att pedagoger och föräldrar till en viss del befinner sig på samma nivå. Enligt vår 

tolkning av resultatet behövs förtroendet för att föräldrarna inte ska känna sig underlägsna, 

utan våga ifrågasätta pedagogerna och verksamheten för att på så sätt få information om 

verksamheten och arbetet i den. Resultatet tyder på att ett förtroende byggs upp av att 

pedagogen inte blir överlägsen då det gäller kunskapen om barnet. Pedagogernas syn visar på 

att föräldern känner sitt barn bäst och det måste pedagogerna vara ödmjuka inför. Om inte, 

kan det enligt oss leda till att samverkan mellan pedagoger och föräldrar uteblir.  

Trots att det är viktigt att vara en medmänniska belyser några av pedagogerna i vår studie att 

det är viktigt att behålla sin professionalitet och ha en distans till föräldrarna och inte bli för 

familjär. En pedagog beskriver risken med att vara för familjär genom följande citat: 

”Jag tror det är viktigt att ha professionellt förhållningssätt till föräldrarna. 

Visst kan man vara lite familjär men du kan inte för mycket, det kan ju slå 
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fel på andra hållet med. (…) Ja man kan ha föräldrar som sätter oss på 

piedestal och så… När man då säger ifrån så ramlar man ner, det är lite 

kulturellt tror jag. Det är sånt jag råkat ut för så jag tror att det är viktigt att 

vara rättså professionell ändå.” (Evelina) 

Evelinas yttrande talar för att det kan uppstå en svårighet i de fall då pedagogen är för familjär 

och inte har ett professionellt förhållningssätt. Vi tolkar vårt resultat med att flera pedagoger 

upplever att det kan uppstå en svårighet i de fall då det finns en kompisrelation och 

pedagogen har behov av att ta upp pedagogiska ämnen som rör barnet, så som sen utveckling 

eller avvikande beteende. Enligt vår mening kan föräldrar uppfatta situationer då pedagoger är 

i behov av att ta upp pedagogiska ämnen som kränkande och i de fall är det av stor vikt att 

pedagoger har ett professionellt och pedagogiskt förhållningssätt. En annan pedagog har dock 

en annan syn då det gäller mötet som sker mellan pedagog och förälder i hallen: 

”Det skrattet och stimmet som vi har där ute i hallen när föräldrarna 

kommer och det liksom. Då är man ju mer som en kompis, men det är ju 

våra föräldrar här inne som säger, så har de aldrig varit inne på de andra 

avdelningarna så det är väl vårt sätt här inne. Här är det mer skämtsam 

nivå när man kommer och hämtar och lämnar. Här tar vi inte det blodiga 

allvaret i hallen. Det tar vi öga mot öga med föräldrarna, det behöver inte 

barnen få vara med och höra.” (Marie) 

Maries yttrande tyder på att föräldrar i vissa fall kan behöva en ”kompis” att samtala med, 

medan de i vissa fall behöver råd och kunna samtala om viktiga ämnen med pedagogerna och 

deras professionalitet. För att det ska kunna byggas upp en bra samverkan tolkar vi utifrån 

resultatet att pedagoger behöver tilldela sig olika roller och denna tilldelning ser vi som en 

inre ram som pedagoger kan påverka.  

 

5.2.3.  Klimatet i verksamheten 

I detta avsnitt ligger fokus på att klimatet i verksamheten har en betydelsefull roll för den 

samverkan som förekommer. Klimatet menar vi är en inre ram eftersom det är aktörerna i 

verksamheten som skapar klimatet. Med klimat menar vi atmosfären mellan aktörerna på 

förskolan. Pedagogerna i studien beskriver att en god relation byggs upp genom samtal som 

innefattar en öppen dialog, trygghet och ömsesidig respekt. Föräldrarna ska känna sig trygga 
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och våga ställa frågor och diskutera viktiga ämnen. Pedagogerna beskriver att samverkan kan 

försvåras om det inte finns någon bra relation. En pedagog belyser vikten av första mötet med 

förskolan med följande citat: 

”Vi på småbarnsavdelningen känner ju att vi är ansiktet utåt för föräldrarna 

när de kommer till förskolan. Vi är ju första kontakten och det är ju viktigt 

att den relationen blir bra.” (Katrin) 

Katrins uttalande visar på att första mötet mellan pedagoger och föräldrar är viktigt för att en 

bra relation ska byggas upp. Följande citat visar på vikten av att se alla föräldrar och barn: 

Man respekterar varandra, ja, på något sätt, att man har föräldrasamtal 

och sånt här. Vissa de tar för sig jättemycket och sen ser man andra de är 

väldigt försiktiga. Och att man försöker liksom ta tillvara på även deras, de 

här föräldrarnas åsikter och sånt. Att de kanske inte har så lätt för att 

uttrycka sig eller så då. Att man försöker även ta tillvara på dem och inte 

låter de här föräldrarna, det finns ju alltid föräldrar som tar för sig väldigt 

mycket. Att man försöker även ta vara på de andra föräldrarnas åsikter och 

idéer. (Katrin) 

Vårt resultat visar på att ömsesidig respekt är en förutsättning för att det ska kunna ske en bra 

samverkan mellan pedagoger och föräldrar. Upplever inte föräldrar denna respekt menar vi att 

föräldrar inte öppnar upp sig och därmed inte är villiga att arbeta för en samverkan. En 

pedagog belyser vikten av att se alla föräldrar och ta till vara på deras åsikter. Vår tolkning av 

resultatet är att pedagogerna får insyn i föräldrars tankar, känslor och viljor kring barnet och 

förskolans verksamhet genom att relationen präglas av förtroende och respekt.  

 

5.2.4.  Föräldrars delaktighet i verksamheten 

I detta avsnitt belyses den inre ram som innefattar föräldrars delaktighet i verksamheten. 

Samtliga pedagoger i studien är positiva till att föräldrarna till viss del är delaktiga i 

verksamheten. En pedagog beskriver att det är viktigt för föräldrarna att de vet vad som krävs 

av dem. En gemensam uppfattning bland pedagogerna i vår studie är att föräldrarna ska 

känna att det är tillåtet för dem att påverka och ifrågasätta verksamheten. Dock upplever 

Christina en motsättning till detta: 
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”Jag tror att föräldrar vill gärna vara med i verksamheten men de kanske 

inte riktigt vågar riktigt såhär.” 

Vårt resultat tyder på att pedagogerna är positiva till att föräldrarna till viss del är delaktiga i 

verksamheten men att deras åsikt är att föräldrarna i alla situationer inte vågar delta i 

verksamheten. Vår uppfattning är att pedagogerna måste ha en positiv inställning till att 

föräldrar är delaktiga i verksamheten för att en samverkan ska byggas upp. En gemensam 

uppfattning hos pedagogerna är att de skulle kunna bli bättre på att bjuda in föräldrarna i 

verksamheten för att synliggöra det barnen gör på förskolan. En pedagog förtydligar det med 

följande citat: 

”Sen så tycker jag att vi kan bli bättre med, kanske ha, bjuda in dem mer i 

verksamheten. Det blir ju ofta bara i hallen eller ute på gården när de 

kommer och hämtar. Men kanske att man vill ha in dem för att synliggöra 

barnens verksamhet här. Det skulle jag vilja göra mer eller så.” (Christina) 

På Carolas förskola har en enkät delats ut till föräldrarna för att få deras syn på samverkan. 

”Vi kanske tycker att vi har en bra samverkan, men däremot kanske utveckla 

den åt olika håll. Och kanske just det här med enkäten. Att de känner att vi 

bryr oss.” 

Vårt resultat visar på att pedagogerna är medvetna om att de inte bjuder in föräldrarna i 

verksamheten i den grad som vore önskvärd. Carolas uttalande tyder på att det är viktigt att 

fråga föräldrarna hur de vill samverka med pedagogerna. Pedagogerna har en vilja att bjuda 

in föräldrarna men enligt vår tolkning av pedagogernas uttalande kan den uteblivna 

delaktigheten bero på att pedagogerna inte vet hur mycket de kan förvänta sig av föräldrarna. 

Vår mening är att om pedagogerna vet hur engagerade föräldrarna vill vara blir det lättare för 

pedagogerna att bjuda in och aktivera föräldrarna i verksamheten. Vårt resultat visar på 

ytterligare en anledning till att föräldrars delaktighet uteblir. En pedagog beskriver en 

upplevelse då en förälder ringde flera gånger per dag för att uttrycka sin oro över att hennes 

barn till exempel inte hade på sig vantarna när de var ute. Pedagogen upplevde det 

påfrestande och tråkigt att inte föräldern litade på hennes pedagogiska kompetens. En annan 

pedagog ger en liknande beskrivning som exemplifieras med följande citat: 



28 

 

Men sen är vi proffsiga på det pedagogiska men dem ska också känna sig 

delaktiga. De ska inte bestämma våra metoder, men de ska vara delaktiga 

och veta varför vi gör på olika sätt. (Birgitta) 

Resultatet visar på pedagogernas syn att föräldrar inte ska vara delaktiga i för stor grad 

eftersom de upplever det påfrestande om föräldrarna försöker styra det pedagogiska arbetet. 

Vår tolkning av resultatet är att det kan finnas en rädsla hos pedagogerna att de förlorar 

möjligheten att planera den pedagogiska verksamheten utifrån sin yrkeskompetens då 

föräldrarna har inflytande i för stor grad.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt har vi valt att framhålla en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen har vi valt att diskutera delar av vår metod som vi anser är relevanta och 

betydelsefulla för vår studie. I resultatdiskussionen kopplar vi våra egna åsikter och tankar till 

pedagogernas syn och tidigare forskning sett utifrån ramfaktorteorin. Det resultat vi har valt 

att ta upp i diskussionen är det som vi anser är av störst vikt för att besvara våra 

frågeställningar och det som vi upplever är relevant för dagens forskning. 

6.1. Metoddiskussion 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ studie i form av 

intervjustudier med verksamma pedagoger. Detta innebar att vi endast fick pedagogernas syn 

och tankar om samverkan mellan pedagoger, barn och föräldrar. Nu i efterhand känner vi att 

vi genom dessa intervjuer har fått svar på våra frågeställningar men det önskvärda hade varit 

att även intervjua föräldrar och barn för att på så sätt få ännu ett perspektiv på samverkan. 

Detta menar vi skulle leda till ett mer rättvist resultat. 

Innan vi genomförde våra intervjuer provade vi våra intervjufrågor genom en pilotstudie för 

att öka reliabiliteten, validiteten och för att känna oss tryggare i våra roller som intervjuare. 

Pilotstudien ledde till att vi i våra intervjuer ställde väsentliga frågor men trots detta upplevde 

vi att vi blev säkrare som intervjuare ju fler intervjuer vi genomförde. Det resulterade i att vi 

fick ut mer av de senare intervjuerna, eftersom vi då var säkrare på att ställa följdfrågor. Hur 

följdfrågorna formuleras är av stor vikt i en intervju med låg grad av standardisering. Vi 

upplevde att intervjuer med låg grad av standardisering var en bra metod för vår studie 

eftersom intervjupersonerna öppnade upp sig och berättade fritt vad de ville. Vår upplevelse 

stämmer väl överrens med det Kvale och Brinkmann (2009) förklarar med att en intervju med 

låg grad av standardisering leder till spontana svar. Denna metod passade bra eftersom vi hade 

ett abduktivt arbetssätt vilket innebar att vi inte hade någon preciserad frågeställning till en 

början, utan frågeställningarna växte fram under studiens gång. Vi anser att vid längre tid hade 

det abduktiva arbetssättet kunnat utvecklas mer eftersom vi då hade kunnat samtala med 

intervjupersonerna i flera omgångar vilket skulle kunna leda till ett bättre svar på 

frågeställningarna. Birkler (2008) menar att abduktion kan förklaras som en cirkelrörelse och 

det finns alltid en möjlighet att ständigt finna en bättre förklaring, eftersom cirkeln inte leder 
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till en slutgiltig slutsats. Vi har inte funnit en slutgiltig slutsats i vår studie, men vi anser att 

vårt resultat är tillräckligt utarbetad för att ge svar på våra frågeställningar. 

6.2. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har vi valt att diskutera kring de resultat som vi anser är relevant att 

följa upp med utgångspunkt i vårt syfte, våra frågeställningar och vår teoretiska utgångspunkt. 

Eftersom vår ena frågeställning behandlar pedagogers syn på samverkan och den andra 

frågeställningen behandlar hur pedagogernas syn förhåller sig till de yttre och inre ramar som 

finns i verksamheten har vi valt att diskutera det i följande diskussion.  

6.2.1. Yttre ramar 
Förskolan har yttre ramar som är konstanta och de går inte att påverka av aktörerna (Ivarson 

Jansson, 2001). I följande avsnitt ligger fokus på pedagogernas syn på samverkan samt deras 

syn i förhållande till de yttre ramar som vi valt att kategorisera som; styrdokument, barngrup-

pens storlek, tidstillgång för föräldrarna och förskolans byggnad. Vår uppfattning är att trots 

att de yttre ramarna inte går att förändra kan aktörerna på förskolan, det vill säga pedagoger, 

barn och föräldrar, skapa förutsättningar inom verksamheten som gör att de yttre ramarna inte 

får samma tyngd. Styrdokumenten som är en av de yttre ramarna i vår studie skiljer sig från 

de övriga. Vi menar att styrdokumentet i sig själv skapar möjligheter för samverkan, eftersom 

pedagogerna i sitt yrkesuppdrag har en skyldighet att arbeta efter läroplanen. De andra yttre 

ramarna i vår studie är i behov av aktörerna för att möjligheter för samverkan ska skapas. Vi 

ser styrdokumentet som en yttre ram eftersom aktörerna inte kan påverka eller förändra den.  

Den vanligaste förekommande samverkansformen är den dagliga kontakten som sker i hallen 

(Hagström, 2010) och pedagogernas syn i studien överrensstämmer med Hagströms. Samtliga 

sex pedagoger i vår studie belyser att i hallen tas många viktiga och personliga samtalsämnen 

upp, så som barnens dagliga fysiska behov. En pedagog belyser att de dagliga samtalen är 

viktiga för att kunna bemöta barnet på bästa möjliga sätt. Vi menar att dessa viktiga samtal 

kan gå förlorade vid en icke fungerande daglig kontakt. Sandberg och Vuorinen (2008) be-

skriver att ofta lämnas flera barn vid samma tid på morgonen och det kan medföra att pedago-

ger inte hinner samtala med alla föräldrar och barn i den mån det vore önskvärt. Ivarson Jans-

son (2001) förklarar att ett möte i en stressad situation kan bli negativt för alla inblandade. En 

pedagog uttrycker att hon som pedagog har ett ansvar att fortlöpa viktiga samtal på en lugnare 

plats och därmed lämna hallen och dess stressiga miljö. Pedagogen i vår studie är med andra 
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ord enig med Juul och Jensen (2002) som beskriver att det är skillnad mellan att samtala i en 

stökig hall jämförelsevis med att samtala i ett lugnt, avskilt utrymme. Vår mening är att olika 

föräldrar vill samverka med förskolan i olika hög grad vilket kan innebära att mötet i hallen är 

den enda samverkansformen för vissa föräldrar. Därför är det betydelsefullt att den fungerar 

väl.  

Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) beskriver att förskolan påverkades av besparingar under 

1990-talet som bidrog till att barngrupperna blev större och personaltätheten mindre. Bespa-

ringar i förskolan är en politisk fråga och ingenting som aktörerna i förskolan kan påverka. Då 

det gäller barngruppens storlek går den alltså inte att påverka men problematiken med att pe-

dagogerna inte hinner samverka med varje förälder och barn vid lämning av barnen är enligt 

vårt resultat möjlig att kringgå. En pedagog i vår studie uttrycker att samverkan skulle under-

lättas om barn och föräldrar kommer vid olika, bestämda tidpunkter på morgonen. Skulle pe-

dagogens syn anammas skulle det enligt oss resultera i att pedagogerna mer aktivt har en möj-

lighet att samverka med samtliga föräldrar och barn. I skollagen (SFS, 2010:800) står det 

skrivet att barnets tider på förskolan ska anpassas efter föräldrarnas arbetstider. Enligt vår 

tolkning av resultatet bör barnets tider istället anpassas efter vad som är mest gynnsamt i sam-

verkans syfte i den mån det är möjligt utifrån föräldrarnas arbetstider. 

Samtliga pedagoger i vår studie upplever att många föräldrar i dag inte har tid att stanna kvar 

på förskolan och ta del av den verksamhet som sker. Två pedagogers syn är att föräldrar i da-

gens samhälle ständigt är på väg någonstans och aldrig hinner stanna spontant och ta del av 

verksamheten. Sandberg och Vuorinen (2008) menar att föräldrars arbetstider i allra högsta 

grad påverkar i vilken utsträckning de samverkar med förskolan. Föräldrars delaktighet i 

verksamheten har minskat till följd av att de har längre och stressigare arbetsdagar. Samtliga 

pedagoger i studien belyser inplanerade föräldrakvällar så som drop-in kaffe och luciafirande 

som viktiga delar av samverkan då föräldrar har möjlighet att bli en del av verksamheten. 

Fyra pedagogers syn på liknande aktiviteter är att de ger pedagoger och föräldrar möjlighet att 

samtala och samverka i högre grad. Genom de inplanerade aktiviteterna menar en pedagog att 

föräldrarna lättare tar sig tid eftersom de ofta inte kan stanna i verksamheten på grund av tids-

brist.  

6.2.2. Inre ramar 

De inre ramarna har aktörerna på förskolan möjlighet att påverka helt (Ivarson Jansson, 2001). 

I följande avsnitt ligger fokus på pedagogernas syn på samverkan samt deras syn i förhållande 
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till de inre ramar som vi har valt att kategorisera som; samverkansuppdraget, rolltagning, kli-

matet i verksamheten och föräldrars delaktighet i verksamheten. De inre ramarna är föränder-

liga eftersom de innefattar pedagogernas personliga inställning. Vår uppfattning är att de inre 

ramarna trots detta kan vara svåra att förändra och påverka eftersom de ”sitter i väggarna” 

genom traditioner och tidigare anställdas uppfattningar. Ivarson Jansson (2001) beskriver det 

med att villkoren för samverkan utformas av de traditioner som har byggts upp under tidigare 

år av anställda i verksamheten.  

Samtliga pedagoger i vår studie uttrycker att samverkan mellan pedagoger, barn och föräldrar 

är viktig och betydelsefull. Den viktigaste förutsättningen för att en samverkan ska ske enligt 

oss är att den syn som pedagogerna i vår studie har, nämligen en positiv inställning till sam-

verkan. En pedagog i vår studie beskriver sin syn på att det är viktigt att informera och disku-

tera med föräldrar om förskolan och dess samverkan. Pedagogens syn ser vi i förhållande till 

Johanssons (1999) beskrivning av yrkesstolthet. En yrkesstolthet ger trygghet i att kunna tala 

om och vara tydlig med vad man arbetar för, för både kollegor och föräldrar. Pedagogers yr-

kesstolthet ger förståelse för förändringar och den kan även resultera i ett offensivt förhåll-

ningssätt och därmed kunna ta tag i problem som uppstår (Johanson, 1999). Finns det inte en 

positiv inställning till samverkan anser vi att pedagogerna har en skyldighet till att ändra sin 

inställning vilket vi menar är lättare då pedagogerna besitter en yrkesstolthet. En pedagog i 

studien uttrycker att pedagoger och föräldrar bör se på förskolans verksamhet på samma sätt. 

Pedagogen ger exempel på att verksamheten inte ska ses som barnpassning. Sandberg och 

Vuorinen (2008) beskriver att samverkan kan främjas av att pedagoger och föräldrar använder 

sig av en gemensam referensram, vilket innebär att de har en gemensam bild av förskola och 

barn. Med hjälp av en gemensam referensram kan pedagoger och föräldrar se förskolan som 

en pedagogisk verksamhet, vilket vi menar är viktigt för samverkan då alla parter är medvetna 

om vad som krävs av dem. 

Vår mening är att en positiv inställning hos pedagoger och föräldrar kan leda till att klimatet i 

verksamheten utmärks av en positiv atmosfär. I begreppet positiv atmosfär lägger vi de goda 

relationer som finns mellan aktörerna på förskolan. En pedagog i studien uttrycker att det är 

viktigt redan vid första mötet mellan förskola och hem att relationen mellan pedagoger och 

föräldrar blir goda eftersom det är då grunden för samverkan byggs upp. För att skapa möjlig-

heter för att samverkan ska fortsätta att byggas upp belyser samtliga pedagoger i studien är att 

det är av stor vikt att klimatet präglas av en ömsesidig respekt mellan pedagog och förälder. 
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Keyes (2000) menar att förståelse och ömsesidig respekt är två nödvändiga faktorer för att en 

bra samverkan ska möjliggöras. För att denna respekt ska infinna sig menar vi att rollfördel-

ningen mellan pedagog och förälder är betydelsefull. Tre pedagoger i studien har synen att 

pedagoger inte får vara för familjära utan att det ska vara en distanserad relation. I annat fall 

kan föräldrar se ner på pedagoger då pedagoger behöver ta upp känsliga ämnen angående bar-

net. Pedagogernas syn jämför vi med Johanssons (1999) syn att en professionell attityd hos 

pedagoger innebär ett distanserat förhållande till föräldrar. En av tidigare nämnda pedagoger 

uttrycker däremot att det är viktigt att inte bara vara en ”fröken” som kan allt, utan även vara 

en medmänniska som föräldrarna kan samtala om olika ämnen med. En annan pedagogs syn 

är att det ofta finns en kompis-relation mellan pedagoger och föräldrar i hennes verksamhet 

och att det inte är negativt eftersom stämningen blir mer lättsam då. En förväntning hos 

många föräldrar är att pedagoger ska sätta nivån för samverkan och föräldrar vill att det ska 

finnas en jämlik dialog mellan aktörerna (Juul & Jensen, 2002). Gars (2002) menar att föräld-

rar och pedagoger har olika kompetensområde. Vår åsikt är att en professionell pedagog kan 

känna av föräldrar och inta olika roller beroende på vad föräldern är i behov av i olika situa-

tioner. Vår tolkning av resultatet är att pedagoger behöver kunna vara både professionell och 

familjär och genom att inta dessa olika roller skapas villkor för samverkan.  

Samtliga pedagoger i vår studie uttrycker att de är positiva till att föräldrarna till viss del är 

delaktiga i verksamheten. Vi menar att samverkan mellan pedagoger, barn och föräldrar gyn-

nas av att pedagogerna har en positiv inställning till att bjuda in och låta föräldrarna vara del-

aktiga i verksamheten. Pedagogers syn i studien är att föräldrarna gärna vill vara delaktiga 

men att pedagogerna inte vet hur de ska bjuda in dem i verksamheten. Sandberg och Vuorinen 

(2008) beskriver att föräldrar är osäkra på hur mycket de får delta och de kan känna sig som 

en dold resurs som gärna vill vara delaktiga i förskolan. En pedagog i studien är enig med 

Sandberg och Vuorinen då hon uttrycker sin åsikt om att föräldrarna kanske inte vågar delta i 

verksamheten. Samtliga pedagoger i vår studie beskriver att de skulle behöva bli bättre på att 

bjuda in föräldrarna i verksamheten. Att pedagogerna inte bjuder in föräldrarna i verksamhe-

ten kan enligt vår tolkning av pedagogernas svar bero på att de inte vet vad och hur mycket de 

kan förvänta sig av föräldrarna då det gäller delaktighet. Pedagogernas syn kan enligt oss in-

nebära att de inte vill betunga föräldrarna med uppdrag kring samverkan då de faktiskt lämnar 

sina barn på förskolan för att de inte själva har tid att ta hand om dem. Ivarson Jansson (2001) 

delar vår åsikt då hon beskriver att pedagoger inte vet i vilken mån de kan utnyttja föräldrar-
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nas resurser eftersom föräldrarna betalar för att ha sina barn på förskolan. En pedagog i studi-

en beskriver sin syn på föräldrars inflytande med att under en period ringde en förälder dagli-

gen för att kontrollera att barnet blev väl omhändertaget och till exempel hade på sig sina van-

tar. Pedagogen upplevde situationen påfrestande. En pedagogs syn på föräldrars delaktighet är 

att de inte ska bestämma över pedagogernas metoder men att de gärna får vara delaktiga och 

veta vad som sker i verksamheten. Vår tolkning av pedagogernas syn är att situationer som 

dessa kan innebära att pedagoger upplever att föräldrar inte litar på deras pedagogiska kompe-

tens och kan i vissa fall leda till att föräldrar inkräktar för mycket på den pedagogiska verk-

samheten. Ivarson Jansson (2001) beskriver denna situation med att det finns en rädsla hos 

pedagogerna att föräldrarna har för mycket inflytande i den pedagogiska verksamheten som 

pedagogerna är utbildade inom.  

6.3. Didaktiska implikationer 

Vårt syfte med studien är att belysa pedagogernas syn på samverkan samt deras syn i 

förhållande till de yttre respektive inre ramar som finns i verksamheten. Intentionen med 

studien är den ska fungera som en inspirationskälla för blivande och verksamma pedagoger. 

Vår mening med studien är även att förskolechefer kan använda sig av vår studie som 

diskussionsunderlag i verksamheter tillsammans med pedagoger för att reflektera över den 

rådande samverkan. Vår studie är överförbar vilket innebär att pedagoger kan bli inspirerande 

och dra nytta av vårt resultat genom att jämföra det med den egna verksamheten. Denscombe 

(2004) beskriver att överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra liknande 

situationer. Vi menar att vårt resultat kan hjälpa pedagoger att bli medvetna om hur samverkan 

mellan pedagoger, barn och föräldrar möjliggörs. I vår studie har samtliga pedagogers syn på 

samverkan varit övergripande positiv, vilket vi menar kan motivera läsande pedagoger till att 

vilja arbeta för en väl fungerande samverkan tillsammans med barn och föräldrar. I vår studie 

har det även framkommit negativa aspekter i pedagogernas uttalande om samverkan, vilket till 

exempel kan vara utformningen av förskolans byggnad. Även dessa negativa aspekter menar 

vi kan vändas till en didaktisk implikation genom att se möjligheter för att kringgå 

svårigheterna. Vi kommer i detta avsnitt att behandla hur möjligheter kan skapas som har 

framkommit i vår studie utifrån intervjupersonernas svar, våra tankar och nyvunna kunskaper.  

Trots att pedagogernas tidstillgång inte går att påverka kan aktörer inom verksamheten skapa 

bättre förutsättningar för en bättre samverkan. Det kan vara att verksamheten planeras på så 
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sätt att barnen lämnas vid olika tidpunkter på morgonen i den mån det är möjligt utifrån för-

äldrarnas arbetstider. Lämningen bör beslutas tillsammans av förälder och pedagog för att det 

ska gynna alla parter och för att de ska ha en möjlighet att utveckla en bra samverkan.  I vissa 

fall blir lämningen av barnen den enda samverkan som sker mellan pedagoger, barn och för-

äldrar. Av den anledningen är det av stor vikt att verksamheten innefattar fler samverkans-

former så som inplanerade aktiviteter. Det kan till exempel vara luciafirande och drop-in-

kaffe.  I studien framkom att pedagoger upplever föräldrarna som stressade och att de inte har 

möjlighet att delta spontant i verksamheten, utan att inplanerade aktiviteter kan möjliggöra 

samverkan.  

Pedagogers syn på sitt yrkesuppdrag kan påverka den samverkan som är möjlig. 

Pedagogernas inställning till föräldrarnas delaktighet i verksamheten påverkar den möjlighet 

som föräldrar har att delta i verksamheten vilket i sin tur påverkar hur mycket samverkan som 

sker. Med andra ord är pedagogernas positiva inställning till att föräldrarna är delaktiga i 

verksamheten ett villkor för att en samverkan ska ske. Vi menar att det är lättare att få en 

positiv inställning till samverkan då pedagoger vet i vilken utsträckning föräldrarna vill 

samverka med pedagogerna samt att föräldrarna är medvetna om i vilken utsträckning 

pedagoger vill göra föräldrarna delaktiga i verksamheten. En förutsättning för att både 

pedagoger och föräldrar vågar och vill vara delaktiga i verksamheten är att de tillsammans 

kommer överrens om hur delaktigheten ska vara utformad för barnets bästa. Delaktighet 

innebär att pedagoger och föräldrar arbetar i en nära relation med varandra. Tre pedagoger i 

studien poängterar att det är viktigt att som pedagog inta ett professionellt förhållningssätt för 

att kunna bemöta föräldrar och barn efter deras behov. Blir pedagoger för familjära finns 

risken att pedagogernas kompetens inte framkommer utan den familjära relationen blir ett 

hinder. För att det från en första början ska byggas upp en relation kan det dock vara bra att i 

vissa fall skapa en ”kompis-relation” för att föräldern ska känna sig bekväm och inte se 

pedagogen som någon som vet bäst. Med andra ord är pedagogers rolltagning betydelsefull 

för den samverkan som successivt byggs upp. 

6.4. Vidare forskning 
För att forska vidare kring samverkan mellan pedagoger, barn och föräldrar skulle det vara 

intressant att, förutom att få pedagogernas syn som i vår studie, även få föräldrars och barns 

syn och tankar om samverkan. Vi anser att resultatet då skulle visa ett mer rättvist resultat 
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eftersom samverkan innefattar alla tre aktörer och ses där av från olika perspektiv. Vår åsikt är 

att samverkan är till för barnet och av den anledningen anser vi att det vore intressant att deras 

syn synliggörs.  

Vi har i vår studie valt att studera fyra yttre respektive fyra inre ramar eftersom vi ville få en 

helhetsbild av verksamheten. Under studiens gång har vi funnit många intressanta aspekter av 

de olika ramarna som vore intressanta att studera vidare och djupare. En intresseväckande 

studie skulle vara att endast studera en ram med utgångspunkt i pedagoger, barn och 

föräldrars åsikter. Det kan till exempel vara föräldrars möjlighet till delaktighet i 

verksamheten.  
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