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Abstract  
 

Syftet med studien har varit att via en kvalitativ undersökning synliggöra hur vårdnadshavare 

och pedagoger diskuterar kring kommunikationen på förskolan. Empirin har bestått av 

fokusgruppdiskussioner där sex pedagoger och tre vårdnadhavare på en förskola har deltagit. 

Det teoretiska perspektivet är socialkonstruktionism och diskursanalys har använts som metod 

för att synliggöra vilka föreställningar de ger uttryck för när de samtalar. Tidigare forskning 

tar upp samvekan mellan hem och förskola samt partnerskapet mellan pedagoger och 

vårdnadshavarna. Resultatet visar bland annat på att kommunikationen mellan förskola och 

hem är av stor vikt och där tvåvägskommunikation är en förutsättning. Det framkommer även 

i resultatet att konflikter i arbetslaget kan leda till ett oprofessionellt bemötande och icke 

relevant information till vårdnadshavarna. Studien visar också att både pedagoger och 

vårdnadshavare värdesätter den dagliga kontakten i tamburen. Det uttrycks att det är i 

tamburen som det delges viktig information.  

 

Nyckelord: diskursanalys, kommunikation, konflikt, pedagoger, socialkonstruktionism, 

vårdnadshavare, ärlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Först vill vi tacka pedagoger och vårdnadshavare på förskolan för att de ställde upp och 

gjorde vår studie möjlig.  

Vi vill även tacka vår handledare, Claes Ericsson, för hans tålmodiga handledning. Vi tacka 

för den positiv och konstruktiv feedback vi fått under arbetets gång. 

Vi vill även tacka våra nära och kära för deras tålmodighet. Tack för att ni har stöttat och 

uppmuntrat oss under arbetets gång men även under hela utbildningen. Ni har varit och är 

fortfarande oersättliga.   

Efter tre och ett halvt år har vi nu nått vårt mål och vill tacka varandra för att vi har stöttat och 

peppat när det har behövts.  

 

Under arbetets gång har samtliga moment gjorts tillsammans, alltifrån att planera, 

fokusgruppdiskussioner till att skapa och sammanställa studien. Arbetets olika delar har 

skrivits tillsammans för att komplettera varandra. Vi har samlat in litteraturen var för sig för 

att sedan kunna samtala och  om  innebörden samt fördjupa oss i centrala delar.  I analysen 

har vi delat upp citaten och analyserat var för sig. Sedan har vi analyserat och samanställt 

tillsammans.  

 

Halmstad den 7 Januari 2015 

Caroann Ljungberg & Emma Malmqvist  
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1 Inledning och bakgrund 

Jag märker att Arber inte är sig själv idag. Han sitter nästan och sover vid matbordet   

Jag uppmärksammat att han är väldigt trött. Vi bestämmer att vi ska låta honom vila 

en stund efter maten.  

Efter en och en halv timme bestämmer jag mig för att se om jag kan väcka Arber. Han 

är väldigt trött och vill bara få sova vidare. Efter att ha diskuterat med Anette 

bestämmer vi oss för att ringa hans föräldrar. Jag får tag på Arbers pappa och 

berättar för honom att Arber inte har varit sig själv. Jag förklarar att han somnade 

efter maten och nu får vi knappt liv i honom så det vore bra om han kunde komma och 

hämta honom. Pappan säger att de ska komma så fort de kan. Medan vi väntar 

hjälper vi de andra barnen att klä på sig för att gå ut. När vi står i hallen kommer 

pappan med en vän för att hämta Arber. Jag säger hej och förklarar att Arber har 

varit väldigt trött men att han har vaknat nu. Pappan ser upprörd ut och pappans vän 

svarar mig att vi inte kan säga att vi inte får liv i honom. Vi har trott att han är död 

och ringt hela släkten. Alla är jätteledsna och har åkt ifrån sina jobb.  

 

Detta exempel visar att språket och hur man formulerar sig har stor betydelse. Pedagogen som 

ringde telefonsamtalet förväntade sig att vårdnadshavaren skulle uppfatta situationen kring 

barnet på korrekt sätt, vilket visade sig vara det motsatta. I dessa relationer kan ordvalen spela 

en stor roll för bland annat tvåspråkiga föräldrar där modersmålet är något annat än svenska. I 

det svenska språket används utryck som för oss är begripliga men för tvåspråkiga kan 

betydelsen vara en helt annan. Missuppfattningar sker även i det svenska språket där 

upplägget i kommunikationen kan få olika betydelser för hur man samtalar. Vikten ligger i att 

den information samtalspartnern ska motta uppfattas korrekt vilket får betydelse i hur språket 

framförs (Hougaard, 2011). Han förklarar att kommunicera kan vara mycket komplicerat och 

det finns en stor risk att mäniskor missuppfattar varandra. Han menar vidare att missförstånd 

kan uppstå i vardagen och att alla någon gång har erfarenheten av det. 

 

Förskolan ska komplettera hemmet så att alla barn kan utvecklas rikt och mångsidigt. Det 

betyder att förskolans arbete ska vara i ett nära och tillitsfullt samarbete med vårdnadshavare 

(Skolverket, 2010). För att ett sådant samarbete ska kunna ske måste det finnas en 

kommunikation mellan förskola och hem. Kommunikation kan ske på olika sätt, det handlar 

om att överföra information (Nationalencyklopedin, 2014). Under våra tidigare VFU-

praktiker på förskolor har vikten av en god kommunikation med vårdnadshavare visat sig vara 

viktig. Det har även synliggjort tankar och funderingar kring hur vårdnadshavare ser på 

förskolan samt hur kontakten ska utformas. Erikson (2004)  klargör att för att kunna skapa en 

tvåvägskommunikation mellan vårdnadshavare och pedagoger krävs det att de är öppna och 
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att de kan dela med sig. Att skapa en sådan kommunikation är inte helt enkelt. Det krävs att 

båda parter tar sitt ansvar och viljan att skapa en bra kommunikation.  

 

På 1800-talet var det kyrkan som stod för det som skolan gör idag (Johansson & Wahlberg 

Orving, 1993). En del föräldrar protesterade när folkskolan bildades och blev obligatorisk. 

Föräldrarna ansåg att barnen behövdes hemma på gården. En del familjer såg skolan som ett 

intrång i familjernas liv menar Johansson & Wahlberg Orving (1993). Det orsakade ett 

motstånd mellan föräldrarna och lärarna. Föräldrarna hade synpunkter på lärarnas 

undervisning, de ansåg att barnen kunde få den kunskapen hemifrån. Lärarna uppfattade det 

som att föräldrarna inte brydde sig om sina barns bästa. Vid denna tidpunkt diskuterade 

motsvarade myndighet till dagens Skolverk, hur samarbetet skulle gå till (Johansson & 

Wahlberg Orving, 1993). Lärarna lyssnade inte på föräldrarnas krav vilket troligen är en 

förklaring till föräldrarnas bristande intresse för skolan. Lärarna ansåg att det var föräldrarnas 

okunnighet och nonchalans som var ett hinder för ett samarbete. Det betyder att det tog 100 år 

innan skolan insåg vikten av ett samarbete mellan hem och skola. 1946 är året när det framgår 

att det är förtroendet som är det viktigaste mellan skola och hem samt att det är skolan som 

har huvudansvaret. Personlig kontakt är viktigt och här kan Johansson & Wahlberg Orving 

(1993)  se en början till samtal mellan lärare och föräldrar. De menar att det var lärarnas 

uppgift att ta kontakt med föräldrarna och göra så att de kände sig välkomna.  

 

Under VFU-praktikerna har olika former av problem uppkommit som det inledande exemplet, 

där ett samband med hur pedagogers och vårdnadshavares samtalsituationer ser ut. Därför har 

gemensamma erfarenheter gjort att just kommunikationen har blivit intressant att forska 

vidare kring. Simonsson & Markström (2013) menar att samarbete och samtal mellan 

pedagoger och vårdnadshavare kommit alltmer i fokus i svenska förskolor. Trots detta menar 

pedagogerna ute i verksamheten att den vardagliga kommunikationen behöver förbättras. 

Studien har som fokus att lyfta hur kommunikationen kan skapa möjligheter eller hinder för 

pedagoger och vårdnadshavare. Hur resonerar pedagoger och vårdnadshavare kring 

kommunikationen? Förskolan idag är därför en viktig arena där konversationer mellan 

pedagoger och vårdnadshavare skapar förutsättningar för barnens utveckling.  Hur ser det ut 

på dagens förskolor? Är det envägskommunikation eller är det tvåvägskommunikation? 

Problematiken som lyfts i denna studie har utgångspunkt i pedagogernas respektive 

vårdnadshavarnas resonemang kring kommunikation. Upplever de kommunikationen på 

samma sätt?  
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i ett socialkonstuktionistiskt perspektiv studera 

hur vårdnadshavare och pedagoger ser på kontakten mellan hem och förskola samt vilka 

aspekter de lyfter fram som är viktiga i kommunikationen. Ett ytterligare syfte är att skapa en 

förståelse för andra pedagoger hur vårdnadshavare och pedagoger kan resonera kring 

kommunikationen. Diskursanalys har valts som metod för att analysera samtalen.  

 

Frågeställning:  

Vilka diskurser kring kommunikation mellan förskola och hem ger pedagoger och 

vårdnadshavare uttryck för?  

 

1.2 Studiens disposition 
 

För att söka svar på frågan har studien lagts upp på följande vis; Studien är uppdelad i åtta 

kapitel med tillhörande underrubriker. I första kapitlet förklaras varför denna studie är viktig 

och vad kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare har för betydelse för 

förskolan. Därefter kommer ett stycke med tidigare forskning som är relevant för studien. 

Tanken är att läsaren ska få en teoretisk bakgrund innan resultatet redovisas. I kapitel tre 

presenterar teoretiskt perspektiv. I kapitel fyra redogörs det för hur forskarna har gått tillväga 

samt vilken metod som har använts. Tillvägagångssättet vid produktionen av empiri beskrivs 

också. Urvalsgrupperna presenteras samt de forskningsetiska överväganden som har gjorts. 

Presentation av empirin finns i kapitel fem. Intervjuerna presenteras och både vårdnadshavare 

och pedagogernas svar analyseras följt av ett diskussionskapitel som sammanfattar resultatet.  

2 Tidigare forskning  
 

I detta kapitel tas tidigare forskning upp som berör syftet med studien. Delar som partnerskap, 

pedagogernas kommunikation och föräldrars engagemang lyfts fram här. När litteraturen 

valdes gjordes det med hjälp av sökord som till exempel: professionellt förhållningssätt, 

föräldrakontakt, kindergarten parents involvement, föräldrar och föräldrainflytande. Efter 

granskning av litteraturen har relevanta delar för arbetet valts ut.   
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2.1 Partnerskap – lärare och vårdnadshavare 
 

Partnerskap, en ambition att göra föräldrar och lärare till partner skriver Erikson (2004) om. 

Det har varit en ambition länge men det är först på senare år som partnerskapet har börjat ta 

form, menar han. Att de gemensamma intressen skola och hem har och vad lärare och 

föräldrar kan åstadkomma tillsammans är vad partnerskapet innebär (Erikson, 2004). 

Plowden-rapporten gjordes i slutet av 1960-talet. Den lyfte hur viktig relationen mellan skola 

och hem var. I rapporten framgår det att föräldrarnas roll fick en ny inriktning i skolan. 

Tidigare hade föräldrar setts som kompensation till skolan men nu ses de som resurser för 

barnens skolgång förklarar Erikson (2004). Han menar att föräldrar ska stötta skolan samt det 

skolan bygger på men det är också skolans uppgift att engagera föräldrarna.  Det skapades en 

del program för att involvera föräldrarna mer i skolan. Alltifrån att låta föräldrarna vara med i 

skolan till att lärarna gjorde hembesök, var olika sätt att engagera föräldrarna på. Hans 

forskning blev en av flera som fick stor betydelse för synen på föräldrarnas roll i skolan. 

Syftet med partnerskapet är att föräldrar och lärare ska skapa förutsättningar för att alla barn 

ska få samma möjligheter till att prestera bra i skolan.  I partnerskapet är kommunikationen 

viktig förklarar Erikson (2004). För att kunna skapa en tvåvägs kommunikation krävs det att 

föräldrar och lärare delar med sig av information om barnet. Det är viktigt att varje part får en 

inblick i den andres kunskap om barnet. Om båda kan lyssna på varandra kan det leda till att 

de kan komma överens och skapa gemensamma förväntningar för barnets skolgång. Att skapa 

denna kommunikation är inte helt enkelt, det handlar om att båda parter tar sitt ansvar för att 

skapa de bästa förutsättningarna för att kunna skapa en bra kommunikation. Om föräldrar och 

lärare ”drar år samma håll” skapar det bättre förutsättningar för barnen i skolan men också 

utanför (Erikson, 2004). 

2.2 Pedagogernas kommunikation 
 

Enligt Tallberg Broman (2009) ska vårdnadshavare ha rätt till att ta del av sina barns 

uppfostran i ökad utsträckning, lika så i skolan. En fördjupad och förbättrad kvalité är viktig 

och underlättar när vårdnadshavarna är delaktiga menar hon. Genom diverse uppgifter kan 

vårdnadshavare göras delaktiga i förskolans arbete. Det ökade samarbetet med hemmen 

innebär att förskolan kan vidga sitt uppdrag med barnen men även med vårdnadshavarna 

menar Tallberg Broman (2009). Därför har vårdnadshavarnas delaktighet en omfattande 

betydelse för barns lärande, vilket möjliggör kunskapsutveckling och måluppfyllelse i 

förskolan. Hon uttrycker även att genom olika former av föräldramöten och utvecklingssamtal 
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ska vårdnadshavarna få möjlighet till att påverka villkoren och utvecklingsmöjligheterna för 

förskolan. 

Markström (2005) belyser tolkningen av hur språket kan variera i olika kommunikativa 

samtalssituationer för hur pedagogers bemötande gentemot vårdnadshavare kan se ut. 

Samtidigt lyfter Simonsson & Markström (2013) utvecklingssamtalen som ett verktyg där en 

relation till vårdnadshavare skapas. Skolverket (2010) utgår från direktivet att verksamheten 

ska ha ett nära samarbete mellan hem och förskola. Vidare byggs samtalen upp redan under 

inskolningen genom ett positivt första möte med vårdnadshavarna. Dessa samtal menar 

Simonsson & Markström (2013) är viktiga för pedagogerna och hur de väljer att hantera samt 

utveckla dessa samtal. Yrkesidentitet byggs upp och skapas samtidigt som den också 

förändras via interaktion med andra människor, där även verksamheten påverkas menar 

Simonsson & Markström (2013) vilket även Tallberg Broman (2009) förtydligar. 

Kommunikationen till vårdnadshavare där en tvåvägskommunikation är till fördel menar 

Vuorinen (2010) bör bygga på olika strategier. Dessa strategier handlar om att kunna bemöta 

olika individer för att komma vidare i en närmare kontakt till vårdnadshavarna. Vuorinen 

(2010) tillägger att man som vårdnadshavare ska känna en trygghet i att fråga pedagogerna 

om de behöver hjälp eller undrar något vilket förutsätter att kunna föra en dialog. 

 

Simonsson & Markström (2013) menar att under inskolningen möter vårdnadshavare 

representanterna för förskolan. Det första mötet är av betydelse som en inledning till god 

kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare för att skapa positiva relationer mellan 

hem och förskola. Oavsett om pedagogerna är förskollärare eller barnskötare har de 

tillsammans ett gemensamt ansvar i arbetslaget (Berntsson, 1999). Hon påpekar också att god 

kompetens ger en bra verksamhet och lyfter förskolläraryrkets professionalisering. Att jobba 

med språket på olika sätt har inverkan på oss dagligen. Sociologen Pierre Bourdieus klargör 

att det finns olika koder för hur man ska bete sig (Enö, 2005). Det får stor betydelse i mötet 

mellan pedagoger och vårdnadshavare där kommunikationen är det centrala. Bourdieu 

använder sig av begreppet habitus som Zetterholm Ankarstrand (2002) beskriver som ett sätt 

att vara, ett sätt att föra sig i olika situationer. Upplevelser har en inverkan på människor. 

Habitus är som en identitet, hur en människa tänker, känner, handlar och beter sig mot andra 

människor. Habitus beskriver också hur man uppfattar sin omvärld beroende på vilka sociala 

bakgrunder människan har (Enö, 2005). Genom gruppkonstellationer menar hon att man kan 

få syn på dessa koder och forma ett fokus. Med hjälp av Bourdieus kunskap och kodning kan 

pedagogerna tillägna sig det symboliska, samt det kulturella för att på så sätt förändra sitt 
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habitus förklarar Enö (2005). Vidare uttrycker Simonsson & Markström (2013) att samarbete 

och samtal mellan pedagoger och vårdnadshavare kommit alltmer i fokus i svenska förskolor. 

Trots det menar de att pedagogerna ute i verksamheten att den vardagliga kommunikationen 

behöver förbättras mellan förskola och hem. 

2.3 Föräldrarnas engagemang 
 

Hoover‐Dempsey, Walker, Sandler, Whetsel, Green, Wilkins, & Closson, (2005)  lyfter hur 

viktigt det är att lärarna bjuder in vårdnadshavarna för att visa hur viktigt det är med deras 

delaktighet. De lyfter även att inbjudningar från barnen är lika viktiga för att skapa motivation 

för vårdnadshavarna. Genom att pedagoger och barn bjuder in vårdnadshavarna känner de sig 

välkomna samt att deras delaktighet är betydelsefull. Pomerantz, Moorman & Litwack (2007) 

menar precis som Walker, Wilkins, Dallaire, Sandler & Hoover‐Dempsey (2005) att 

vårdnadshavarna engagerar sig för att de anser att deras delaktighet gör skillnad för barnet. 

Även Anderson & Minke (2007) resonerar kring att vårdnadshavarna engagerar sig för att det 

gör skillnad. Walker m.fl. (2005) fokuserar på att vårdnadshavarna måste känna att deras 

delaktighet har en effekt.  

 

Hoover‐Dempsey m.fl. (2005) menar att vårdnadshavares arbetstider är en faktor som spelar 

roll om vårdnadshavarna engagerar sig i förskolan eller inte. Vårdnadshavare som har ett 

arbete med ombytliga arbetstider eller mer än ett jobb har svårare att engagera sig. Zetterholm 

Ankarstrand (2002) lyfter även vårdnadshavarnas arbete som betydande roll i deras 

delaktighet. Hon menar att vårdnadshavare som kan välja sina arbetstider eller har eget 

företag är de som oftast ställer upp och finns tillgängliga.  

3. Teoretiskt perspektiv  
 

Socialkonstuktionism har bland annat sina rötter i den franska poststukturalistiska teoretikern 

Michel Foucault studier. Inom socialkonstruktionismen uttrycks det att det inte finnas en 

versionsfri eller oberoende verklighet (Börjesson och Palmblad, 2010). All kunskap är socialt 

konstruerad och språket har en viktig funktion. När språket används konstruerats en 

verklighet. Det finns likaså ingen objektiv punkt eller plats utanför diskurserna eller bortom 

de språkliga skildringarna Börjesson & Palmblad (2010). Socialkonstruktionism som teoretisk 

grundsyn menar Börjesson (2003) är något av det första forskaren bör fastställa och formulera 

färdigt. Det andra är att välja den metod som kan ge svar på forskningsfrågan och som hjälper 
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till att förklara den empiri som producerats. Socialkonstruktionism innebär ett perspektiv på 

kulturens och samhällets helhet, där människor konstruerar kunskap i sampel mellan varandra, 

vilket yttrar sig i kommunikation där språket är i fokus (Börjesson, 2003). Han lyfter även 

diskursanalys som metod vilket belyser det perspektivet och det meningsfulla sammanhang 

empirin speglar vilket även Winther Jørgensen & Phillips (2000) och Holmberg (2010) lyfter. 

 

Studien handlar om hur människor i en social praktik konstruerar ett utsnitt av deras värld. 

Den behandlar hur kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare framträder i 

interaktion. Det förutsätts dels bygga på olika sätt att tala om kommunikation mellan 

pedagoger och vårdnadshavare som de redan har och som finns i ett gemensamt kollektivt 

medvetande. Det förändras och rekonstrueras i den interaktion som sker i fokusgruppsamtalet. 

Diskursanalys är speciellet lämpligt för denna typ av studie eftersom det studeras vilka 

föreställningar som kommer till uttryck när människor samtalar. 

3.1. Diskurs 
 

Diskurs kan förklarars som ett sätt att tala om och förstå världen. Inom diskurser byggs 

föremål, världar, sinnen och sociala relationer upp vilket är en inledande definition av 

begreppet menar Börjesson & Palmblad (2010). Diskurser kan komma till uttryck i sociala 

handlingar i en retorisk praktik. I denna form av praktik fokuseras aktörskapet, där individer 

genom den sociala praktiken ses som producenter av diskurserna (Potter & Wetherell, 1987). 

Ordet diskurs förknippas dels med kommunikationens talan, hur talet förs eller en form av 

diskussion och används i diskursanalys som en metod inom socialkonstuktionismen. 

Diskurser kan även förknippas med olika samhällsarenor där forskaren väljer ett 

tillvägagångssätt (Börjesson & Palmblad, 2010). 

4. Metod 
 

I metoddelen presenteras hur arbetet har genomförts. Studien har baserats på 

fokusgruppdiskussioner med både pedagoger och vårdnadshavare. Metoderna förklaras 

ytterligare samt vilken teknik som har använts.  Det presenteras även urvalet av respondenter 

samt bortfall. Hänsyn till de etiska forskningsriktlinjerna har tagits och tydliggörs även i 

denna del. 
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4.1 Diskursanalys 
 

Michel Foucalt har genom historiska studier påverkat den diskursanalys som används inom 

samhällsvetenskap idag (Boréus, 2011). Diskurser har betydelse för hur vi uppfattar 

verkligheten, det bidrar också till en förståelse för samhället och relationen mellan grupper av 

människor. Hon menar vidare att språkanvändning har inverkan på hur vi tolkar samhället och 

världen samtidigt som världen också påverkar hur människor agerar och använder språket. En 

annan viktig poststrukturalistisk och socialkonstruktionistisk utgångspunkt som 

diskursanalysen tar upp är att genom den får grepp om hur människan med språkets hjälp 

tolkar och delar in omvärlden.  

 

Diskursanalys benämns även som en vetenskapsfilosofisk teori som utgör en metod inom 

postrukturalismen men även bygger på socialkonstruktivisktisk teoribildning (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Inom postrukturalismen granskas språket och hur dess 

artikulation ser ut och det berör endast det observerbara. I denna studie lyfts de sociala 

relationerna i förhållande till hur människor hanterar och kommunicerar med varandra. 

Postsrukturalismens tankegång om människans sätt att hantera och förhålla sig till 

verkligheten menar Winther Jørgensen & Phillips (2000) sker med hjälp av språket, vilket 

innebär att det betraktas som meningsskapande samtidigt som det endast sker i sociala 

interaktioner.  

 

Genom att förstå verksamheten och dess omvärld som Boréus (2011) menar, kan man ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv komma åt normer och värden som existerar i samhället. I studien 

har det undersökts närmare hur pedagoger och vårdnadshavare använder språket för att 

kommunicera med varandra. Studiens fokus är kommunikationen mellan dessa vilket Bryman 

(2011) också tar upp. Han lyfter även kommunikationen som något väsentligt och där 

fokusgruppsdiskussionerna med vårdnadshavare och pedagoger är betydelsefulla. Urvalet i 

studien har baserats på kunskapen om en förskola där vårdnadshavare och pedagogers intresse 

av att påverka verksamheten och kommunikationen lyfts fram. 

4.2 Diskurspsykologi  
 

Inom socialpsykologin har diskurspsykologin utvecklats till ett betydelsefullt 

tillvägagångssätt. Det är språket som är fokus och det analyserbara är den interaktion som 

synliggörs via samtalen. Holmberg (2010) skriver att språket är under ständig utveckling och 
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att verkligheten formas av språket. Språket är aktivt och socialt. Människan kan påverka och 

påverkas genom språket i social interaktion. När diskurspsykologi används i empiriska studier 

hamnar fokus på att jaget är socialt och hur identiteten uppstår i sociala sammanhang 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  Det betyder inte att en ny identitet skapas varje gång 

en människa pratar, utan identiteten har ett visst avstamp från tidigare identiteter. Avstampen 

skapar en viss kontinuitet. Vilket betyder att diskurspsykologin avvisar tidigare tankar om att 

människan har en fast identitet. Vidare menar de att varje gång en människa talar är det som 

att en identitet skapas. Identiteten är nästan alltid öppen för ändringar och dessa identiteter är 

produkter av diskurser. 

4.3 Analysverktyg 
 

I diskursanalys finns det många gemensamma sätt att ta sig an både teori och metod. Det finns 

också stora skillnader på att behandla det producerade empiriska materialet.  

Tillvägagångssätten kan delas in i två grupper: Analys av diskurs och diskursanalys. I denna 

studie har diskursanalys valts som metod. Diskursanalys bygger på hur text och tal är 

organiserat i sociala samanhang (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  De analysverktyg som 

användas i denna studie är Tolkningsrepertoarer och Funktion/Effekt. De har varit av intresse 

och användbart ur de aspekter som studien lyfter med fokus på kommunikationen mellan 

pedagoger och vårdnadshavare genom fokusgruppdiskussioner. Holmberg (2010) förklarar att 

diskursspykologi är en flexibel metod och därför kan antalet verktyg variera beroende på vad 

som ska undersökas.  

 

I Diskurspsykologi ingår tolkningsrepertoarer som har syftet att förstå ett utsnitt av världen, 

där dessa utgör en liten diskurs. Hur omvärden och individen skapas genom handling och 

kommunikation är tolkningsrepertoarers mening. Potter & Werherell (1987) använder sig av 

tolkningsrepertoarer för att betona användandet av språket i vardagliga sammanhang som 

flexibelt och dynamiskt. Dessa tolkningsrepertoarer eller diskurser används som hjälpmedel i 

sociala interaktioner menar Winther Jörgensen & Phillips, (2000). Genom repertoarer får 

människor resurser som kan användas för att förstå verkligheten. I analysen är inte syftet att 

kategorisera människor utan att kategoriseringarna konstrueras genom att identifiera de 

diskursiva praktikerna (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).      

 

Funktion som är ett annat analytiskt begrepp som handlar om att i materialet identifiera olika 

retoriska strategier i att försvara en åsikt. Det kan även vara för att framställa om ett beteende 
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är naturligt eller onaturligt. I analysen handlar det inte om att synliggöra vad en människa 

menar utan vilken funktion ett argument har, vilken effekt får det argumentet i en diskursiv 

praktik? (Ericsson, 2006). Genom att skapa en hypotes om vilken funktion ett uttalande har 

kan analysen bli ännu mer ingående (Holmberg, 2010). Hon klargör vidare genom att ställa 

hypoteser kan möjligheten till att få syn på strategier som ligger till grund för uttalandet. 

Vilka effekter ett uttalande har kan också ställas genom hypoteser som är ytterligare ett sätt att 

analysera dess betydelse. Genom att ställa hypoteser kan både funktioner och effekter 

analyseras i olika uttalanden. Att bara titta på en mening kan få en annan funktion och effekt 

än om man tittar på sammanhanget förklarar Holmberg (2010).   

4.4 Tillvägagångsätt  
 

I denna studie har fokusgruppdiskussioner valts som metod för att pedagogerna och 

vårdnadshavarna skulle känna att de kunde diskutera tillsammans med varandra och inte 

känna att de var tvungna att stå till svars inför intervjuaren. Studiens syfte var att få deras syn 

och olika infallsvinklar av ett ämne. Dahlin-Ivanoff (2011) förklarar att 

fokusgruppdiskussioner är diskussioner i grupp där människor diskuterar olika synvinklar av 

ett ämne. Hon menar att det är gruppledarens uppgift att främja diskussionerna mellan 

deltagarna och inte att intervjua deltagarna. Ur diskussionerna växer kunskap fram genom 

gemensamma erfarenheter om det valda ämnet. Dahlin-Ivanoff (2011) menar att 

fokusgruppmetoden är ett användbart sätt att utforska på och därigenom kommer olika 

människors tankar fram i diskussionen och hur de talar om ämnet. En fördel är att det 

synliggör deltagarnas sätt att se på ämnet men också varför de har denna uppfattning. Denna 

metod är inte till för att förstå hur en enskild människa ser på ämnet. Det framhäver det 

kollektiva perspektivet istället för det enskilda. Det är de gemensamma erfarenheterna och 

perspektiven som bildar en förståels för forskaren anser Dahlin-Ivanoff (2011).  Hon 

argumenterar med att det är det kollektiva perspektivet som synliggörs. Det har därför varit 

avgörande i valet av metod.  

 

Fokusgruppdiskussioner är användbart om ämnet som ska diskuteras är välbekant för 

deltagarna. Om deltagarna inte har något gemensamt att dela och diskutera ska inte denna 

metod användas menar Dahlin-Ivanoff (2011). I fokusgruppdiskussioner är interaktionen 

mellan människorna en viktig del. Metoden innebär att involvera deltagarna genom ett 

engagemang så att de vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Dahlin-Ivanoff (2011) 

menar också att det är viktigt att skapa en avslappnad och varm miljö för att få deltagarna att 
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dela med sig. Att skapa en förtroendefull och icke dömande miljö är av stor vikt i 

fokusgruppdiskussioner. Därför är det viktigt att tänka på valet av deltagare och 

genomförandet för att skapa en sådan miljö. Att deltagarna får känna sig som ”experter” kan 

stärka deras tillit till dem själva, klargör Dahlin-Ivanoff (2011). Deltagarna kan bli medvetna 

om saker de inte tidigare har tänkt på. De kan även upptäcka att de inte är ensamma med att se 

de problem de gör. Diskussionerna kan påverka deltagarna och åsikter kan ändras.  Metoden 

är också ett sätt att ge olika grupper en röst. Att få vara tillsammans med andra människor 

som delar samma erfarenheter och känslor kan ge dem styrka att våga uttrycka sina 

perspektiv. Därför flyttar makten från forskaren till deltagarna, menar Dahlin-Ivanoff (2011).  

 

När en fokusgruppdiskussion ska genomföras är det viktigt att göra en noggrann planering 

anser Dahlin-Ivanoff (2011). Innan gruppdiskussionerna genomförs bör frågor skrivas vilket 

Bryman (2011) kallar en intervjuguide. Frågorna ska vara tydligt formulerade och inriktade på 

ämnet som studien fokusera på. Frågorna ska även vara av intresse för deltagarna. 

Diskussionerna är tänkta att pågå till största del oberoende av gruppledaren. Till skillnad från 

andra kvalitativa metoder, till exempel andra former av intervjuer, kan de bygga på att 

personen ska dela med sig till intervjuaren. Därför ska gruppledaren vara varsam med att be 

deltagarna i fokusgruppdiskussioner att berätta historier för att delge information (Dahlin-

Ivanoff, 2011). Semistrukturerade intervjuer är när intervjuaren, i denna studie gruppledaren, 

ställer allmänna frågor och följdfrågor om det behövs för att förtydliga viktiga svar (Bryman, 

2011). I fokusgruppdiskussionerna är tillvägagångssättet mer ostrukturerat och låter 

deltagarna prata fritt om ämnet. Tidigare har det nämnts att diskussionerna utgår ifrån 

deltagarnas perspektiv, vilket Bryman (2011) bekräftar som en kvalitativ metod. Han 

förtydligar att en kvalitativ metod är när intresset i intervjuerna eller diskussionerna riktar sig 

till att få ta del av deltagarnas perspektiv. I kvalitativa metoder är det intressant att låta 

deltagarna röra sig i olika riktningar i samtalet för att få syn på vad de anser är viktigt och 

relevant.  

4.5 Videoinspelning 
 

Som empiriproduktionsmetod har videodokumentation använts. Bjørndal (2005) menar att 

video- och ljudinspelning är ett bra redskap att använda sig av för att information inte ska 

försvinna. Han förklarar att det konserverar observationerna som annars hade gått förlorade 

samt att inspelningarna finns kvar att ta del av flera gånger om. Det gör det möjligt att se det 

inspelade flera gånger eller spola bakåt för att kunna se olika sekvenser upprepade gånger.  En 
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annan fördel är att det går att fokusera på olika saker vid varje uppspelning. Bjørndal (2005) 

klargör även att verbal och icke-verbal kommunikation registreras vid videoinspelning. 

Videoinspelning är mycket lämpad för att kunna reflektera om kommunikationsprocesser 

menar han.  

 

En negativ aspekt av videoinspelning är att inspelningarna aldrig är en kopia av verkligheten 

utan ”verkligheten” låter sig bara representeras (Bjørndal, 2005). Det finns två begränsningar 

när videoinspelning används. Det första är operatörens begränsningar, var operatören väljer 

att placera kameran. Beroende på var den placeras påverkar det vilka bilder som registreras. 

När videoinspelning används går det att zooma in deltagarnas ansikte som registerar 

personens mimik. Videoinspelningen kan även ge en distanserad bild och registrera samspelet 

mellan deltagarna. Vilket som väljs är den data som lyfts fram medan det andra hamnar i 

bakgrunden. Det andra är att kameravinklen som är avgörande för vad som ska samlas in 

under gruppdiskussionerna. Det är sannolikt att några personer blir osynliga eller bara syns 

ibland. I denna studie har fokus legat på deltagarna och därför har gruppledarna varit de 

personer som har varit ”osynliga” i inspelningarna.  

4.6 Urval  
 

Studien är genomförd på en förskola som är känd för forskarna sedan tidigare. Anledningen 

till att det valdes en förskola var för att kunna göra en bra genomförd studie inom den tidsram 

som fanns. Personerna som valdes ut till den ena gruppdiskussionen var sex pedagoger som 

arbetar på tre avdelningar på förskolan. Med pedagoger menas både förskollärare och 

barnskötare som arbetar på en förskola. Pedagogerna valdes ut för att tillföra sina kunskaper 

och perspektiv kring ämnet kommunikation. Dahlin-Ivanoff (2011) menar att deltagarna väljs 

ut för att tillföra värdefull kunskap till studien. De utvalda personerna har något gemensamt 

som är av intresse för forskaren. På de tre avdelningarna som pedagogerna arbetade på fanns 

det nio pedagoger. Alla pedagoger fick frågan om att delta men en pedagog kunde inte 

medverka för att hon började en ny tjänst. De övriga två hade inte möjlighet att gå ifrån 

barngruppen när studien genomfördes. I den andra diskussionen deltog tre vårdnadshavare 

vars barn går på förskolan. Alla vårdnadshavarna på en av förskolans avdelning fick frågan 

om att ställa upp i studien genom en informationslapp som sattes upp på avdelningen samt att 

frågan sms-ades ut till vårdnadshavarna.  
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4.7 Design 
 

Det har genomförts tre fokusgruppdiskussioner, två diskussioner med tre pedagoger i varje 

och en med tre vårdnadshavare på den utvalda förskolan. Båda gruppdiskussionerna 

genomfördes på förskolan och tog ungefär en halvtimme. För att skapa trygghet och 

bekvämlighet valdes förskolans personalrum ut som miljö för fokusgruppsdiskussionerna, 

detta fick respondenterna information om via personlig kontakt. Det skickades även sms till 

de respondenter som den personliga kontakten inte gavs tillfälle för. Därigenom kunde de 

bekräfta sin ankomst via ett sms tillbaka. Innan studien genomfördes skrevs det frågor till 

deltagarna att diskutera (se bilaga 1). Frågorna till diskussionerna var gjorda på ett 

semistrukturerat sätt. Det skrevs sju frågor till pedagogerna och sex frågor till 

vårdnadshavarna som var allmänt formulerade samt några ytterligare följdfrågor för att hjälpa 

diskussionen vidare om det skulle behövas. När alla deltagare var bestämda skickades ett 

informationsbrev ut till dem (se bilaga 2). Där beskrevs kortfattat vad studien fokuserade på 

och hur samtalen skulle gå till.   

 

Diskussionerna började med att gruppledarna presenterade sig själva och arbetet lite kort. 

Därefter förklarades upplägget på fokusgruppdiskussionerna och diskussionen började med 

första frågan. Gruppledarna hade som uppgift att främja samspelet mellan deltagarna och se 

till att alla fick talutrymme. Det ställdes följdfrågor när diskussionerna började ta slut eller när 

en deltagare uppmanades att förtydliga sitt uttalande. Studien fokuserade på pedagogernas 

perspektiv samt vårdnadshavarnas perspektiv på ämnet som grupp och inte som enskilda 

individer. Under gruppdiskussionerna bjöds det på fika och frukt för att deltagarna skulle 

känna sig välkomna och att deras deltagande uppskattades. Efter att diskussionerna var 

färdiga avslutades de med att gruppledarna och deltagarna summerade samtalet och tackade 

för sin medverkan och önskade oss som forskare fortsatt lycka i studien.  

4.8 Etiskt övervägande och trovärdighet 

 
Vid undersökningar av denna typ är det viktigt att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer där man lyfter informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra delar lyfter i korta drag informationen 

till respondenterna om vad undersökningen handlar om och att det är frivilligt att delta. Det 

skriftliga samtycket från vårdnadshavarna behövdes inte i detta fall. Alla uppgifter 



14 

 

behandlades anonymt utan att identifiera någon individ eller förskola, samt allt insamlat 

material användes endast i studien och ur utbildningssyfte. 

Enligt etiska överväganden har det tagits hänsyn till hur väl informationen framförts till 

respondenterna som studien har baserats på. Informationskravet yttrar sig via en blandning av 

personlig kontakt, telefonsamtal och sms till pedagoger och vårdnadshavare med information 

om studiens syfte samt upplysning om att deltagandet var frivilligt. Ett telefonsamtal till 

chefen för förskolan var också en nödvändighet på grund av tillåtelse för vistelse på förskolan 

under en kväll. Chefen informerade även om en del tekniska förhållanden. Ett 

informationsbrev har delats ut (se bilaga 2) till alla respondenter som medverkade i studien. 

Ett samtycke från deltagarna i undersökningen åskådliggjordes genom deras närvaro då 

studien baseras på pedagoger och vårdnadshavare. Videoinspelningarna och det material som 

producerats har med hänsyn till vetenskapsrådets konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

behandlats på adekvat sätt. Anonymitet och att materialet endast skulle användas i 

utbildningssyfte och i den här studien har vi som forskare tydligt informerat om, vilket 

betyder att pedagoger och vårdnadshavare har anonymiserats. Förskolan som valts ut kommer 

inte heller att kunna identifieras och ingen identitet kommer att röjas. För att ytterligare göra 

det tydligt lyftes konfidentialitetskravet till alla deltagare via ett informationsbrev och för att 

bekräfta på nytt förtydligades detta strax innan fokusgruppdiskussionerna inleddes.  

5. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas resultat och analys av materialet med utgångspunkt i studiens 

frågeställning och syfte. Kapitlet är uppdelat i två huvudrubriker. I den första delen redogörs 

det för hur pedagogerna pratar om kommunikation som följs av ett kapitel med pedagogernas 

tolkningsrepertoarer.  Därefter lyfts vårdnadshavarnas diskussioner om kommunikationen 

samt deras tolkningsrepertoarer som har utkristalliserats genom texten. 

5.1 Pedagogernas konstruktion av kommunikation med 

vårdnadshavare  
 

I detta avsnitt presenteras pedagogernas svar under fokusgruppdiskussionerna. 

Respondenternas namn är fiktiva. Tema som exemplifieras är tvåvägskommunikation, 

ärlighet, olikheter, information och delaktighet. Därefter följer ett avsnitt med pedagogernas 

tolkningsrepertoar.  
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5.1.1 Tvåvägskommunikationens vikt  
 

Flertalet av pedagogerna svarade att det var lika mycket vårdnadshavarnas ansvar att skapa en 

kommunikation mellan förskolan och hemmet som deras. Pedagogerna uttryckte det så här:  

Emma: Hur ser ni på kontakten mellan er och vårdnadshavare på förskolan? … Hur ser 

ni på er kontakt? Är den bra, eller vill ni att, hade ni önskat att den var bättre, kontakten 

med vårdnadshavare? 

Sara: Vi tycker den är bra, tycker du de eller? (Och tittar på Malin) 

Malin: Jo visst är det bra, men den är ju olika också. 

Sara: Jo det kan man... 

Malin: Vissa föräldrar har man ju jätte bra kontakt med och vissa föräldrar minde 

Emma: Vad är det som gör att den är bra då och vad som är bra? 

Sara: Vi är öppna mot varandra  

Emma: Är det någonting som kan bli bättre? 

Malin: Ja a det kan alltid bli bättre  

Kajsa: Det är ju faktiskt en tvåvägskommunikation det är ju upp till föräldrarna också 

inte bara upp till oss ju och det handlar ju faktiskt mycket om personkemi. (2014-11-

27). 

 

Först framhåller Malin och Sara att de är nöjda med kontakten med vårdnadshavarna men att 

den kan vara olika beroende på vårdnadshavare. De uttrycker att det kan finnas en viss 

skillnad på kontakterna med vårdnadshavarna. Resonemanget fortsätter med att de ger uttryck 

för en teori om vad det är som gör kontakten bra, öppenhet. Öppenhet framställs som ett 

viktigt redskap i en bra kommunikation. Malin understryker att kontakten alltid kan förbättras 

trots att de svarar i början att de är nöjda med den, följaktligen förmedlar pedagogerna på 

förskolan att de strävar efter att alltid utveckla kontakten och göra den ännu bättre. Kajsa 

resonerar här om att hon anser att det är också föräldrarnas ansvar att hålla kommunikationen 

levande. Hennes uttalande förmedlar att hon har erfarenheter av att vårdnadshavarna måste 

vilja ta steget till att kommunicera med pedagogerna för att i sin tur få till ett bra samtal. Hon 

använder begreppet ”faktiskt” som indikerar att vårdnadshavarna inte alltid ses som lika 

ansvariga som pedagogerna. Det uttalande fungerar som framhävande att hela ansvaret inte 

ligger på pedagogerna. De framhåller för oss forskare att det inte enbart är pedagogerna som 

ska arbeta för kontakten utan det är ett ömsesidigt ansvar.  Pedagogen uttrycker också att 

kommunikationen handlar om personkemi och att den inte alltid finns. Att pedagogerna 

använder sig av begreppen ”faktiskt” och ”mycket” fungerar som förstärkande att hennes 

utsaga är relevant.   

5.1.2 Att vara ärlig 
 

Kajsa: Sen måste vi ju förhålla oss professionellt mot alla föräldrar ju 

men ibland kan det vara svårt med vissa föräldrar, vissa föräldrar kan ha mindre… Det 

är ju alltid svårt för oss också 
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Malin: Mm Visst är de det.  

Sara nickar instämmande 

Malin: Det är det jag menar med både och 

Kajsa: Om det har hänt något speciellt kanske så man kommit i konflikt, det kan ju 

hända ju. Det kan bli lite svårt. Vi har ju, vi har ju fördelen att vi är många så att det är 

alltid någon som kan… 

Sara: Ja för det mesta kan vi ju reda ut allting också, det är ju det 

Kajsa: Ja a, ärlighet 

Malin: Å jag tänkte precis säga det, i alla dessa år så är ju ärligheten som varar längst 

(2014-11-27).  
 

En av pedagogerna lyfter att det professionella bemötandet kan vara svårt mot vissa 

vårdnadshavare. Hon uttrycker att det också kan vara svårt för pedagogerna vilket fungerar 

som framhävande att det inte bara är vårdnadshavarna som kan uppleva det svåra i vissa 

situationer utan även pedagogerna. Kajsa uttrycker att när personkemin inte stämmer är 

fördelen att de är många i arbetslaget som vårdnadshavarna kan vända sig till. Uttalandet som 

Kajsa gör fungerar som påvisande att konflikter kan uppstå men hon dämpar uttalandet med 

att efteråt säga att ”det kan ju hända”.  Detta signalerar att konflikter kan uppstå men 

framhäver också att det inte är så ofta. Hon fortsätter i sitt uttalande med att understryka att 

det kan vara svårt att lösa. Lösningen på problemet anses vara att de finns många i arbetslaget 

som vårdnadshavarna kan vända sig till. Budskapet är att pedagogen kan styra med vem 

kommunikationen fungerar bättre med om något speciellt har hänt och en konflikt har 

uppstått. Samtidigt understryks även båda parters förmåga att kunna lyfta och berätta om de 

tycker något är fel. En konsekvens av det skulle kunna vara att pedagoger och vårdnadshavare 

väljer sina ”favoriter” om kommunikationen inte fungerar fullt ut med någon.  Sara håller med 

och stärker uttalandet som Kajsa säger, genom att använda frasen ”för det mesta kan vi”. Det 

ger tecken på att de vill understryka att de kan lösa de flesta konflikter, dock inte alla. Efter 

det enas de om att ärlighet också är en viktig del i kontakten. Malin använder talesättet ” i alla 

dessa år”. Hon skapar genom att hänvisa till sina erfarenheter och trovärdighet för sin 

ståndpunkt att ”ärlighet vara längst”.  

Emma: Men då är ärlighet det viktigaste? 

Alla nickar instämmande 

Malin: Ja det tycker jag faktiskt, ja och att de känner sig förtrogna med oss och att de 

vågar berätta om det är något som de tycker är fel, också som de tycker vi gör fel och 

undrar. Jag brukar ofta säga till föräldrarna också, fråga en gång för mycket än en gång 

för lite: Varför i hela värden gör ni på detta viset 

Kajsa: Ja mm 

Sara nickar 

Malin: För vi bli ju hemmablinda ibland om man går och gör saker som man alltid har 

gjort då, och då kanske de ja varför gör vi så? Nä då får man tänka efter nä varför gör vi 

så egentligen? Så det är det man hoppas på att de är ärliga tillbaka då. 

Sara: Å det känns så och för det mesta är det faktiskt så.  

Kajsa: Vilket då? 
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Sara: Att de, vi är ärliga emot varandra. (2014-11-27) 

 

Den gemensamma faktorn pedagogerna uttalar sig kring är ärligheten och förtroendet mot 

varandra såväl som att vårdnadshavarna vågar berätta om det är något de undrar över. Malin 

uttrycker även att de upplever ifrågasättandet som något positivt för att inte blir hemmablind i 

sitt arbete. Det kan vara ett budskap av pedagogen att vårdnadshavarna är viktiga i 

verksamheten och att deras kontakt är betydelsefull för att utveckla förskolan. Sara utgår lite 

vagt ifrån egna reflektioner genom att påtala att ”det känns som om vårdnadshavarna är ärliga 

tillbaka. Hon använder frasen ”faktiskt är det så” som korrigerar utsagans vaga budskap 

genom att förstärka hennes resonemang om att båda parter är ärliga mot varandra. Hon 

graderar sig dock genom frasen ”för det mesta” vilket gör att utsagan inte framstår som lika 

kategorisk som om hon skulle säga ”det är faktiskt så”. Utsagans budskap fungerar som ett 

argument för att belysa vikten av en ömsesidig ärlighet mellan pedagoger och 

vårdnadshavare. 

5.1.3 Olikheters betydelse  
 

Anna: Det beror ju på också en del föräldrar är väldigt tysta av sig och det måste ju jag 

respektera. Jag kan ju inte komma där och bladdra dem i öronen om de nu vill ha lite 

distans. Man är ju olika som personligheter och en del är väldigt introverta av sig, då är 

det inte meningen att jag ska hänga på som en klase och börja tjabba. Utan jag får ju 

vänta in den föräldern tills de vill prata eller höra. Så man försöka ge dem lite … bjuda 

in dem till samtal eller använda barnet som ett medel. Åh du skulle sett din Lisa idag. Ja 

när vi gick i parken eller något sånt där och vad hon hittade för djur eller någonting. Då 

brukar det lätta upp men en del av dem är tysta av sig och bara tittar. Och då känner 

man, vad ska jag säga nu? 

Jessika: Ja hitta orden. De flesta tycker jag är lätta.  

Anna: Så får man acceptera att man är olika och att man tar olika lång tid. (2014-11-27) 

 

Anna använder begreppet respektera när hon pratar om mötet med vårdnadshavarna. Hon 

klargör även individers olikheter genom att uttrycka att en del är introverta av sig. Med det 

uttrycket förmedlar hon vikten av att bemöta varje vårdnadshavare aktsamt genom att hålla 

distans. Hon säger att hon får vänta tills vårdnadshavarna vill prata eller lyssna. Det hänvisar 

till att pedagogerna får vänta in vårdnadshavarna. Hon fortsätter med att ge exempel på hur 

hon kan bjuda in vårdnadshavarna. Ett av sätten är att ”använda barnet som ett medel” som 

hon uttrycker det. Hon målar upp en bild, där fokus ligger på barnet vilket förmedlar en 

känsla av en upplevd situation genom att säga” då brukar det lätta upp”.  Utsagans budskap är 

att vårdnadshavarnas tystnad blir problematisk för att uppnå en kommunikation. Jessika 

uttrycker att de flesta är lätta att kommunicera med, samtidigt som en annan pedagog uttalar 
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sig om att vårdnadshavare är olika och det får pedagogerna acceptera, vissa behöver mer tid 

än andra. Följderna av det kan vara om sätten som förklarats inte fungerar blir det svårt att gå 

vidare för att nå fram till ett samarbete mellan hem och förskola 

5.1.4 Kommunikation som delaktighet  
 

Anna: Delaktighet kan också vara att man har fått tillräckligt med information. Och 

känner man sig trygg i den. Att vi pratar om deras barn och ser bilder och barnen 

berättar ja men det här är jätte bra. Jag är nöjd med, det är så jag vill ha det. Att mina 

barns barndom ska vara att de går på en förskola som de gör olika saker och mitt barn 

trivs det är liksom huvudsaken.  

Marie: Det är nog det som de ser som delaktighet tror jag. 

Anna: De får information och de känner att barnen är trygga det är liksom det som är 

grejen för dem. 

Emma: Men hur vet ni att vårdnadshavarna har fått det? Uttrycker dem det till er? 

Anna: Ja ofta uttrycker dem det 

Marie: Det tycker jag på utvecklingssamtal kan man få höra att dem säger att vi trivs 

jätte bra och hon trivs och det funkar bra. Det får man ofta, tycker jag.  

Anna: Det har vi ofta som en ledande fråga nästan. Hur går det, hur tycker ni att det 

fungerar på förskolan?  

Emma: Där får ni den bekräftelsen?  

Marie: Där får vi den bekräftelsen där. Tidigare har vi ju haft rätt många år tycker jag 

att man skickade ut ett blad till föräldrarna inför utvecklingssamtalen och det tror inte 

jag alltid var fel för det fanns många föräldrar som fyllde i dem. Lite grann tycker jag 

att det kan kännas. Nu har vi haft några där vi haft sån här Powerpoint historia som vi 

har visat och då har det känts väldigt informellt ifrån vårt håll tycker jag. Det har inte 

varit den här delaktigheten så jag vet inte om jag personligen saknar lite grann den här 

att man har chans att få vara lite förberedd som förälder. Men det är bara mitt förslag 

och min tanke att det hade förbättrat lite. Att där blir ett mer engagemang från 

föräldrarna också då om de vet att det finns frågeställningar som vi… men jag vet inte. 

Det blev inte utvärderat utan allting blev upp och ner vänt på något sätt men det gör 

man ju ofta. För nu kom det här, vad hette den kursen vi gick (tittar på sina kollegor). 

Powerpoint, när alla skulle lära sig det och att det blev mycket mer visionärt, det här 

med visuellt, man skulle titta och se så mycket på sitt barn. Då blir kanske 

fördjupningen i frågorna lite ytligare, då samtalet när man tittar visuellt bara på ett barn, 

på massa bilder. Så kan jag känna lite grann att man ska .. men det är ständigt under 

utveckling. Utvecklingssamtal under utveckling.  Det kan aldrig bli bra nog ett samtal. 

Så tycker jag att vi ska se det. Förbättra det ska man ju alltid göra. Att säga att man har 

100% kontakt med föräldrarna, det är väll att ha för goda visioner om sig själv kanske, 

tror jag. Det vet man ju aldrig hur föräldrar uppfattar. Det är ju det man vill med 

öppenheten (tittar på Anna) att man bjuder in./…/ Se vad framtiden ger att man kan 

vara lite förberedd som förälder med. För de kommer ju rätt ofta oförberedda inför ett 

samtal idag känner jag. (2014-11-27) 
 

I denna utsaga diskuterar pedagogerna vårdnadshavarnas delaktighet. I indelningen av utsagan 

uttrycker Anna att delaktighet även kan ges genom andra former. Hon använder sig av 

uttrycket ”delaktighet kan också vara” vilket framhäver att hon lyfter ett annat sätt att vara 

delaktig på. Därefter ger hon exempel och hon illustrerar hur en vårdnadshavare skulle kunna 

uttrycka sig, för att framhäva för oss som forskare hur det kan gå till. Marie framhåller att hon 
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håller med Anna. Genom att använda begreppet ”nog” signalerar hon att det med största 

sannolikhet är så men sedan graderar hon sig för att framstå som alltför säker med att säga 

”tror jag”. Utsagans budskap skulle kunna vara ett försöka från pedagogernas sida att 

information framställs som delaktighet. Konsekvensen av det kan vara att vårdnadshavarna 

inte anser att delaktighet fås genom information som pedagogerna uttrycker det. Deras syn på 

delaktighet kan vara ur en annan aspekt vilket kan skapa ett missnöje hos vårdnadshavarna.  

 

Senare i utsagan fortsätter Marie med att förklara hur hon vet att vårdnadshavarna har fått 

information. Hon utgår ifrån sig själv och sina erfarenheter vilket visas när hon säger ”tycker 

jag” Det synliggör att hon svär sig fri från att bli anklagad för att göra anspråk på att tala för 

alla. Hon använder också ordet ”ofta” vilket fungerar som trovärdigt när hon hänvisar till sina 

erfarenheter. Anna fortsätter på Maries resonemang och gör ett förtydligande i varför 

vårdnadshavarna berättar detta under utvecklingssamtalen. Annas budskap med uttalandet 

framhålls för oss som forskare att det är genom frågor till vårdnadshavarna som de får veta 

hur de upplever det. Marie tar vid och fortsätter berätta hur det gick till tidigare år med 

utvecklingssamtalen. Hon utgår ifrån sig själv och sina egna reflektioner samt att hon inte gör 

anspråk på att tala för alla vilket signaleras när hon använder fraser som ”tycker jag”, 

”personligen”, ”mitt förslag”, ”tror jag” och ”min tanke”. Utifrån hennes egna reflektioner 

drar hon slutsatsen att deras utvecklingssamtal bidrar till mindre delaktighet av 

vårdnadshavarna jämfört från deras tidigare sätt att hålla utvecklingssamtal på. Utsagans 

budskap är att pedagogen vill få tillbaka det förra sättet att ha utvecklingssamtal på vilket hon 

resonerar kring genom att ge olika argument. Ett av argumenten grundar hon på att sättet inte 

blev utvärderat. Marie använder sig av uttrycket ”det kan aldrig bli bra nog” när hon pratar 

om utvecklingssamtalen vilket framhäver att hon strävar efter att utveckla 

utvecklingssamtalen och göra dem ännu bättre. Utsagan fungerar som ett argument för att det 

tidigare sättet att genomföra utvecklingssamtal var bättre. Effekten av en sådan konstruktion 

kan vara att det inte passar alla pedagoger eller vårdnadshavare. Konsekvensen kan bli att 

vårdnadshavare känner en press att vara delaktiga och komma med synpunkter. Marie 

framhåller att ha en 100 % kontakt med vårdnadshavarna kan pedagogerna inte vara helt säkra 

på att de har. Dock poängterar hon att det är det man vill uppnå genom att uttrycka sig på 

följande sätt ”det är ju det man vill”. Samtidigt förtydligar hon att det är svårt att veta hur 

vårdnadshavarna tänker och ser på det. Uttalandet innefattar en viss tveksamhet i hur 

vårdnadshavarna vill ha det, vilket synliggörs i frasen ” det vet man ju aldrig”.  Utsagans 
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budskap är att Marie känner sig osäker på om vårdnadshavarna är nöjda med kontakten idag. 

Maria fortsätter:  

Marie: Den dagliga kontakten kan vara på ett positivare sätt idag. Den är nog öppnare 

kanske med de föräldrar vi har idag. De föräldrar vi hade då, när vi hade den här 

inbjudan. Då var det väldigt mycket mer distans kan jag uppleva, att vi hade till 

föräldrarna. För det vi gjorde var vår grej. 

Anna: Ja precis, sköt ni er, så sköter vi vårt. 

Marie: Ja och så bjuder vi in dem på en tavla och på väggar och på dokumentationer. 

Då kanske det här lilla djupare samtalet där man samlar ihop oro föräldrar kan känna. 

Jag tror att såna utvecklingssamtal kan vara viktiga för föräldrar idag. För jag tycker 

man upplever mycket osäkra föräldrar idag. Då tror jag att de kan känna sig trygga om 

de är lite mer att de kända att vi var lite mer proffsiga kanske i mötet där. Jag vet inte.   

Caroann: Är de osäkra kan ni delge den kunskapen ni sitter på i olika situationer? 

Marie: Man vill ju heller inte göra dem ännu osäkrare genom att vara för proffsig. 

Caroann: Nä där är en balans där? 

Marie: Ja det är jätte viktigt. (2014-11-27) 
 

Dock ser Marie positivare på kontakten idag med vårdnadshavarna än vad hon gjorde förr. 

Hon uttrycker att hon erfar en större ärlighet hos vårdnadshavarna idag. Uttalandet fortsätter 

med att det fanns en distans mellan pedagogerna och vårdnadshavarna förr, vilket 

understrycks av Anna i frasen ”sköt ni ert så sköter vi vårt”.  Detta uttalande fungerar som 

framhållande att pedagoger och vårdnadshavare inte samarbetade med varandra utan var och 

en skötte sitt. Konsekvensen av det kan vara att pedagoger och vårdnadshavare inte arbetar för 

samma sak och att vårdnadshavarna inte känner sig välkomna i förskolan på grund av att det 

finns en uppdelning mellan parterna. Marie uttrycker att hon vill ha djupare samtal med 

vårdnadshavarna för att hon upplever osäkra vårdnadshavare idag. Hon nämner att 

professionalitet är viktig och gör vårdnadshavarna trygga. Dock använder hon sig av frasen 

”jag vet inte” vilket är ett sätt att inför de andra pedagogerna mildra sitt uttalande genom att i 

slutet av sekvensen öppna för att hon kan ha fel. Hon uttrycker också att pedagoger inte ska 

vara för professionella och att det är en balansgång där emellan. Hon använder sig av orden 

”jätte viktigt” som signalerar att hon förstärker sitt uttalande med att inte bara säga att det är 

viktigt utan jätte viktigt. Intrycket av detta kan vara att vårdnadshavarna ser pedagogerna som 

oprofessionella och att förskolan inte håller en bra kvalitet. 
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5.1.5 Informationens innebörd 
 

Malin: Ja a det är nog lite så kan jag tycka de föräldrar som vill ha utvecklingssamtal 

som kommer till oss, de är de som vill ha en dialog med  

Kajsa: De är ju intresserade 

Malin: Men de som man skulle vilja ha utvecklingssamtal med de är inte så 

intresserade 

Kajsa: Nä. 

Malin: Det är likadant när man har föräldramöte de som man vill ska komma på 

föräldramötet för man vill ha ut något av dem vill inte så gärna komma kanske 

Kajsa: Man lägger ju grunden i den dagliga kontakten ju. Det är ju där du lägger 

grunden egentligen inte i samtalet utan när vi möter föräldrarna morgon och kväll. Det 

är där vi liksom bjuder in egentligen så utvecklingssamtal tycker jag nästan bara knyter 

ihop barnens utveckling. (2014-11-27) 

 

Malin målar upp en bild av att de föräldrar som vill ha utvecklingssamtal alltid kommer till 

pedagogerna, Kajsa instämmer med den bild Malin målar upp och förstärker det genom 

formuleringen ”de är ju intresserade”. Malin problematiserar de vårdnadshavare som inte 

visar intresse för utvecklingssamtal men som pedagogerna vill ha utvecklingssamtal med. 

Utsagan bidrar till en dialog mellan pedagogerna kring intresset vårdnadshavarna har inför ett 

utvecklingssamtal. Malin och Kajsa instämmer i att det samtidigt kan finnas någon 

underförstådd mening till varför det inte efterfrågas. Malin fortsätter resonera kring likheten 

till föräldramötena där inställningen är den samma. Hon lyfter den bristande kontakten till de 

vårdnadshavarna som ej närvarar. Malin och Kajsa ger uttryck för att de inte vill medverka av 

okänd anledning, Kajsa resonerar vidare kring att grunden i den dagliga kontakten är mer 

fördelaktig än den som speglas i utvecklingssamtalen. Utsagans budskap ger intrycket att 

dagliga samtal morgon som kväll väger tyngre än de samtal som framhävs av 

utvecklingssamtalen och föräldramöten. 

5.1.6 Att lägga över ansvaret 
 

Kajsa: Ja ja men det tror jag en del behöver. Man kan vara väldigt konkret nu är det 

såhär, du måste hämta ditt barn annars kan man säg: ja han känner sig lite hängig. Ja då 

kan föräldrarna, ja jag tror man anpassar sig lite till individen. Det är jag rätt övertygad 

om att vi gör  

Malin: Det som man inte försöker göra är att ta över föräldrarna utan nu är det du som 

bestämmer. Sådär utan vi tycker du bör göra, det säger vi inte, utan det vi kan ju berätta 

hur barnet mår. 

Kajsa: Ja precis det är det jag menar man lägger ansvaret på och …  

Malin: Precis ja och sen får de ta ställning och då kanske de frågar vad tycker du jag 

ska göra. Ska jag gå iväg till barnavårdscentralen med den här pricken eller vad tycker 

du? Ja sa jag gör det du det. Det är lika bra du får veta liksom. Men jag säger ju inte det 

först, att jag tycker du ska gå eller så. 

Kajsa: Nä.  

Sara: Det är deras tid, det är deras uppgift 
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Kajsa: Ja precis men sen så har vi väldigt många unga föräldrar och då får man vara lite 

mer. Nu måste du vara hemma imorgon ditt barn har feber du måste vara hemma minst. 

Då får man vara lite mer, tala om liksom att så här är det som gäller, utan att vara 

myndighet. Man får inte lov att vara myndighet eller sätta sig på föräldrarna men man, 

det beror på lite, man har lite olika relationer till olika föräldrar tror jag. (2014-11-27) 
 

Kajsa förmedlar ett förhållningssätt där pedagogerna bör förstärka viss information på ett 

väldigt konkret sätt. Vidare uttrycker hon att både hon och andra pedagoger anpassar sig till 

vårdnadshavarna som individer och understryker samtidigt ett starkt övertygande om att det är 

så. Malin ger en bild av att budskapet inte är att, ta över vårdnadshavarna utan låta deras 

omdöme styra beslutet om barnets allmäntillstånd. Hon uttrycker vidare att pedagoger endast 

vägleder i dessa situationer, vilket Kajsa instämmer med genom att lyfta vårdnadshavarnas 

ansvar. Utsagan signalerar ett tydligt förhållningsätt som gör att den osynliga ansvarsgränsen 

inte överskrids i kontakten med vårdnadshavarna. Malin målar upp en bild av 

vårdnadshavarnas ställningstagande i dessa situationer som en osäkerhet i tillvägagångssättet. 

Det är då, frågan till pedagogerna kommer ”vad tycker du jag ska göra” förklarar Malin. Att 

resonera vidare och sedan uttrycka sig genom att vårdnadshavarna ska söka vård gör hon 

endast om frågan dyker upp, men förtydligar samtidigt att det inte är det första hon gör. 

Kajsas klargör uttalande om många unga föräldrar där uttryckt för tydlighet kan behövas i 

kommunikationen. Följderna av det kan få olika konsekvenser där pedagogers avläsning får 

betydelse.  Kajsa ger en bild av ett tillfälle och beskriver tydligheten till vårdnadshavarna 

kring om barnets sjukdom gör att de inte kan vara på förskolan på grund av smittorisk. Hon 

understryker kommunikationen på ett sådant sätt att inte vara en myndighet och avslutar med 

att framhäva relationerna som olika till olika vårdnadshavare.  

 

5.2  Pedagogernas tolkningsrepertoarer 

Pedagogernas konstruktion av kommunikationen med vårdnadshavarna centreras kring bland 

annat begrepp som tvåvägskommunikation, delaktighet, ärlighet, konflikt, personkemi och 

förtroende. När pedagogernas utsagor har analyserats har det resulterat i en 

tolkningsrepertoar.  

5.2.1  Den medverkande och öppna vårdnadshavaren 
 

En viktig signifikant utgörs av hur pedagogerna fastställer att det även är upp till 

vårdnadshavarna att skapa en dialog. I beskriviningen av kommunikation gör pedagogerna 

tydliga anspelningar på att kommunikationen ska vara en tvåvägskommunikation, inte en 

envägskommunikation. Att en bra kontakt erhålls genom en tvåvägskommunikation. De 
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förklarar att ett gott samarbete med vårdnadshavarna möjliggör en bättre dialog. I 

diskussionerna framkommer det även att personkemin har en avgörande betydelse i 

kommunikationen i avsikt att en bra dialog ska fortlöpa. Kemin mellan två människor kan 

vara betydelsefull för att få till en kommunikation. En annan viktig markör som pedagogerna 

diskuterar är delaktighet och vad delaktighet är för vårdnadshavarna. Ett antagande 

pedagogerna målar upp är att delaktighet för vårdnadshavarna kan ske genom information och 

att barnen känner sig trygga. 

 

Information sker genom kommunikationen, det är något som pedagogerna i diskussionerna 

beskriver. Informationen sker genom daglig kommunikation men även via veckotavlan, samt 

månadsbrev. En pedagog förklarar hur vårdnadshavarna kan bli mer delaktiga genom 

utvecklingssamtalen. Hon visar ett missnöje med hur samtalen sker idag samt att hon vill 

skapa bättre förutsättningar för vårdnadshavarna. Att vara förberedd samt vad som förväntas 

av vårdnadshavarna signalerar att delaktigheten ökar enligt pedagogerna. I mötet mellan 

pedagog och vårdnadshavare understryks ärligheten ofta som en viktig aspekt i kontakten 

mellan förskola och hem. Genom ärlighet kan det mesta klargöras. Pedagogerna menar att det 

skapar en förståelse för motpartern. Vidare menar de att verksamheten kan utvecklas genom 

ärlighet. Finns det en atmosfär som tillåter båda parter att uttrycka när de är nöjda eller 

missnöjda anses det medföra ändringar till det bättre. Enligt pedagogerna handlar ärligheten 

också om förtroende. För pedagogerna betyder förtroende tillit och att vårdnadshavarna ska 

våga vara ärliga. Vårdnadhavarnas ärlighet och ifrågasättande kan förbättrar verksamheten 

och uppmärksammar pedagogerna som lätt kan bli hemmablinda. Pedagogerna har även 

diskurterat uppkomsten av konflikter som en del i kommunikationen. Pedagogerna uttrycker 

att de har möjligheten att välja vem av pedagogerna som ska bemöta vilken vårdnadshavare. 

Dock får vårdnadshavaren inte samma möjlighet att välja vem de vill kommunicera med.  

 

Inom denna tolkningsrepertoar synliggörs en bild av vårdnadshavarna som öppna och 

medverkande. Kommunikation blir i dessa termer en fråga om närvarande och motagliga 

parter som har viljan att skapa en tvåvägskommunikation. Det framställs vid ett par tillfällen i 

diskussionerna att uppriktigheten och pålitligheten måste ligga som grund för dialogerna 

mellan pedagoger och vårdnadshavare. 
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5.3 Vårdnadshavarnas konstruktion av kommunikation med 

pedagogerna  

 
I detta avsnitt presenteras vårdnadshavarnas svar under fokusgruppdiskussionerna. 

Respondenternas och avdelningarnas namn är fiktiva. Tema som exemplifieras är hallmötet, 

personkemi, ärlighet och konflikter. Därefter följer ett avsnitt med vårdnadshavarnas 

tolkningsrepertoar. 

5.3.1 Rak kommunikation 
 

Emma: Så då tycker ni inte att det är någonting som kan bli bättre här? 

Elin: Jag tycker det funkar bra, både när det har varit positiva och negativa saker. Det 

har jag upplevt både positiva och negativa saker. När det är saker som har hänt här och 

det tycker jag att de, de tar det väldigt bra alltså jag har ingenting att klaga på alltså nä, 

funkar hur bra som helst. 

Ida: Men de vågar lyfta det eller så.  

Elin: Ja absolut. Och det tycker jag är så himla bra att de inte bara säger när det är 

positiva saker utan att de även kan säga, att idag har han varit lite stökig eller det varit 

någonting eller ja att man kan prata om det. Jag som förälder vill ju gärna veta om mitt 

barn har gjort någonting som inte är, ja någonting som är mindre bra. Då vill jag veta 

det och inte bara att de ska säga när det är bra saker han gör. Det kan man ju ta med och 

liksom prata om hemma också. Det kanske är samma saker som händer hemma som är 

negativa så att det tycker jag att de är jätte, jätte bra på här det är de. Det är inga 

konstigheter liksom. 

Linnea: Nä precis raka rör. 

Elin: Ja det är det. 

Linnea: Och det är väl det som är bra, att det är inget som hålls undan eller så, utan är 

det något så är det något. (2014-12-02) 

 

Först framhåller Elin att hon är nöjd med hur kommunikationen fungera på förskolan genom 

att uttrycka sig på följande vis ”jag har ingenting att klaga på”.  Ida fyller i att pedagogerna tar 

upp saker när det är något. Elin fortsätter med att det är bra att de inte bara lyfter positiva 

händelser vid hämtning och lämning. Hon utgår ifrån sitt föräldraskap, vilket signaleras 

genom att hon säger ”jag som förälder vill”. Hon fortsätter att hon vill veta om det har hänt 

något på förskolan för att kunna samtala om det hemma.  Utsagans budskap kan för 

vårdnadshavarens del vara ett försök i att synliggöra de positiva aspekterna med att 

vårdnadshavare får höra det negativa som har hänt på förskolan. För Elin var det att hon 

kanske upplevde samma sak hemma och då kan vårdnadshavarna och pedagogerna arbeta på 

samma sätt för att få rätt på det negativa. Av det kan bli att andra vårdnadshavare inte ser det 

på samma sätt som Elin gör och uppskattar inte att få höra negativa saker om sitt barn. Hur det 

berättas för vårdnadshavarna av pedagogerna spelar då en viktig roll, vilket Elin uttrycker 

med ”det är inga konstigheter” eller som Linnea formulerar det ”precis raka rör” som 
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signalerar att de vill att pedagogerna ska vara tydliga och ärliga i deras kommunikation. Men 

alla vårdnadshavarna vill kanske inte ha det på det sättet som Elin samt Linnea vill och 

följderna av det skulle kunna bli att övriga vårdnadshavare blir sårade. Linnea fortsätter att 

resonera att hon anser att det är bra med raka besked från pedagogerna vilket hon signalerar 

med hjälp av uttrycket ”inget som hålls undan”. Hon fortsätter:  

Linnea: Nä för då är det ingen som kan komma i efterhand att det är någonting annat 

som kan komma fram utan det är lagt på bordet. Det är positivt, det är inga 

konstigheter. 

Ida: Sen tänker jag också att vi är, inte blyga någon av oss så att kommer vi in här i 

hallen och vi har någonting på hjärtat då är det inga problem för oss och få fram de 

heller alltså så. 

Elin: Nä då säger man ju om det är någonting. 

Ida: Så det kanske kan göra skillnad, jag vet inte, men alltså hur man är som förälder 

och hur man direkt vågar, eller för samtalet direkt eller så. (2014-12-02) 

 

I denna utsaga resonerar Linnea om att ” det är lagt på bordet” vilket signalerar att 

pedagogernas ärlighet och tydlighet gör att vårdnadshavarna vet det mesta om sitt barn. Det 

finns inget som kan komma till vårdnadshavarnas kännedom i efterhand är ett resonemang 

hon har. Därefter resonerar Ida om utsagans budskap att hon, Linnea och Elin är oblyga och 

ärliga och är det något som de vill säga så gör de det. En konsekvens av det skulle kunna vara 

att ärligheten går över till ett styrande i verksamheten. Ida resonerar sedan att hur man är som 

vårdnadshavare har en avgörande roll. I hennes utalande säger hon ”jag vet inte” vilket gör att 

hennes resonemang graderar sig för att inte uppfattas som tvärsäkert.  Detta uttalande 

framhåller att vårdnadshavare inte fungerar på samma sätt i deras kommunikationer till 

exempel hur de för ett samtal samt hur utåtriktade de är. Konsekvensen av det kan vara att 

vårdnadshavarna som är blyga och tysta av sig inte delger väsentlig information om barnet till 

pedagogerna och ett avstånd skapas mellan dem.     

5.3.2 Tamburmötet 

 
Ida: Jag tror ju att hallmötet är väldigt viktigt och det är ytterst sällan man lämnar utan 

att där är någon och det kanske är en självklarhet att så är det, men jag kan acceptera 

också att, är det mitt i frukosten och man precis kommer att man liksom då, men det är 

ju inte så att det är dotterns första dag liksom, så det tycker inte jag är, det känns inte 

det är inte någon jätte grej för mig. Men jag tror att den är rätt så viktig och då i 

synnerhet då kanske att man faktiskt då som pedagog kanske går på lite då om det är 

någon som man känner så inte pratar med så mycket eller som inte säger så mycket. 

Eller så för det finns ju möjlighet till ett litet kort möte som eventuellt kan öppna upp 

till genom att, ja eller om man har några funderingar kan man ställa frågor där. Men 

visst det kanske blir helt konstigt när man vet att det är hastigt och alla är stressande och 

så men, det kan ändå vara därifrån man bygger lite grann i alla fall 

Emma: Det är så man startar liksom?  

Ida: Ja 

Elin: Mm 
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Linnea: Mm 

Elin: Jag tycker också det är jätte viktigt, det är det, mötet liksom, både när man 

kommer och när man ska gå hem. Sen behöver det inte vara att man står och pratar som 

sagt att det är en massa men det, ja det är mycket  

Linnea: Nu lämnar vi ju tidigt på morgonen ju så det är ju inte alltid det är Vitsippa 

fröknarna som är där. Men det känns ju skönt att man hämtar vid den tiden så då är de 

på Vitsippan när jag hämtar. Det hade kanske känts sådär lite om att, det hade kanske 

varit sämre kommunikationer om man lämnar tidigt, tidigt och hämtar sent, sent när de 

är på en annan avdelning och man inte ser Vitsippa fröknarna alltid (2014-12-02) 
 

Ida lyfter pedagogernas förmåga att nå ut och kommunicera med dem i tamburen vilket hon 

uttrycker som väldigt viktigt. De uttrycker även ett omvänt perspektiv och understrycker 

betydelsen av en kommunikation med de vårdnadshavare vars kontakt inte är lika omfattande. 

Ida framhäver också att i dessa situationer kan det finnas tillfällen för kortare möten som kan 

öppna upp kontakten samtidigt som hon understryker att kontaktens uppbyggnad faktiskt sker 

här. Utsagan signalerar vikten av kontaktens uppbyggnad där tamburens miljö har en central 

betydelse. Det kan också erbjudas möjlighet till eventuella frågor vårdnadshavarna har och 

kan då få tillfälle att ta upp det med pedagogerna. Elin upplever precis som Ida att hämtning 

och lämning är viktiga och ger utrymme för en dialog med pedagogerna. Det vänds även här 

på perspektivet då kontakten till pedagogerna blir sämre av den anledningen att hämtning och 

lämning sker på tider som gör att vårdnadshavarna inte möter pedagogerna från den rätta 

avdelningen. Konsekvenserna kan bli att möjligheterna försämra till den personliga kontakten 

och att dialogen aldrig sker med avdelningens pedagoger, viket även Linnea poängterar. 

5.3.3. Personkemi  
 

Emma: Tror ni att man dras till vissa pedagoger just med personkemin, att man hellre 

väljer en pedagog än en annan för att det känns lättare och prata eller att kemin stämmer 

bättre där? Tror ni det har betydelse för kommunikationen? 

Ida: Det är säkert från individ till individ. Jag känner inte så utan för mig är det mer 

vem är här just nu, men.  

Elin: Jag har heller inte någon sådant just här 

Ida: Men jag kan tänka mig att det kan vara så för en del personer 

Linnea: De är så jämna, men visst alla är olika så det. Det har man ju stött på, på andra 

ställen där någon är mer kall och någon som är mer omhuldande så. Då kanske man går 

till den som är lite mer mjukare, men här känns det mer som att.  

Elin: Ja men som andra som på skolan sådär, men här känner jag inte att det är någon 

jag hellre, och nu är hon här nu måste jag passa på och ta det utan jag tycker det går lika 

bra att prata med. 

Linnea: Lika lätta 

Elin: ja  

Linnea: ja det är som du säger vem är här idag ja ja då så. Mest kolla vem är det som är 

här så man får sagt det man vill eller frågat det man vill, så annars spelar det ingen roll. 

Det är inte så att man väntar till dagen därpå, eller så har inte jag känt. (2014-12-02) 
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Den gemensamma faktorn är att kommunikationen och personkemin till en specifik pedagog 

inte skiljer sig, uttrycker vårdnadshavarna. Ida uttrycker dock att det kan skilja sig från 

individ till individ. Hon framhäver genom att poängterar ”vem är här just nu” som mer 

anmärkningsvärt. Det ges även uttryck för att det kan finnas en del vårdnadshavare som 

tydligt visar att de föredrar en specifik pedagog. Utsagan pekar på olikheterna i ett bemötande 

trots att situationen inte infinner sig på denna förskola. Det understryks även att det kan vara 

så att en del pedagoger föredras men inget som synliggjorts. Linnea poängterar att 

pedagogernas bemötande inte skiljer sig men som individer är vi alla olika. Utsagan indikerar 

att pedagoger som ger uttryck för gemensamt förhållningsätt underlättar för vårdnadshavarna 

då en specifik pedagog inte behöver väljas eller favoriseras. Linnea målar upp en bild av egen 

erfarenhet där en pedagog förmedlade ett kallt intryck medan en annan var omhuldande. 

Konsekvensen kan här vara orsaken till att fler väljer pedagogen med ett mjukare 

förhållningssätt, varpå det kan orsaka kommunikationsproblem. Elin inflikar en förklaring där 

hon beskriver ”och, nu är hon här nu måste jag passa på” som förklaring på hur det kan se ut 

men poängterar att det går lika bra med vem det än är av pedagogerna. Vårdnadshavarna 

instämmer gemensamt om att alla pedagogerna är lika lätta. Det viktigaste är att 

informationen ges och kommer fram. Konsekvenserna av denna utsaga kan vara att 

kommunikationen dras ut på som följd av en personkemi som inte fungerar.  

5.3.4 Konflikter i arbetslaget  
 

Linnea: Jo men det kan ju vara personal som jobbar ihop som stävar efter att göra det 

bra för barnen. Men man kan ju ha olika åsikter i arbetslaget och då är det svårt men här 

känns det som att de är på samma håll. 

Elin: Ja men det funkar. 

Ida: För det vet jag inte om detta ska vara med men, för vi har ju erfarenhet utav andra 

avdelningar också, där det också varit bra på alla sätt och vis men då var det. Nä men då 

var det mer på Solrosen, då förstod man konflikter mellan personalen 

Elin: Ja det märktes ja. 

Ida: Men det var inget som påverkade min äldsta dotter, inte så på det viset. 

Elin: Nä inte så på barnen, nä. 

Ida: Men det var just det här liksom. Det sätter ju någon slags stämning liksom. 

Elin: Jo men, det kändes ju det var ju inte alls som det är här men…  

Ida: Nä, och då kanske man inte kan jobbade åt samma håll. 

Elin: Nä det märktes ju tydlig att det inte, att det inte funkade. 

Ida: Och det märktes ju, och då kände jag liksom inte att det här som du frågade efter 

om att, går man till någon speciell eller så, ja det gjorde en del verkligen för att de 

liksom inte (2014-12-02).  

 

I inledningen av detta stycke resonerar Linnea om att det kan vara svårt för ett arbetslag om 

personalen har olika åsikter. Utsagans budskap är att pedagoger med olika perspektiv på saker 

kan skapa osämja i en grupp. Följderna av det kan bli att barn och vårdnadshavare 
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uppmärksammar detta.  Ida fortsätter med att säga ”vet inte om detta ska vara med” vilket 

indikerar en fråga till oss som forskare om hon får berätta. Hon hänvisar till en annan 

avdelning på förskolan där hon hade lagt märke till konflikter mellan pedagogerna. Ida och 

Elin uttrycker att de båda hade märkt osämjan men att det inte hade haft inverkan på deras 

barn. Innebörden av det uttalandet är trots att det finns konflikter mellan pedagoger behöver 

inte det betyda att barnen berörs av det, dock signalerar de att de som vårdnadshavare hade 

uppmärksammat det. Påföljderna av det skulle kunna bli som Ida säger, en dålig atmosfär på 

förskolan.  Ida resonerar att det kan bli svårt att arbeta tillsammans om pedagogerna inte kan 

komma överens. Elin märkte av konflikterna, hon använder begreppet ”tydligt”, vilket 

förstärker hennes utsaga. Konsekvensen av det blir, som Ida säger, att vårdnadshavarna valde 

vem de skulle prata med. I utsagan använder sig Ida av begreppet ”verkligen” som signalera 

en förstärkning för oss som forskare att vårdnadshavarna i denna stund valde pedagog till 

skillnad på hur de annars gjorde. Ida förlänger sitt uttalande med: 

Ida: Ja i det fallet då, ja att det liksom, ja att man valde bort att prata med vissa då för 

att man fick ett konstigt bemötande eller inte förstod varandra, eller någon slags 

otydlighet eller hintar alltså såhär. Men det är ju väldigt individuellt både från föräldrar 

och personal hur man tänker och upplever saker och vad som är viktigt för en och så, 

och det ser ju väldigt olika ut. Men jag känner inte, det här, men jag tänker mest bara 

allting inte finns, det märker man där då. (2014-12-02) 

 

Ida uttrycker att pedagogernas förhållande till varandra har inverkan på vårdnadshavarna.  

Utsagans budskap är att vårdnadshavare väljer bort pedagoger om de får ett ”konstigt 

bemötande”, ”inte förstod varandra”, ”någon slags otydlighet” eller ”hintar”. Hon dämpar sitt 

uttalande med att säga ”det är ju väldigt individuellt”, där hon signalerar att vårdnadhavare 

kan tänka och känna på det viset men att det inte behöver gälla alla. Hon lyfter också hur man 

tolkar händelser och vad man väljer att prioritera som individuellt. Det uttalandet framhåller 

att i situationer som dessa reagerar vi olika och väljer att hantera det på olika sätt.  Följderna 

av det kan bli att det blir en uppledning mellan vårdnadshavare samt pedagoger. De berörda 

känner att de måste välja en sida.  

Emma: Var det också att pedagogerna inte fungerade ihop, så bra? 

Ida: Lite grann var det så, ska vi vara tydliga då så fanns det en, det var ju lite faktiskt 

en förkolärare kontra barnskö… eller nej jag vet inte om det var det egentligen. Men det 

var flera tillfällen jag fick sitta och lyssna på: att ja det ska bli så kul att äntligen få 

jobba med en riktig förskollärare, så vi kan börja utveckla verksamheten tillsammans 

och det känns rätt så jobbigt att höra när barnskötare men, alltså jag vet inte men jag 

tycker att jag hade, inte behövt den informationen  

Emma: Det sades alltså till dig som förälder?  

Ida: Ja ja att nu så ska vi kunna utveckla på ett annat sätt för hon är också förskollärare 

och så och ja. Men alltså det var mest sättet hon sa det på som gjorde att, för att jag är 

för allt det där med utbildning och så. Det är inte det men det blev liksom så konstigt 



29 

 

för att ni är här och nu och ni är ett team och då får ni ändå liksom ja hålla ihop på nått 

vis. (2014-12-02) 

 

Samspelet mellan pedagogerna fungerade inte vilket Ida gav indikation på och förklarade för 

att förtydliga för oss som forskare att det var en förskollärare kontra barnskötare. Det kan vara 

ett sätt att dementera och mildra passagen där hon förmedlar vidare förtrolig information som 

hon fått i ett samtal. Det förmedlande uttalande från pedagogen till vårdnadshavaren där hon 

målade upp hur mycket bättre verksamheten skulle bli när förkolläraren började var onödig 

information. En känsla av dåligt samspel i arbetslaget blottades för vårdnadshavaren samtidigt 

som en känsla av professionalitet infann sig. Utsagan signalerar ett dåligt intryck där 

vårdnadshavaren framhåller att hon inte tycker om förskolläraren som anser sig ha högre 

status än barnskötaren, men att hon sedan är mån om att poängtera att hon inte har en negativ 

inställning till utbildning. Ida resonerade vidare kring situationen där hon framhäver att 

arbetslaget befinner sig här och nu och pedagogerna bör arbeta som ett team.  

Emma: Tror ni då att det är viktigt att pedagogerna eller de som jobbar ihop att de 

fungerar bra ihop för att det ska, alltså även mot er då föräldrar, för då tänker jag att då 

upplevde väll hon det kanske lite jobbigt här då? Också kom det ut till dig att det 

kanske, är det viktigt att pedagogerna fungerar ihop för att kunna även bemöta 

föräldrarna på ett bra sätt? 

Elin: Jag tror det är viktigt. 

Linnea: Det blir en tryggare grupp.  

Elin: Ja alltså det är de ju, det märker man ju att är. Det inte bra i arbetslaget alltså, det 

beror ju på hur dåligt det är eller. Men är det inte bra så både barn och föräldrar märker 

ju det, jag tror det är jätte viktigt. Men nu jobbar man ju själv så att, men ja.  

Ida: Ja nä men det är ju om man vill, men jag vet inte om man ska. För där var ju 

liksom, där blev det ju liksom en stor grej upplever du det också? (tittar på Elin) 

Elin: Nä där var ju, nä men jag tyckte allting var så jobbigt och negativt och det var ju 

liksom såhär lite hugg dem emellan. Det var väl ingen rolig stämning och när det var, 

man har ju nästan förträngt allt det där det är ju ett tag sen. (2014-12-02) 

 

Vikten av ett bra samarbete i arbetslaget där det emellan pedagogerna inte finns några 

konflikter som kan påverka vårdnadshavarna framställs som det ultimata. Elin uttrycker att 

samarbetet speglas i kommunikationen till vårdnadshavarna. Hon lyfter samtidigt att 

arbetslagets konflikter kan synliggöras omedvetet. Utsagan signalerar därför hur viktig 

samanhållning i arbetslagen är sett ur en vårdnadshavares perspektiv. Linnea uttrycker en 

känsla för arbetslaget som en trygg grupp av människor. Budskapet i samtalssekvensen är att 

det finns en positiv kommunikation i denna gruppkonstellation. Elin fortsätter och bygger upp 

situationen för en mindre bra samanhållning om både barn och vårdnadshavare märker 

obalansen och konflikterna. Pedagogernas negativa uttalanden mellan varandra målar upp en 

bild av en tråkig stämning i arbetslaget, vilket i sin tur vårdnadhavarna och omgivningen 

märker av. För att ytterligare bekräfta att den dåliga stämningen är ett faktum som inte går att 
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ifrågasätta, fortsätter Ida genom att hänvisa till att flera vårdnadshavare har märkt den dåliga 

sammanhållningen. Konsekvenserna av utsagan blir att förskolas avdelning kan få dåligt rykte 

då negativiteten sprider sig bland vårdnadhavarna. 

  

5.4 Vårdnadshavarnas tolkningsrepertoarer 
 

I vårdnadshavarnas konstruktion av kommunikationen med pedagogerna centrerar bland annat 

kring begrepp som hallmötet, ”raka rör”, lämna/hämta, individuellt, konflikter, bemötandet, 

information och team. När vårdnadshavarnas begrepp har analyserats har det resulterat i en 

tolkningsrepertoar.  

5.4.1 Den närvarande och professionella pedagogen 

 
När vårdnadshavarna pratar om kommunikationen relaterar de ofta till lämning och hämtning. 

Detta görs både med utgångspunkt i vilka tider de lämnar och hämtar, och pedagogernas 

närvaro. Vikten av att träffa avdelningens pedagoger värdesätts av vårdnadshavarna för att 

upprätthålla en bra kommunikation. Vårdnadshavarna lyfter fiktiva exempel om att lämna 

tidigt och hämta sent, då det skapar tämligen liten kontakt med avdelningens pedagoger. Dock 

påpekar de att de är nöjda med att träffa barnens pedagoger vid ett av tillfällena.  I 

sammanhanget diskuteras även hallmötet som något väsentligt i kommunikationen mellan 

hem och förskola. Vårdnadshavarna framhäver att kommunikation sker till största del i hallen. 

Sessionen mellan vårdnadshavare och pedagog är ett möte som är betydelsefullt menar 

vårdnadshavarna. De lägger betoningen på hur viktigt det är att bli bemött av någon pedagog 

när de lämnar barnet. Emellertid påpekar inte vårdnadshavarna vikten av att det är en speciell 

pedagog som möter upp utan bara att en vuxen finns tillhands, vilket skapar en trygghet och 

möjlighet till en dialog. Även vad som lyfts i hallmötet är betydelsefullt, innehållet är viktigt 

enligt vårdnadshavarna. I beskrivningen av vad kommunikationen innehåller lyfts 

uppriktighet som en viktig del. Inget ska undanhållas för vårdnadshavarna. Genom en öppen 

kommunikation skapas möjligheter till en förbättrad miljö och verksamhet för barnet. 

Vårdnadshavarna vill ha en rak kommunikation, inget ska undanhållas för dem. 

 

Vårdnadshavarna skildrar konflikter mellan pedagogerna, vilket de upplevde obekvämt och 

gärna hade varit utan. Deras utsaga grundar sig på hur vårdnadshavarna ansåg att pedagogerna 

hanterade situationen. I beskrivningen om konflikterna mellan pedagogerna görs en 

anspelning på att vårdnadshavarna inte behöver eller vill informeras om situationen. De 
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argumenterar för att pedagoger ska hålla ihop trots svårigheter i arbetslaget samt att det inte 

bör ha inverkan på deras arbete.  Även om det finns konflikter mellan pedagogerna är det 

inget som ska diskuteras med vårdnadshavarna uttrycker de. I sitt uttalande målar 

vårdnadshavaren upp en bild av en oprofessionell pedagog som delger henne icke relevant 

information. En viktig markör är att vårdnadshavaren fastsäller att det finns viss information 

som en vårdnadshavare inte behöver. Problematiken i arbetslaget är sådan information som 

inte berör vårdnadshavarna och därför inte ska diskuteras med dem. Mötet mellan 

vårdnadshavare och pedagoger kan försämras om vårdnadshavaren upplever att de inte får det 

bemötandet de förväntar sig. Dock understrycker de att det är individuellt hur de uppfattar 

bemötandet.  

 

Här framträder en tolkningsrepertoar som indikerar på att vårdnadshavarna vill ha en pedagog 

som är närvarande och professionell. Vårdnadshavarna har påpekat när kommunikationen kan 

bli en nackdel för deras relation med pedagogerna. De uppmanar till en diskretion samt en 

professionalitet när pedagogerna bland annat har problematik i arbetslaget. Vårdnadshavarna 

har även påpekat betydelsen av att träffa pedagogerna varje dag samt vilken betydelse det har 

för kommunikationen.  

6. Diskussion 
 

Från resultatet följer här pedagogerna och vårdnadshavarnas tolkningsrepertoarer. Deras 

gemensamma och icke gemensamma begrepp om kommunikationen mellan hem och förskola 

diskuteras. Dessa synliggörs genom sju olika underrubriker som framkom av analysen. I 

första stycket diskusteras tamburen som kommunikationsarena. Därefter kommer 

individualitet och delaktighet, öppenhet och ”raka rör”. Följt av arbetslagets konflikter och 

ömsesidig informations utbyte. Kapitlet avslutas med slutsatser samt vidare forskning.  

6.1 Tamburen som kommunikationsarena  
 

Det uttrycks tydligt i diskursen att en bra kommunikation är en tvåvägskommunikation som 

skapar delaktighet och engagemang i verksamheten menar pedagogerna.  Erikson (2004) 

utrycker att tillsammans kan det skapas ett partnerskap som gynnar kommunikationen mellan 

respondenterna. Av resultatet framgår det att vårdnadshavarna värdetsätter mötet med 

pedagogerna i tamburen oavsett om det är vid lämning eller hämtning. Erikson (2004) 

framhäver att i praktiken behöver båda parter dela med sig av information för att det ska 
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kunna bli en tvåvägskommunikation. Fördelen i dessa kommunikationer menar Vuorinen 

(2010) bygger på olika tillvägagångssätt för att samtala med vårdnadshavarna. Vi anser att det 

visar på ett tillvägagångssätt som gynnar varje individ oavsett vem personen är. Pedagogerna 

uttrycker i diskussionerna att de tar hänsyn till att alla är olika och som Vuorinen (2010) 

menar finns det olika sätt att bemöta vårdnadshavarna på. Vidare visar resultatet på hur 

problematisk det kan vara att utveckla kommunikationen med vårdnadshavarna. Pedagogerna 

problematiserade för att det finns vårdnadshavare där kommunikationen inte är lika 

omfattande och pedagogerna har svårt att nå fram. Det framkomer även en försiktighet i att 

göra ändringar som vårdnadshavarna inte skulle bli nöjda med. De markerar att de inte vet hur 

vårdnadshavarna vill förbättra kommunikationen, om de inte informerar pedagogerna direkt. 

Vi anser att denna kommunikation inte är helt enkel och det förstärks av Erikson (2004) som 

framhåller att det handlar om att båda respondenterna ska ta sitt ansvar. Det anser vi tyder på 

vikten av en ömsesidig tvåvägskommunikation och inte bara en envägskommunikation mellan 

pedagoger och vårdnadshavare. Simonsson & Markström (2013) styrker detta och menar att 

samtal fått ett allt större fokus i svenska förskolor. Tallberg Broman (2009) uttrycker också att 

tamburkontakten är en central kommunikationsplats och utgör en betydande roll för 

vårdnadshavare och pedagoger. Respondenternas gemensamma diskussioner tyder på att 

grunden till kommunikation infinner sig i tamburmötet genom en tvåvägskommunikation, där 

betydelsefull information utbyts dagligen.  

6.2 Individualitet och delaktighet genom utvecklingssamtal  
 

Begreppet professionalitet och sättet att vara professionell på framhävs av både pedagoger 

och vårdnadshavare som någoting viktigt vilket även Berntsson (1999) förtydligar. 

Vårdnadshavarna framhäver speciellt att de vill ha en närvarande och professionell pedagog, 

samtidigt som pedagogerna uttrycker att det gör vårdnadshavarna trygga. Pedagogerna ger 

även uttryck för att inte vara för professionell i mötet utan att det är en balansgång i varje 

enskild situation. Det anser vi kan problematiseras som en skillnad då vårdnadshavarna kan få 

intrycket att en del pedagoger är oprofessionella. Vi tolkar som att förskolan inte håller en bra 

kvalité. Professionaliteten speglas även i utvecklingssamtalen menar Tallberg Broman (2009).  

Pedagogerna målar upp bilden av att vårdnadshavarna kommer till dem för att de önskar ett 

utvecklingssamtal. De belyser även problematiken till de vårdnadshavare som inte vill eller 

kan komma på varken utvecklingssamtal eller föräldramöten, vilket vi tolkar som  en nackdel 

för dessa vårdnadshavare. Tallberg Broman (2009) lyfter utvecklingssamtal och 

föräldramöten som en möjlighet att kunna påverka förskolan och verksamhetens utveckling. 
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Hoover‐Dempsey m.fl. (2005) och Zetterholm Ankarstrand (2002) försvarar vårdnadshavarna 

med att deras arbetstider är en faktor som spelar roll om de kan delta vid olika tillfällen. 

Vårdnadshavare som har fler än ett jobb eller ombytliga arbetstider kan ha svårare att vara 

delaktig vid olika tillfällen. Idag ligger många föräldramöten på kvällstid, vilket gör det svårt 

för vårdnadshavare som arbetar kvällstid att komma på dessa möten. Dock anser vi att ens 

arbetstider inte behöver vara ett problem för att genomföra ett utvecklingssamtal. Under ett 

utvecklingssamtal har vi däremot som pedagoger bättre möjligheter att anpassa oss efter 

vårdnadshavarnas arbetstider. Samtidigt menar pedagogerna i studien att det ges möjlighet till 

samtal i andra situationer och inte bara vid utvecklingssamtal eller på föräldramöten. 

Simonsson & Markström (2013) lyfter inskolningen och framhäver att första mötet har stor 

betydelse för en positiv relation till vårdnadshavarna. Pedagogerna och vårdnadshavarna 

resonerar även att den dagliga kontakten är mer fördelaktig än utvecklingssamtalen. Det visar 

på att det dagliga samtalet väger tyngre är de samtal som framhävs på utvecklingssamtalen 

och föräldramöte. Vidare resonerar både pedagoger och vårdnadshavare kring varför en del 

vårdnadshavare inte kommer på varken utvecklingssamtal eller föräldramöten.  

 

Hur pedagogerna försöker kommunicera med de introverta vårdnadshavarna är fortfarande ett 

dilemma och något de fortsatt brottas med i förskolan. Konsekvensen av detta blir en sämre 

kommunikation och något vi har uppmärksammat som en problematisk följd för 

verksamheten. Pedagogerna uttrycker dock att delaktighet kan möjliggöras i olika former.  

Information kan ske på olika sätt men synen på delaktighet kan skilja sig mellan pedagogerna 

och vårdnadshavarna. Pedagogerna uttrycker en önskan om vårdnadshavares delaktighet 

medan vårdnadshavarna inte alltid vet hur de kan vara delaktiga. Vi menar att det visar på en 

skillnad i hur respondenterna ser på delaktigheten i verksamheten. Kontakten med 

vårdnadshavare är idag bättre än förr menar pedagogerna. De beskriver kontakten med 

vårdnadshavarna som mer ärlig nu. Det fanns förr en tydligare distans mellan pedagoger och 

vårdnadshavare. Det framhålls även att pedagogerna vill ha en djupare kontakt med 

vårdnadshavarna då de upplever en del som osäkra i sitt föräldraskap. Personlig kontakt är 

viktigt menar Johansson & Wahlberg Orving (1993)  som ser en början till samtal mellan 

pedagoger och vårdnadshavare. Johansson & Wahlberg Orving menar vidare att det var 

lärarnas uppgift att ta kontakt med vårdnadshavarna och göra att de kände sig välkomna. Vi 

anser att osäkerheten hos en del vårdnadshavare ställer krav på oss pedagoger att stötta dem. 

Det är också viktigt att utgå ifrån ett sunt förhållningssätt gentemot alla föräldrar. 
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6.3 Öppenhet och ”raka rör” 
 

Att vara ärlig upplevs vara en gemensam likhet mellan både pedagoger och vårdnadshavare. 

Det skapas samtidigt en förståelse för varandra och personers olikheter.  Förmågan att kunna 

läsa av olika situationer handlar om att vara professionell vilket synliggörs i båda 

respondenternas uttalande (Tallberg Broman 2009). Det anser även vi och något pedagogerna 

bör arbeta vidare med. En vårdnadshavare uttrycker att kommunikationen ska vara ”raka rör” 

och ingen onödig information ska ges, vilket visar att pedagogerna vill ge relevant 

information till vårdnadshavarna. Samtidigt efterfrågar vårdnadshavarna att de vill ha 

närvarande pedagoger som de kan föra en dialog med. Yrkesidentiteten och att vara en 

närvarande pedagog menar Simonsson & Markström (2013) byggs upp och skapas samtidigt 

som den utvecklas i interaktionen mellan människor. Att kunna läsa av olika situationer 

kräver kuskapen om olika strategier, Vuorinen (2010) menar att det handlar om att kunna 

bemöta individers olikheter, för att komma vidare i en närmare kontakt med vårdnadshavarna. 

Markström (2005) lyfter tolkningen av hur även språket kan variera i samtalen då vi alla är 

olika. Vuorinen (2010) uttrycker vidare att vårdnadshavare ska känna en trygghet i att kunna 

fråga pedagogerna om de undrar över något. Pedagogerna i studien uttrycker en önskan om att 

vårdnadshavarna ska ifrågasätta deras arbetsätt då de ibland blir hemmablinda. Pomerantz 

m.fl. (2007), Anderson & Minke (2007) och Walker m.fl. (2005) förklarar att 

vårdnadshavarna engagerar sig för att de anser att deras delaktighet gör skillnad för barnet. 

Walker m.fl. (2005) klargör att vårdnadshavarna måste känna att deras delaktighet har en 

effekt. Vi anser att det är viktigt att pedagogerna belyser för vårdnadshavarna, att det är av 

stor vikt att de frågar om saker som rör verksamheten. Vi har fått uppfattningen av att 

vårdnadshavare inte alltid vågar ifrågasätta. Om pedagoger och vårdnadshavare kan vara 

öppna mot varandra och våga ifrågasätta anser vi att det skapar möjligheter för utveckling. Vi 

tolkar diskussionerna som positiva. Båda respondenterna har uttryckt sig genom olika 

infallsvinkar, som visar att de kan ta andras perspektiv. 

6.4  Arbetslaget, ett team utan konflikter 
 

Även personkemin i kommunikationen går hand i hand och har stor betydelse för att skapa en 

närmare kontakt till vårdnadshavarna vilket pedagogerna ger uttryck för att det inte alltid 

finns. En intressant aspekt som vi ser är att pedagogerna lyfter att det ibland inte fungerar 

mellan vissa personer och att man då måste anpassa sig efter det. Enligt pedagogerna är det en 

fördel att vara i ett arbetslag för då kan de dela upp samtalen efter personkemin. Pedagogerna 
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förklarar att kommunikationen blir problematisk om kemin inte fungerar alls vilket medför en 

brist när det gäller samarbetet mellan hem och förskola. Zetterholm Ankarstrand (2002) 

beskriver begreppet habitus som ett sätt att vara och ett sätt att föra sig i olika situationer. 

Denna kodning kan pedagogerna tillägna sig för att kunna bemöta vårdnadshavarna på ett bra 

sätt. Enö (2005) förklarar att genom att få syn på dessa koder kan det formas ett fokus som 

underlättar kommunikationen till vårdnadshavare. En problematik som även vårdnadshavarna 

diskuterar kring är när personkemin krockar. Den intressanta aspekten som framkommer i 

detta är när vårdnadshavarna framhävder när samspelet i arbetslaget inte fungerar och 

konflikter har uppstått. Diskussionen om konflikten ur vårdnadshavarnas perspektiv framhävs 

som ett oprofessionellt bemötande av pedagogen vilket synliggör oönskad information som 

vårdnadshavaren kan vara utan. Vårdnadshavarna uttryckter att det dåliga samspelet i 

arbetslaget inte har med vårdnadshavaren att göra vilket får en negativ aspekt ur deras 

synvinkel. De förtydligar även att det inte påverkar barnen utan är endast något 

vårdnadshavarna märker av och diskuterade dem emellan. 

6.5 Ömsesidig informationsutbyte 
 

Pedagogerna uttrycker förtroendet som en betydande del in i en god kommunikation. 

Situationer som lämning och hämtning framhäver vårdnadshavarna som betydelsefulla då det 

överförs viktigt information som önskas av vårdnadshavarna. De belyser även vikten av att 

vid ett av tillfällena få träffa pedagogerna på just den avdelning barnet är på under större 

delen av dagen. Hoover‐Dempsey m.fl. (2005) menar att pedagogerna ska bjuda in till samtal, 

men lyfter att även barnen är minst lika viktiga för att motivera vårdnadshavarna. Samtidigt 

anser respondenterna i studien att möjligheten till en dialog är något som önskas dagligen, 

vilket i sin tur ger båda parter chansen att kommunicera. Ett dilemma för pedagogerna är dock 

de vårdnadshavare som är introverta och kommunicerar mindre. Följden blir att pedagogerna 

får anpassa sitt förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna. Vi anser att det är viktigt med den 

dagliga kommunikationen redan från inskolningsdagen för att bygga upp en bra relation med 

vårdnadhavarna. Det är viktigt att de känner sig trygga och vågar utrycka sina åsikter. 

6.6 Slutsatser 
 

Vi kan se att vårdnadshavare och pedagoger dels rör sig inom liknande diskurs när de 

samtalar om kommunikationen mellan förskola och hem. En likhet vi har uppmärksammat är 

att båda respondenterna vill vara delaktiga. Pedagogerna vill att vårdnadshavarna ska vara 

delaktiga och involverade i verksamheten. De är måna om att ett samarbete mellan dem och 
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vårdnadshavarna ska förekomma för att det har betydelse för verksamheten och framförallt 

barnen. Vårdnadshavarna vill att pedagogerna ska finnas där vid hämtning och lämning. Det 

önskar även att pedagogerna har ett ärligt bemötande när de kommunicerar. De vill skapa ett 

samarbete med pedagogerna för att tillsammans hjälpas åt vid olika situationer i avsikt att 

skapa bra förutsättningar. Vi drar slutsatsen att respondenterna strävar efter att med hjälp av 

kommunikationen skapa de bästa förutsättningar för barnen. 

 

En skillnad vi påträffar i deras diskurs är när informationen diskuterats. Vårdnadshavarna 

berättar om konflikter i arbetslaget som leder till oönskad information. De eftersträvar 

ärlighet hos pedagogerna men de vill att de håller det på en professionell nivå och inte delger 

information som inte berör dem. Pedagogerna eftersträvar att vårdnadshavarna är ärliga och 

öppna mot dem. Diskurserna innefattar liknande begrepp men de har olika perspektiv på 

somliga.  I studien har vi uppmärksammat att det inte är föräldramöten eller 

utvecklingssamtal som är de viktigaste arenorna, då de mötena är få. Den avgörande arenan 

för kommunikation är de dagliga samtalen mellan hem och förskola. Vardagliga samtal väger 

tyngst.  

6.7 Vidare forskning 
 

Hougaard (2011) menar att kommunikation kan vara komplicerat och det finns en risk att 

pedagoger och vårdnadshavare missuppfattar varandra. Därför anser vi att det är viktigt att 

pedagoger och vårdnadshavare fortsätter att kommunicera med en öppenhet mot varandra. 

Hougaard (2011) fortsätter med att förklara att missförstånd är vanligt i den dagliga 

kommunikationen. Vi anser att missförstånd uppstår när en av parterna inte är tillräckligt 

tydlig eller undanhåller information. Utifrån våra fokusgruppdiskussioner har vi insett att 

ärlighet är en viktig del i kommunikationen och därför en nyckel till att behålla ett bra 

samarbete. Att både pedagoger och vårdnadshavare är måna om att behålla en bra kontakt 

med varandra för att skapa de bästa förutsättningarna för barnet anser vi är viktigt. 

 

I denna studie har pedagogers och vårdnadshavarnas diskurser lyfts kring kommunikation. 

Tankar som har väcks under arbetets gång om vidare forskning är att komplettera 

fokusgruppdiskussionerna med observationer av kommunikationen mellan vårdnadshavare 

och pedagoger samt att göra studien på fler förskolor. Genom vidare forskning finns det 

möjlighet att gå djupare in på talets betydels. När denna studie gjordes var det bland annat 

med utgångspunkt i läroplanens mål att förskolan ska samarbeta med hemmet för att barn ska 
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utvecklas rikt och mångsidigt (skolverket, 2010). Kommunikationen är av stor vikt. Det hade 

även varit intressant att forska vidare om hur samarbetet kan utvecklas. Hur kan samarbetet 

utvecklas så att det gynnar barnet mer? Hur mycket ska vårdnadshavarna vara involverade i 

förskolan?  

 

I denna studie har deltagarna i fokusgruppdiskussionerna enbart varit kvinnor. Hade svaren 

sett annorlunda ut om det varit både kvinnliga och manliga deltagare? Hur ser manliga 

pedagoger och vårdnadshavare på kommunikationen?  Skiljer sig deras arbetsätt jämfört med 

hur kvinnliga pedagoger ser och arbetar med kommunikation på förskolan? Ett annat 

perspektiv som hade varit intressant att belysa är barnens perspektiv.  

6.8 Metoddiskussion  
 

Att använda sig av fokusgruppdiskussioner är oftast ett bra sätt för att få en förståelse för vad 

en grupp tycker och känner. Vilket även Dahlin-Ivanoff (2011) framhäver att metoden innebär 

att involvera deltagarna genom ett engagemang så att de vill dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter.  Dock kan en begränsning vara att det som sägs gäller generellt men det behöver 

inte medföra att det är av mindre betydelse. I fokusgruppdiskussionerna var 

gruppsammansättningen i de flesta fall bra. En svårighet är att veta vilka förutsättningar 

deltagarna har att uttrycka sig och om det finns någon risk att en dominant person tar över 

diskussionen från de övriga deltagarna. Utrymme till diskussion och reflektion fanns och 

känslan av att det existerade möjligheter till att dela med sig fanns också. Gruppdynamiken i 

en av grupperna var mer begränsad och det fanns en individ som var mer tillbakadragen och 

inte uttryckte sina åsikter på samma sätt. Det gjordes försök att bjuda in deltagaren mer och 

upplevelsen var att det väsentliga kom fram. I diskussionerna med de övriga grupperna var 

atmosfären mer öppen och alla komma till tals. Det var många erfarenheter och berättelser 

som kom fram, vilket är en fördel med fokusgruppdiskussioner. Diskurspsykologi har använts 

som analysmetod för att synliggöra språkets interaktioner och vad det har för betydelse för 

kommunikationen. En nackdel med diskursanalys är att det tar tid att lära sig. Det krävs ett 

omfattande förarbete som innebär att forskaren fördjupar sig i tidigare arbeten kring 

diskursanalys (Ericsson, 2006).  
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1  
I Intervjuerna/diskussionerna har 6-7 huvudfrågor använts samt några underfrågor  

Frågor till Pedagoger:  

 Hur ser ni på kontakten mellan er och vårdnadshavarna på förskola? 

- Vad kan bli bättre? 

 Hur vill ni att kommunikationen ska vara mellan er och vårdnadshavarna? 

 Anser ni att ni kan prata med vårdnadshavarna på förskolan om allt? 

- Kan ni be om råd? 

- Känner ni att de lyssnar på er? 

- Lyssnar ni på dem? 

- Kan något bli bättre? 

 Utvecklingssamtal, hur gör ni för att få till ett bra samtal?  

- Är det svårt att få till en dialog? 

 Involverar ni vårdnadshavarna i utvärderingen av verksamheten? 

- På vilket sätt gör ni det?  

 Hur väljer ni att uttrycka er, vilket typ av språk använder ni till vårdnadshavarna?  

T.ex. vid lämning och hämtning  

- Känner ni att ni måste förtydliga er för att vårdnadshavarna ska förstå? 

 Upplever ni att vårdnadshavarna vill vara delaktiga? 

- Hur märker ni det? Ge exempel.  

 

 

Frågor till Vårdnadhavarna: 

 Anser ni att ni har en bra kommunikation med pedagogerna på förskolan? 

- Ge exempel. 

 Hur ser ni på kontakten mellan er och pedagogerna på förskolan? 

- Vad kan bli bättre?  

- Hur vill ni att kontakten ska vara? 

 Hur vill ni få information? 

- Vad är det ni vill veta när ni hämtar? Får ni det?  

- Annan information med tex föräldramöten, utvecklingssamtal m.m. hur vill 

ni få det? Papper, mail?  

- Hur har ni det idag?  

 Utvecklingssamtal, upplever ni att det är bra samtal, där pedagogerna lyssnar på era 

tankar och funderingar?  

- Är det en bra dialog och inte bara en envägs kommunikation där ni får 

lyssna? 

 Anser ni att ni kan pratat med pedagogerna på förskolan om allt? 

- Kan ni be om råd? 

- Känner ni att de lyssnar på er? 

- Lyssnar ni på dem? 

- Kan något bli bättre?  

 Känner ni att ni kan påverka ert barns utveckling på förskolan?  

- På vilket sätt iså fall?  

- Finns det möjlighet till samtal kring detta?  

- Vill ni ha mer insyns och kunna påverka? 
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8.2 Bilaga 2  
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