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Denna studie syftar till att utveckla kunskap om förskollärares uppfattningar av 

arbetet med föräldrasamverkan. Mer specifikt om deras uppfattningar av 

betydelsen av föräldrasamverkan och deras uppfattningar av hur de jobbar för 

att utveckla samverkan mellan hem och förskola. I studien har fyra förskollärare 

intervjuats och deras svar har analyserats utifrån en fenomenografisk ansats. 

Studiens forskningsfrågor har varit: Hur uppfattar förskollärare betydelsen av 

samverkan mellan hem och förskola? Samt: Vad anser förskollärare görs på 

deras arbetsplats för att utveckla samarbetet mellan hem och förskola? I 

resultatet framkom att förskollärare uppfattar samverkan mellan hem och 

förskola som något viktigt som kan utveckla förskollärare och förskolans 

verksamhet, samt så redovisas metoder som förskollärare uppfattar bidrar till 

föräldrasamverkan. Resultatet visar också att förskollärare uppfattar att 

samverkan med föräldrarna kan förbättras och även de metoder som används.   
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Innehållsförteckning 



 

Flera studier visar att det finns ett positivt samband mellan föräldrarnas engagemang 

och involverande i barnens skolgång och barnens sociala samt emotionella förmåga 

och även deras akademiska resultat. För att föräldrarna ska ha möjlighet att engagera 

sig i förskolan behövs det att förskolan skapar möjligheter för samverkan med föräldrar 

(Hornby & Lafaele, 2011). Men i och med att andra områden inom förskolan prioriteras 

av förskollärarna finns en risk att föräldrasamverkan hamnar längre ner på 

verksamhetens prioriteringslista (Murray, McFarland-Piazza & Harrison, 2015; Kohl, 

Lengua & McMahon, 2000). 

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) betonas vikten av att erbjuda 

en verksamhet där det finns förutsättningar och möjligheter för föräldrarna att influera 

och vara delaktiga i hur förskolan ska planeras och hur förskolans verksamhet ska 

utvärderas. Hur förskolor arbetar med föräldrasamverkan kan se väldigt olika ut och 

det kan påverka hur det ser ut med föräldraengagemanget på olika förskolor. Många 

förskolor har en bra kommunikation och samverkan med föräldrar vilket skapar en 

trygghet för både barnen, föräldrarna och personal på förskolan. Många förskolor 

arbetar med flera olika metoder för att bidra till en bra föräldrasamverkan och för att 

få föräldrarna delaktiga i förskolan på många olika sätt. Engdahl och Ärlemalm-Hagser 

(2015) menar att metoderna kan variera men att målet är detsamma, att bygga 

tillitsfulla relationer och en god samverkan framöver. 

 

Men hur uppfattar förskollärare arbetet och betydelsen med samverkan mellan hem 

och förskola och vad anser de att det görs på deras arbetsplats för att uppmuntra till  

samarbetet mellan hem och förskola? Det är två frågor som jag i denna studie avser att 

undersöka genom att intervjua förskollärare på olika förskolor för att uppmärksamma 

vad olika förskollärare har för uppfattningar av samverkan mellan hem och förskola 

och hur de anser att de på olika sätt arbetar med att förbättra föräldrasamverkan.  

 

Intresset för att göra denna studie uppkom då jag under verksamhetsförlagda 

utbildningar på olika förskolor har upptäckt en olikhet mellan hur mycket föräldrarna 

är engagerade i förskolans verksamhet och då började jag undra över hur det kom sig. 

1. Inledning 



Från början var mitt fokus riktat mot föräldrar och jag undrade över hur föräldrarna 

ser på förskolan samt vad finns för faktorer som gör att de inte är involverade och 

engagerade i deras barns förskola. Mycket av mina tankar låg i att föräldrarna hade ett 

ansvar, men vad är förskolans ansvar? Förskolorna kanske får det föräldraengagemang 

de förtjänar? Mitt fokus riktades sedan mot vad förskolorna och framförallt 

förskollärare gör och kan göra för att involvera och engagera föräldrarna i förskolans 

verksamhet. Som blivande förskollärare kändes det mer relevant med fokus vad jag 

som förskollärare kan göra för att bjuda in till en bra samverkan med föräldrarna än 

om fokusen istället hade legat på föräldrarnas roll och vad de kunde göra. Engdahl och 

Ärlemalm-Hagser (2015) anser att förskolepersonalen ska ansvara för att det skapas 

möten och mötesplatser där relationer kan utvecklas för varje familjs situation.  

 

Jag kommer inleda min text med en presentation om studiens syfte samt studiens 

forskningsfrågor. Därefter kommer jag presentera min teoretiska utgångspunkt samt 

vad som sägs i rådande styrdokument, förskolans läroplan (Skolverket, 2010) om 

samverkan mellan hem och förskola. Vidare kommer jag presentera vad tidigare 

forskning säger om vilken påverkan föräldrarnas engagemang kan ha, olika faktorer 

som påverkar föräldraengagemang och slutligen vad tidigare forskning presenterar för 

metoder för att arbeta med föräldrasamverkan. Jag kommer sedan fortsätta med att 

presentera vad jag använt mig av för metod och urval samt en analys utifrån min 

teoretiska utgångspunkt. Studien avslutas med ett resultat och en diskussion kring 

resultatet och tidigare forskning och förslag på fortsatt forskning kring ämnen 

föräldrasamverkan.  

 

 



 

Tidigare forskning har visat att förskolor arbetar på flera olika sätt för att skapa en bra 

föräldrasamverkan och det i sin tur ge möjligheten till ett föräldraengagemang. 

Tidigare forskning menar att föräldraengagemang kan ha en stor påverkan på barnens 

fortsatta utveckling och enligt Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska det finnas 

ett samarbete med föräldrarna för barnens fortsatta utveckling.  

 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur förskollärare uppfattar arbetet 

och samverkan med förskolebarnens föräldrar, mer specifikt hur förskollärare 

uppfattar betydelsen av samverkan. Dessutom är syftet att utveckla kunskap om 

förskollärares uppfattningar av vad som görs på deras arbetsplatser för att utveckla 

samverkan mellan hem och förskola. Med betydelsen av samverkan inkluderar jag 

vikten av och innebörden av föräldrasamverkan

2.1 Forskningsfrågor                                                                                

 

* Hur uppfattar förskollärare betydelsen av samverkan mellan hem och 

förskola?  

 

* Vad anser förskollärare görs på deras arbetsplats för att utveckla 

samarbetet mellan hem och förskola? 

2. Syfte 



 

Jag har valt att i detta avsnitt först redovisa min teoretiska utgångspunkt och vad 

förskolans läroplan säger om föräldrar i förskolan, då det är förskolans läroplan som 

förskolans verksamhet ska grunda sig i och även utifrån målen i förskolans läroplan 

som förskollärare ska jobba med. Sedan kommer jag presentera tidigare forskning 

kring vilken påverkan föräldrarnas engagemang kan ha, för att kunna visa varför 

samverkan med föräldrar är en viktig del att utveckla och vilken påverkan de kan ha på 

barnen. Jag kommer presentera vad tidigare forskning tar upp för orsaker till bristande 

föräldraengagemang, då jag anser att det är viktigt att ha med i arbetet kring 

föräldrasamverkan vilka olika förutsättningar föräldrar och förskollärare kan ha. 

Samverkan mellan hem och förskola involverar två parter. Hemmet, och där kommer 

jag prata om föräldrarna, och förskola, där jag kommer prata om förskollärarna. Därför 

att det är viktigt att ta upp vad föräldrarna och förskolan har för förutsättningar för att 

med denna kunskap ha förståelse inför arbetet med föräldrasamverkan samt kunna 

skapa och utveckla en bra och fungerande föräldrasamverkan. Samt kommer jag 

presentera tidigare forskning om hur förskolor på olika sätt kan och har arbetat med 

föräldraengagemang. 

 

I denna studie kommer jag använda begreppet föräldrar och där räknar jag med 

barnets vårdnadshavare. Jag har valt att använda begreppet föräldrar dels för att jag 

under hela arbetets gång använt begreppet föräldrar i bland annat litteraturläsningen 

och intervjuerna och det är det begreppet som har använts mest i den tidigare 

forskningen som jag tagit del av.  

3.1 Teoretiskt utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har jag använt mig av fenomenografisk metod. 

Fenomenografin är en forskningsansats som främst används inom den pedagogiska 

och den didaktiskt forskningen när det gäller kvalitativa analyser och metoder 

(Kroksmark, 1987). Fenomenografiska analyser är när man bearbetat intervjuer och 

försökt hitta kvalitativt skilda kategorier där uppfattningarna kan beskrivas. Kvalitativ 

3. Bakgrund 



metod handlar om hur man gestaltar något och i fenomenografin handlar det då om 

människors olika sätt att uppfatta sin omvärld (Larsson, 1986). Fenomenografin är en 

mer än 25 år gammal forskningsmetod som efter hand har utvecklats till en 

metodologisk och epistemologisk teori (Kroksmark, 1987). Larsson (1986) menar att 

den forsknings som har bedrivits med fenomenografisk ansats har ett speciellt 

förhållande till teori. Ansatsen innehåller teoretiska antaganden om kunskap; om 

förändringar i kunskap och om den lärande människans förhållande till omvärlden. 

Det är dock viktigt att förstå att resultatet av inlärning alltid är data om hur någonting 

ter sig för någon (Larsson, 1986). 

 

Grundläggande för ansatsen är skillnader mellan hur något är och hur något uppfattas 

vara (Larsson, 1986). Fokus har riktats mot de kvalitativa olika sätt som människor, i 

denna studie förskollärare, uppfattar sin verklighet, i denna studie uppfattar 

betydelsen och arbetet med föräldrasamverkan. Fenomenografin är primärt en 

forskningsmetodisk ansats menar Kroksmark (1987) som relaterar till hur människor 

uppfattar olika saker och ting i en viss situation och att det som uppfattats är det 

centrala. ”När vi uppfattar något är det alltid just något som vi uppfattar” (Kroksmark, 

1987, s. 5). Analysen innebär att vi beskriver hur människor faktiskt uppfattat 

omvärlden och hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor. I fenomenografin 

är man ute efter innebörder istället för förklaringar (Larsson, 1986).  

 

Marton (1987) skriver om två perspektiv i fenomenografin. Första 

ordningsperspektivet handlar om fakta och vad som kan observeras utifrån. Andra 

ordningsperspektivet, som är fenomenografins domän, handlar om hur någon 

upplever något samt hur något ter sig för någon (Marton, 1987; Larsson, 1986). 

Larsson (1986) menar att det inte handlar om huruvida något är sant eller falskt utan 

vad man studerar.  

 

Jag har valt fenomenografin som analysmetod på grund av att jag har valt att 

undersöka förskollärares uppfattningar av samverkan mellan hem och förskola samt 

förskollärares uppfattningar av hur de arbetar för att utveckla den samverkan. Det är 

innehållet i det intervjupersonerna säger som är av intresse för studien, det vill säga 

vad intervjupersonerna uppfattar och inte vem som sagt vad. 

 



3.2 Förskolans läroplan 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står att det ska skapas en bra kontakt 

mellan hemmet och förskolan så att föräldrar med förtroende och trygghet ska kunna 

lämna sina barn i förskolan. Föräldrarna ska tillsammans med sina barn få en god 

introduktion i förskolan och det ska kontinuerligt finnas ett samarbete med 

föräldrarna så att vistelsen och utvecklingen i förskolan uppfattas positivt av alla 

parter. Tillsammans ska föräldrar och förskollärare diskutera de regler och 

förhållningssätt som finns i förskolan och inom ramen för de nationella målen ska 

föräldrar kunna vara med och påverka förskolans verksamhet. Föräldrar ska ges 

möjlighet att medverka i förskolans systematiska kvalitetsarbete samt utvärdering av 

verksamheten. Förskolan behöver vara tydlig när det gäller mål och innehåll i 

verksamheten och även skapar förutsättningar och möjligheter för föräldrarna till 

inflytande och delaktighet.   

 

3.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag presentera både internationell och nationell forskning kring 

föräldrasamverkan. De tre områden som presenteras är vilken påverkan 

föräldraengagemanget kan ha, vad det finns för orsaker till bristande 

föräldraengagemang samt metoder som används för att utveckla samverkan mellan 

hem och förskola. 

 

 

 

Murray, McFarland-Piazza och Harrison (2015) skriver om att flera studier1 har visat 

en positiv länk mellan föräldrarnas involverande och engagerande i barnens skolgång 

och barnens sociala och emotionella färdigheter samt utbildningsutgång. I deras studie 

har de undersökt data från Longitudinal Study of Australian Children (LSAC) för att 

beskriva olika sätt som förskollärare har uppmuntrat föräldrasamverkan och hur 

föräldrar blir involverade i deras barns utbildning. Barnen i studien har varit mellan 

1 Arnold, Zeljo & Doctoroff, 2008; Desforges & Abouchaar, 2003; Topor, Keane, 
Shelton & Calkins, 2010. 

3.3.1 Föräldraengagemangets påverkan  



fyra till sex år och antalet barn som deltog i studien var 2010 stycken.  De fortsätter att 

skriva i sin studie om hur det har framkommit i diskussionen kring barnens tidigare år 

hur viktig familjen är för barnens utveckling och vikten av en respektfull relation 

mellan pedagoger och familjen och att barnens välmående är ett gemensamt intresse 

för både föräldrar och för de som jobbar med barnen. Arnold, Zeljo och Doctoroff 

(2008) styrker Murray, McFarland-Piazza och Harrison (2015) påstående om en 

positiv länk mellan föräldrarnas involverande och engagerande och barnens sociala 

och emotionella färdigheter samt utbildningsutgång och menar att föräldrarnas 

engagemang kan förespå akademiska färdigheter från förskolan till högskolan i 

samband med en bra kontakt mellan läraren och familjen. I deras studie ingick 163  

förskolebarn i åldern fyra till fem år och 161 föräldrar, 157 var kvinnor och fyra var 

män, samt två mor/farföräldrar. Förskollärarna i studien graderade föräldrarnas 

engagemang och en tidig läsförståelse test genomfördes med barnen. Resultatet visade 

att ju mer föräldrarna var engagerade desto bättre var barnens tidiga läsförståelse. 

 

Lamb-Parker, Piotrkowski, Baker, Kessler-Sklar, Clark, och Peay (2001) menar också 

att fler studier visar på ett samband mellan involverade föräldrar och barnens 

skolgång. I deras studie valdes två Head starts2 företag baserat på ett deltagande i en 

större studie om föräldraengagemang och involverande. I studien undersöktes vad det 

fanns för olika barriärer när det gällde föräldrarnas deltagande i deras barns skolgång. 

Dessa barriärer kunde till exempel vara: oflexibelt arbetsschema, avsaknad av 

transportmedel för att kunna ta sig till olika aktiviteter, föräldrarnas egen skam över 

deras utbildning och obehag i förhållandet till förskolans miljö.  

 

Tallberg Broman (2009) skriver att föräldrarnas delaktighet dels framhävs som en 

demokratisk aspekt men också som ett medel för att eleverna ska lyckas bättre i skolan 

och nå bättre skolprestationer. Vidare skriver Tallberg Broman (2009) om en 

utvärderingsrapport3 där det framhölls att det var tio gånger så stor chans att pojkar 

svarade att de var engagerade i sitt skolarbete, samtidigt som pojkarna uppgav att 

deras föräldrar också var intresserade av deras barns skolgång. En bra samverkan 

mellan hem och förskola är en kvalitetsfaktor som gynnar barnens utveckling menar 

2 Head Start: ett program av USA:s avdelning om hälsa om människor som bedriver 
tidig barnomsorg och föräldraengagemangs service till låginkomstfamiljer. 
3 Myndigheten för Skolutveckling (2008).



Regeringen (Prop. 2004/05:11). Föräldrar som är involverade i sina barns förskola kan 

ha mer kunskap om vad förskolan gör och på det sättet kunna utveckla detta utanför 

förskolan. Involverade föräldrar engagerar sig mer i att skapa en positiv relation och 

kontakt mellan sig själv och sina barns förskollärare, influerar barnen med positiva 

tankar om skolan samt stöttar barnen i deras fortsatta skolgång och utveckling och gör 

så att barnen kan växa upp och bli starka individer (Arnold, Zeljo & Doctoroff 2008; 

Murray, McFarland-Piazza & Harrison, 2015). Desforges och Abouchaar (2003) 

diskuterar i sin forskning om tidigare forsknings resultat där det visade att några 

studier inte har kunnat hitta ett samband mellan föräldrarnas involverande och 

barnens utveckling, medan andra studier har hittat positiva effekter och att det även 

finns studier som visar på en negativ effekt. De tar upp tidigare forskning som menar 

att ju mer föräldrarna pratade med lärarna, desto mindre väl verkade barnens 

utveckling gå och det konstaterades att föräldrarnas engagemang var en nackdel till 

barnets utvecklande. Att studierna visar olika menar Desforges och Abouchaar (2003) 

kan bero på användningen av olika metoder i undersökandet, och vilken definition som 

användes gällande 'bra föräldrar'.  

 

 

 

I Kohl, Lengua och McMahon (2000) studie undersöktes tre riskfaktorer och deras 

samband med sex stycken av föräldraengagemangets dimensioner och hur de kunde 

påverka föräldraengagemanget. Dessa tre riskfaktorer var: Föräldrarnas utbildning, 

Singel-föräldrarnas status och förlossningsdepression. De skriver om de olika faktorer 

som kan påverka hur mycket eller lite föräldrarna är involverade och tar upp faktorn 

gällande förskollärarnas roll i kommunikationen och vikten av att ge föräldrarna viktig 

information. Sandberg (2009) anser att det är viktigt med informationsbyte mellan 

hemmet och förskolan. Vidare skriver Kohl, Lengua och McMahon (2000) om fyra 

olika faktorer som PTIQ4 undersökte för att utvärdera olika aspekter av 

föräldraengagemang. Det de tog upp som viktiga aspekter att undersöka gällande 

föräldraengagemanget var hur mycket initiativ som togs för att ha en kontakt mellan 

4 The Parent–Teacher Involvement Questionnaire (PTIQ; Conduct Problems 

Prevention Research Group, 1995)

3.3.2 Orsaker till bristande föräldraengagemang 



föräldrar och pedagoger, kvaliteten av relationen mellan föräldrar och pedagoger, 

föräldrarnas engagemang i barnens skolgång och pedagogernas uppfattningar av 

föräldrarnas värderande av utbildningen.  

Hornby och Lafaele (2011) presenterar en modell med faktorer som kan påverka 

barriärerna mellan hem och skola.  

Figur 1. Modell om faktorer som påverkar barriärerna mellan hem och skola (Hornby & Lafaele, 2011).  

 

Föräldrar som tror att deras enda roll är att lämna barnen i skolan och sedan anser att 

allt ansvar ligger hos skolan kommer inte aktivt att delta i skolans verksamhet anser 

Hornby och Lafaele (2011) och menar att hur föräldrarna ser på sin roll kan påverka 

hur samverkan och engagemanget blir. En faktor som spelar stor roll är hur föräldrarna 

anser att de blir inbjudna till samverkan. Murray, McFarland-Piazza och Harrison 

(2015) anser att de som jobbar med barnet har ett ansvar att skapa kommunikation 

och samarbete mellan hemmet och förskolan på ett sätt som utvecklar  barnen. 

Sandberg (2009) menar att familjers villkor kan se olika ut vilket ställer ett krav på 

social och kulturell kompetens samt en flexibilitet. En stor barriär är när föräldrarna 

uppfattar att pedagogerna inte är villiga att bjuda in till samverkan och då inte visar 

vikten av att ha  föräldrasamverkan. 

Förskollärare kan i sin tur vara stressade vilket också är en faktor som kan orsaka 

bristande föräldrasamverkan och föräldraengagemang. Stress kan också uppstå vid 

obalans mellan den egna förmågan och de krav som ställs (Lundberg & Wentz, 2004). 

Om föräldrar har starka åsikter om vad förskollärare ska göra och öppet berättar detta 

för dem kan det skapa en stress hos förskollärarna (Hamann & Gordon, 2000). Assadi 



och Skansén (2000) skriver också om de förväntningar som ställs som kan vara svåra 

att leva upp till och att detta kan orsaka stress.  

 

Murray, McFarland-Piazza och Harrison (2015) menar att det finns ett samband 

mellan föräldrar med lägre utbildning och deras involverande. Fler faktorer som 

tidigare forskning tar upp som kan påverka föräldrarnas engagemang och brist på 

delaktighet i förskolan är föräldrarnas egen utbildning då föräldrarna med lägre 

utbildning kan känna att de inte kan hjälpa till i barnens lärande och att föräldrar som 

inte tror på sin egen förmåga och saknar självförtroende inte kommer engagera sig och 

involvera sig (Murray, McFarland-Piazza & Harrison, 2015; Hornby och Lafaele, 2011) 

Kohl, Lengua och McMahon (2000) menar att föräldrar med högre utbildning är mer 

involverade. Föräldraengagemang är en viktig faktor för hur barn från 

låginkomstfamiljer lyckas i skolan menar Waanders, Mendez, och Downer  (2007). 

Lamb-Parker, Piotrkowski, Baker, Kessler-Sklar, Clark, och Peay (2001) skriver om en 

empirisk studie (e.g., Dauber & Epstein, 1993) som indikerar att genom att veta 

föräldrarnas inkomst, anställning och utbildning kan förespå deras engagemang i 

barnens lärande. Marcon (1999) motsäger detta och hänvisar till i sitt resultat att 

föräldrarna som var låginkomsttagare var lika engagerade och involverade som 

föräldrar med hög inkomst.  

 

När föräldrarna har ett annat modersmål än det som används på förskolan blir det 

svårare om man inte pratar eller förstår det språket flytande och då kan 

föräldraengagemanget minska ( Murray, McFarland-Piazza & Harrison , 2015).  

Kocyigita (2015) nämner flera exempel till varför föräldrar inte är engagerade, bland 

annat: ointresse från familjen, tidsbrist, oförmåga att uttrycka sig själv, pedagogernas 

bemötande, favorisering och konflikter.  

Regeringen (Prop. 2004/05:11) anser att det måste finnas en väl fungerande och 

utvecklad samverkan mellan förskola och föräldrarna. Pedagogerna måste se de olika 

kommunikationsmöjligheterna som familjerna har och utifrån detta hitta strategier 

som gynnar och skapar en kommunikation med föräldrarna (Knopf & Swich, 2007).  

3.3.3 Metoder för att utveckla samverkan 

mellan hem och förskola 



Även Murray, McFarland-Piazza och Harrison (2015) tar upp faktorn att 'no size fits 

all' och att det är viktigt att ha med sig det tankesättet när man utformar en möjlighet 

för föräldrasamverkan. Pedagogerna kan använda olika sätt för att stimulera 

föräldrarnas engagemang, exempelvis skriver Murray, McFarland-Piazza och Harrison 

(2015) att för att förbättra föräldrakontakter, involverande och engagemang är det av 

vikt att pedagogerna utvecklar respektfulla relationer med familjerna och skapar en 

välkomnande miljö där alla barn och föräldrar blir respekterade och blir aktivt 

uppmuntrade att samarbeta med pedagogerna. Det behövs effektiva strategier för att 

kommunicera respektfullt med familjer och uppmuntra till meningsfullt involverande. 

Epstein (2001) anser att föräldrar blir som mest engagerade i verksamheten när 

pedagogerna aktivt bjuder in till en samverkan. Pedagoger som är positiva till att bjuda 

in föräldrarna engagerar mer föräldrarna att delta i samverkan.  

 

Christenson och Sheridan (2001) föreslår fyra viktiga punkter för att förbättra 

föräldrasamverkan och föräldraengagemanget; Bemötande, attityder, atmosfären och 

aktioner. Dessa fyra faktorer kan påverka hur föräldrasamverkan och 

föräldraengagemanget ser ut. Hornby (2000) nämner fyra förbättringsområden när 

det gäller föräldrasamverkan; kommunikation, förbindelse, utbildning, stöd, 

information, samarbete och resurser för att erbjuda möjligheten till 

föräldrasamverkan. Olika sätt att jobba med föräldraengagemang från pedagogernas 

sida kan vara att ta sig mer tid, få stöd i kommunikationen, informationsuppdatering, 

telefonkontakt och försök till att anpassa sig (Kocyigita, 2015). Andra förslag är att 

uppmuntra föräldrarna till deltagande i olika aktiviteter, organisera för 

föräldrakontakt och regelbundna nyhetsbrev (Murray, McFarland-Piazza & Harrison 

2015). Att ha föräldrar som ser engagemang som ett ansvar är också viktigt för 

föräldraengagemang (Kocyigita, 2015).  

 

Den ovanstående forskningen som presenteras visar vikten av att förskolan erbjuder 

möjligheter för att få föräldrarna engagerade och vikten av att vara en engagerad 

förälder samt vikten av att det finns en bra samverkan mellan förskola och hem. I 

denna studie vill jag utveckla kunskap om förskollärares syn på vikten och innebörden 

av en bra samverkan mellan hem och förskola och hur de uppfattar vad de gör på deras 

arbetsplats för att utveckla samarbetet mellan hem och förskola.   

 



Utifrån den tidigare forskningen definierar jag bra och god samverkan mellan hem och 

förskola med att föräldrarna engagerar sig i förskolans arbete samt visar intresse för 

de ansträngningar som förskollärare erbjuder när det gäller föräldrasamverkan, och 

att förskolan samt förskollärare aktivt jobbar för att erbjuda föräldrarna flera olika 

möjligheter för föräldrarna att engagera sig 



 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer från fyra förskollärare från tre olika 

förskolor. Dels för att uppmärksamma flera olika förskollärares uppfattningar av 

arbetet och betydelsen av föräldrasamverkan och även uppmärksamma flera olika sätt 

som förskollärare uppfattar att de gör på deras arbetsplats för att utveckla samverkan 

mellan hem och förskola. 

 

Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att kvalitativa intervjuer är den metod 

som används mest för att samla in data då den är flexibel och kan ge detaljrika 

beskrivningar. Bryman (2011) skriver att skillnaden mellan en kvalitativ forskning och 

en kvantitativ är att det kvalitativa är mer inriktad på ord än på siffror.  

 

Som metodologisk ansats har jag intresserat mig för fenomenografi och intervjuerna 

har transkriberats och analyserats utifrån en fenomenografisk analys som innebär att 

jag sökt efter förskollärares uppfattningar, mer specifikt deras olika uppfattningar. 

 

4.1 Urval 

Bryman (2011) skriver att kvalitativa forskare vanligtvis sysslar med målinriktade eller 

målstyrda urval som huvudsakligen handlar om individer, organisationer, dokument, 

avdelningar och så vidare, med en koppling till de forskningsfrågor som formulerats 

fram och används.  

 

Jag har valt att använda mig av ett fåtal arbetande och utbildade förskollärare från ett 

fåtal olika förskolor för att samla in ett överskådligt material, och för att få kunskap om 

hur arbetet med föräldrasamverkan ser ut på olika förskolor. Valet av att enbart 

förskollärare valdes ut motiverades genom att det är de som har det större pedagogiska 

ansvaret och därmed ansvaret för föräldrasamverkan. 

 

Kontakt togs med 15 förskolechefer i Jönköpings kommun en vecka senare än planerat, 

och de skulle i sin tur mejla ut information till sina förskolor för att se om någon var 

intresserad av att delta. 15 stycken förskolechefer kändes som ett rimligt antal att mejla 

4. Metod 



till och förfrågan om att delta i min studie skulle sedan nå ut till ett större antal 

förskolor. En visade intresse och intervjun och tid för intervjun bokades in. När ingen 

mer visade intresse att delta så kontaktade jag bekanta till mig som jobbade inom 

förskolan och genom dem fick jag två stycken som jag intervjuade genom mejlkontakt 

och ytterligare en muntlig intervju. 

 

4.2 Intervjuer 

Jag har i studien genomfört semi-strukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (se 

bilaga 1) både muntligt och via mejl. Två stycken förskollärare intervjuades via 

mejlkontakt och två förskollärare träffade jag och intervjuade muntligt. Ytterligare en 

förskollärare kontaktades och visade intresse att delta i en mejlintervju och frågorna 

skickades. Förskolläraren hann dock inte skicka tillbaka sina svar för analysering innan 

studiens avslut och fick därför räknas som bortfall. Ingen annan förskollärare togs 

kontakt med för att ersätta bortfallet då en intervju inte skulle ha hunnits genomföras 

i tid. De förskollärare som deltog i studien var från tre olika förskolor i två olika 

kommuner.  

 

I en semi-strukturerad intervju behöver inte frågorna komma i en speciell ordning utan 

kan anpassas utefter samtalet och följdfrågor kan ställas samt att man har specifika 

teman som frågorna utgår ifrån (Bryman, 2011). Inför intervjun arbetades och 

formulerades intervjufrågor fram utifrån studiens två forskningsfrågor och dessa var 

uppdelade i tre teman; Bakgrundsfrågor, frågor om förskollärares syn på samverkan, 

och frågor om vad förskollärare gjorde för att stimulera samverkan. Frågorna som 

ställdes var både öppna och stängda och bidrog även till följdfrågor där 

intervjupersonerna utvecklade sina svar. En fördel med öppna frågor är att 

respondenterna kan svara med sina egna ord och inte utifrån forskarens ordval vilket 

hade varit fallet om det hade varit slutna frågor. Öppna frågor leder inte respondentens 

tankar i en viss riktning utan lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar. En 

nackdel med öppna frågor kan vara att respondenterna pratar länge och materialet blir 

stort. Med slutna frågor blir svaren kortare och lättare att bearbeta (Bryman, 2011).  

 



4.3 Genomförande 

I tidsplanen och arbetsprocessen avsattes två veckor i början av arbetet till att boka och 

genomföra intervjuer och transkriberingarna skulle även de göras under dessa två 

veckor. Kontakt togs med förskollärare och när de visade intresse att delta så skickades 

information om studien och studiens syfte ut till deltagarna innan intervjuerna för att 

de skulle vara förberedda på vad syftet med intervjuerna var och för att få en överblick 

över vad intervjun skulle handla om. Inga intervjufrågor skickades ut till deltagarna 

innan de muntliga intervjuerna för att svaren inte skulle vara förberedda utan komman 

genuint.  

 

De två muntliga intervjuerna hölls enskilt i ett avskilt rum på respektive förskola och 

tog cirka mellan 15-30 minuter och spelades in med hjälp av röstinspelningsappar på 

två telefoner. Detta för att säkerställa att materialet skulle finnas kvar ifall en telefon 

gick sönder eller inte tog upp ljudet från intervjuerna. Inga anteckningar togs under de 

muntliga intervjuernas gång för att inte förlora fokus från det den intervjuade 

berättade om. Transkriberingarna från de muntliga intervjuerna gjordes samma dag 

som intervjuerna. Jag mejlade frågorna till de två förskollärare som jag intervjuade via 

mejlkontakt. De i sin tur mejlade tillbaka svaren på frågorna och utifrån dem svaren 

skrevs följdfrågor ned och mejlades tillbaka till förskollärarna. De i sin tur mejlade 

tillbaka det kompletterade materialet.  

 

4.4 Analys 

Jag har analyserat mitt material utifrån en fenomenografisk analysmetod. En 

fenomenografisk analysmetod används i kvalitativ analys (Kroksmark, 1987) som 

handlar om människors uppfattningar av omvärlden (Larsson, 1986). Fokus har riktats 

mot de kvalitativt olika sätt som människor, i detta fall förskollärare, uppfattar sin 

verklighet, i detta fall uppfattar betydelsen och arbetet med föräldrasamverkan.  

 

Intervjuerna transkriberades och skrevs sedan ut för att läsas igenom några gånger och 

för att markera ut deras svar och deras olika uppfattningar. Förskollärarnas olika 

uppfattningar kopplades sedan ihop med studiens forskningsfrågor och presenteras i 

resultatdelen av denna studie. I fenomenografin är intervjupersonernas olika sätt att 

tänka intressant och utifrån detta sökte jag förskollärares olika uppfattningar. 



Förskollärarnas svar har analyserats för att hitta likheter och skillnader i deras 

uppfattningar. Den information som inte ansågs bidra till det studien undersökte och 

studies syfte sorterades bort.  

 

4.5 Etiska överväganden 

I studien har jag utgått från de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet (2002). De 

fyra olika huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Alla deltagare informerades innan intervjuerna om studiens syfte och om deras roll i 

den samt vilka villkor som gällde. Deltagarna upplystes om att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång utan några konsekvenser 

och de fick sedan välja om de ville fortsätta sitt deltagande. Deltagarna informerades 

om samtyckeskravet och skrev på ett samtycke (se bilaga 2). All information om 

deltagare samt namn på arbetsplatser anonymiserades och det inspelade och 

transkriberade materialet förvarades på ett säkert ställe så att utomstående inte kan 

komma åt uppgifterna. I transkriberingarna tilldelades förskollärarna var sitt 

nummer, ex: Förskollärare1, och alla förskolor tilldelas ett nummer, ex: Förskola1, för 

att behålla anonymiteten och skydda förskolans och förskollärares tankar kring 

föräldrasamverkan.  



 

I resultatet kommer jag presentera de skillnader och även de likheter som har 

analyserats fram av intervjuerna med hjälp av en fenomenografisk metod. Det jag 

kommit fram till är att förskollärarna uppfattar föräldrasamverkan som något 

positivt men som även kan vara negativt. Förskollärarna ansåg att ett rimligt skäl 

när föräldrarna inte engagerade sig var att de inte hade någon ork eller någon tid, 

men ansåg också att en orsak kunde vara att föräldrarna redan var nöjda med 

förskolans verksamhet och såg inget behov av att utveckla den. I analysen av de 

fyra intervjuerna framkom det att förskollärarna använder sig av olika metoder för 

att involvera och engagera föräldrarna i förskolans verksamhet, men att de ansåg 

att de behövde bli bättre på att bjuda in och erbjuda flera möjligheter till 

föräldrasamverkan. 

 

Engagerade föräldrar kan driva verksamheten framåt och utveckla 

förskollärarna  

Det förskollärarna uppfattade som positivt med samverkan var när dialog och 

kommunikation i, till exempel, den dagliga tamburkontakten, samt när 

informationsutbytet mellan föräldrarna och förskollärarna fungerade så att 

föräldrarna och förskollärarna kunde utbyta information som kunde bidra till att 

förskollärarna kunde skapa en bättre verksamhet. Samverkan och kommunikation 

mellan föräldrarna och förskollärarna kunde ge föräldrarna en inblick i förskolans 

verksamhet och en möjlighet för föräldrarna att utveckla den, genom till exempel 

dialog, kommunikation och kritik och att detta bidrog till att driva verksamheten 

framåt. Förskollärarna uppfattade det som att föräldrar som var engagerade i 

förskolans verksamhet hade en större insyn än de som inte var engagerade och att 

5. Resultat 

5.1 Hur uppfattar förskollärarna betydelsen 

av samverkan mellan hem och förskola? 

5.1.1 Samverkan är bra för förskolan 



denna insyn kunde göra så att förskollärarna såg verksamheten ur ett annat 

perspektiv och genom kommunikation med förskollärarna kunde detta leda till att 

verksamheten och förskollärarna utvecklades, vilket förskollärarna uppfattade 

som något viktigt.  

 

Verksamheten blir roligare 

I analyseringarna av intervjuerna framkom det att förskollärarna som deltog in 

intervjuerna ansåg att föräldrasamverkan var något som var viktigt, positivt, roligt 

och intressant. En förskollärare menade att för det mest är det bara roligt och 

intressant att möta och höra föräldrarna när de pratar om sina barn och deras 

uppfattningar om förskolan. När föräldrarna var engagerade uppfattades det som 

att arbetet blev roligare och verksamheten kunde drivas framåt.  

 

”Vad det gäller personalen tror jag att arbetet känns bättre och roligare om 

man har med sig föräldrarna.” 

 

När förskollärarna fick positiv feedback från föräldrarna, det kunde till exempel 

handla om när föräldrarna uppfattat att barnen lärt sig något i förskolan och sedan 

använt sig av denna kunskap, så stärkte detta förskollärarna i deras arbete.  

 

Samverkan är viktig för barnens trygghet och trivsel 

Förskollärarna uppfattade samverkan som en viktig metod för att främja barnens 

vistelse, främja olika kulturer samt att föräldrasamverkan lade grunden för ett bra 

arbete med barnen. En samverkan där föräldrarna var involverade och engagerade 

uppfattades som något viktigt för barnens trygghet och trivsel samt för deras 

utveckling. 

 

 ”Jag tror att om föräldrarna är engagerade och är positivt inställda till 

förskoleverksamheten så känner barnen sig tryggare.” 

 

 

Nöjda föräldrar ger nöjda barn 



Det framgick i analysen att förskollärarna uppfattade att det var viktigt med 

samverkan för att ”har man nöjda föräldrar så har man nöjda barn”. 

Förskollärarna uppfattade det som att många föräldrar var nöjda så länge deras 

barn mådde bra i förskolan. De flesta föräldrarna ville bara veta ifall barnen haft 

en bra dag på förskolan samt ätit och sovit bra. 

 

 ”En fungerande verksamhet som man redan är nöjd med, behöver den 

verkligen mer engagemang av vårdnadshavare??” 

 

 

Inte alltid positivt 

Det framkom i analysen av intervjuerna att samverkan mellan hem och förskola 

kunde vara ett svårt område och att det inte alltid uppfattades som positivt av 

förskollärarna när föräldrarna engagerade sig. Det som förskollärarna uppfattade 

som kunde vara negativt med föräldrasamverkan och föräldrarnas engagemang 

kunde vara när förskollärarna uppfattade det som att föräldrarna inte såg 

verksamhetens helhet. Okunskap om läroplansmålen och regler, förskollärarnas 

arbetssätt kontra personalbemanningen och ”förskolans verklighet” kunde göra 

att föräldrarna uppfattades som kritiska mot verksamheten och förskollärarna. 

Denna kritik kunde i sin tur vändas till något utvecklande för verksamheten och 

förskollärarna ansåg det och som en möjlighet att föra en dialog och samtal med 

föräldrarna om förskolans verksamhet. En svårighet kunde vara när föräldrarna 

hade ”oacceptable åsikter” som inte fungerade ihop med det förskolans 

verksamhet ska jobba för och förskolans läroplansmål och att detta i sin tur kunde 

leda till ett kritiserande av verksamheten samt ett missnöje hos föräldrarna.  

 

Föräldrarna har fullt upp, de hinner inte, orkar inte, eller vill inte 

engagera sig  

Förskollärarna uppfattade det som att det fanns flera hinder som påverkade om 

föräldrarna engagerade sig i föräldrasamverkan eller i förskolans verksamhet. Ett 

5.1.2 Det finns svårigheter med samverkan 



hinder ansåg förskollärarna kunde gälla vilken syn föräldrarna hade på 

verksamheten. Förskollärarna uppfattade att många föräldrar var nöjda med 

verksamheten som bedrevs och därför inte engagerade sig för att de redan var 

nöjda. En annan uppfattning gällde vilket ansvar förskollärarna uppfattade att 

föräldrarna kände.  

 

”Det känns som att de tycker att, jag lämna mitt barn här nu är det ditt ansvar, 

det känns lite så.” 

 

Förskollärarna ansåg i sin tur att de behövde visa och erbjuda en verksamhet 

som var tydlig med vilka krav som ställdes på föräldrarna, förskollärarna och 

verksamheten.  

 

I analysen av intervjuerna framkom det att förskollärarna ansåg att de hade en bra 

kontakt med föräldrarna men uppfattade det som att föräldrarna själva inte tog 

något initiativ till föräldrasamverkan eller till att engagera sig.  

 

Stressigt samhälle och föräldrarnas intresse påverkar 

föräldraengagemanget  

Förskollärarna uppfattade att det stressiga samhället ställde krav på föräldrarna 

där föräldrarna fick prioritera olika aktiviteter och pussla ihop jobbet, familjen och 

andra aktiviteter, vilket medförde att engagera sig i föräldrasamverkan hamnade 

längre ner på föräldrarnas prioriteringslista. Vad föräldrarna hade för intresse och 

hur de var som personer kunde också påverka vad föräldrarna ville lägga sin tid 

på. 

 

Vi aktar oss för att pressa föräldrarna 

Förskollärarna ville inte pressa föräldrarna, de har ju sina arbeten och de ska 

kunna känna att de bara kan lämna sitt barn på förskolan om de vill utan att 

behöva engagera sig mer. Förskollärarna ansåg att de inte skulle pressa 

föräldrarna att engagera sig men att förskolan inte skulle ha några begränsningar 

utan erbjuda flera möjligheter till föräldrasamverkan. Dessa metoder och 

möjligheter skulle inte vara för betungande eller för omfattande för föräldrarna. 

Förskollärarna uppfattade att det kunde finnas ett intresse hos föräldrarna att 



engagera sig men att de kanske inte ville ta tag i det själva eller inte visste hur de 

skulle gå till väga. Förskollärarna hade då ett ansvar att göra detta tydligare och 

öppna upp för möjligheter.   

 

 

 

Föräldrasamverkan på flera olika sätt 

Förskollärarna ansåg att de jobbade med flera olika metoder som på olika sätt 

kunde involvera och engagera föräldrarna och förbättra föräldrasamverkan. 

Inbjudningar till höst- och vårfester, grillningar, storstädningar på utegården, 

kvällsaktiviteter, förskolans dag och avslutningar när förskolans äldre barn skulle 

börja i skolan togs upp som exempel när förskollärarna frågades vad de 

uppfattade att de gjorde för att förbättra föräldrasamverkan. Föräldramöten och 

föräldraråd användes på flera av förskolorna och sågs som en möjlighet till 

kommunikation där föräldrar, förskollärare och chefer kunde träffas och 

diskutera frågor som förskollärarna och cheferna hade men också frågor som 

föräldrarna undrade över.  

 

Genom kommunikation, dialog och information, månadsbrev, informations-

pärm i tamburen, förskolans hemsida ansåg förskollärarna att de erbjöd bra 

kommunikationsmöjligheter till samverkan. Även de årliga inskolnings-, 

uppföljnings- och utvecklingssamtal uppfattades som metoder för 

föräldrasamverkan. Förskollärarna uppfattade att det intresserade föräldrarna 

när förskollärarna presenterade tidningsurklipp som debatterade och tog upp 

vissa ämnen. Förskollärarna uppfattade det som en effektiv metod till samverkan 

5.2. Vad anser förskollärare görs på deras 

arbetsplats för att utveckla samarbetet 

mellan hem och förskola?  

5.2.1 Vi gör redan mycket 



genom att få hjälp av föräldrarna med material, som till exempel toarullar, till 

förskolan som verksamheten kunde använda till olika teman och projekt.  

 

För mycket information  

Det framkom genom intervjuerna att förskollärarna uppfattade det som att de 

kanske gjorde för mycket och att detta kunde påverka föräldrarnas vilja att 

engagera sig och involvera sig i förskolans verksamhet. Informationsflödet 

behövde minskas och att man istället fokuserade på några bitar i taget för att 

förbättra föräldrasamverkan.  

 

 

Utveckla metoder för föräldrasamverkan 

I analysen av intervjuerna framkom det att förskollärarna uppfattade och ansåg 

att de kunde göra mycket mer för att utveckla samverkan mellan hem och 

förskola eftersom de ansåg att den var viktigt för verksamheten. Förskollärarna 

uppfattade det som att de behövde bli bättre på att hitta nya sätt och nya vägar 

att bjuda in föräldrarna och använda sig av mera kreativa och lätta metoder och 

konkreta saker. Förskollärarna ansåg att de behövde öppna upp för fler 

möjligheter till samverkan samt kommunicera och informera mer och öppna upp 

för fler möjligheter till diskussion. Ny personal, studenter, vikarier och 

engagerade föräldrar kunde komma in i  verksamheten med nya ögon och se på 

verksamheten på ett annat sätt än vad förskollärarna gjorde, vilket de ansåg var 

bra. 

 

”Man blir liksom lite låst i det arbetet man gör,  för man kör i regel samma, och 

kommer det någon utifrån, de kan se det på ett annat vis som jag inte tänker, 

aa så det är bara positivt.” 

 

Vad vill föräldrarna? 

Ett förslag som förskollärarna gav som något de uppfattade att de kunde förbättra 
när de gällde samverkan var att diskutera med föräldrarna och fråga dem vad de 
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var intresserade av och vad för metoder som kunde fungera för dem när det gällde 
att bli involverad och engagerade i förskolans verksamhet. 

 

Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur förskollärare uppfattar arbetet 

och samverkan med förskolebarnens föräldrar. Dessutom var syftet att utveckla 

kunskap om förskollärares uppfattningar av vad som görs på deras arbetsplatser 

för att utveckla samverkan mellan hem och förskola. Intresset för att undersöka 

detta kom fram genom att jag uppfattat föräldrasamverkan och föräldrarnas 

engagemang som väldigt olika under mina veckor på verksamhetsförlagd 

utbildning på olika förskolor. Det jag fastnade och reagerade på var att jag kunde 

uppfatta att vissa föräldrar bara såg förskolan som en barnservice där de kunde 

lämna och hämta sina barn lite hur de ville. Jag ville först undersöka både 

förskollärare och föräldrars uppfattning om samverkan. Jag fick begränsa det jag 

ville undersöka då vi inte hade så många veckor till förfogande som det skulle 

behövts för att undersöka och intervjua både föräldrar och förskollärare. Jag valde 

då att fokusera på förskollärares uppfattningar då det skulle vara mer intressant 

för mig som blivande förskollärare att undersöka vad förskollärare hade för 

uppfattningar av samverkan mellan hem och förskolan och hur de uppfattade att 

de jobbade med denna samverkan. Det fokus jag hade från början och hur intresset 

för detta ämne skapades har funnits med mig under hela studiens gång och de har 

påverkat mitt val av intervjufrågor och mitt val av den tidigare forskning som jag 

har valt att presentera. Men jag känner också att det har varit en viktig del att 

presentera och diskutera om då en föräldrasamverkan består av två parter, 

förskolan/förskollärare och hemmen/föräldrarna. En föräldrasamverkan kan inte 

fungera utan att förskollärare tar sitt ansvar och bjuder in till samverkan och kan 

inte heller fungera om föräldrarna inte tar sitt ansvar och engagerar sig. För 

förskollärarna är det viktigt med en samverkan med föräldrarna för att kunna 

utvecklas och för föräldrarna är samverkan viktigt för att få en fot in i barnens 

verksamhet, men framförallt anser jag att föräldrasamverkan är till för barnen och 

deras trygghet och lärande.  

 

6. Diskussion 



I detta avsnitt kommer det först föras en diskussion om resultatet utifrån de 

huvudrubriker som presenteras under vardera frågeställning i resultatdelen. 

Därefter kommer en diskussion om de metoder som används i studien samt deras 

tillförlitlighet. 

 

6.1. Resultatdiskussion  

Som det framkom i resultatet så finns det ingen definition av vad samverkan 

mellan hem och förskola är utan förskollärare hade uppfattningarna att 

samverkan kan vara allt från den dagliga kommunikationen till en möjlighet att 

utveckla och driva verksamheten framåt så att verksamheten på bästa sätt kunde 

främja barnens utveckling. Det förskolans läroplan (Skolverket, 2010) lyfter fram 

som samarbete och samverkan mellan hem och förskola är att föräldrar ska ha 

möjligheten att påverka verksamheten, ges möjligheten att vara delaktiga i 

verksamheten, kunna med förtroende lämna sina barn i förskolan och tillsammans 

med föräldrarna ska förskolan verka för att varje barn får möjligheter att utvecklas 

efter sina förutsättningar. Det förskollärare uppfattade som samverkan var mer 

den kontakten som skapades och fanns mellan barnens föräldrar och 

förskollärarna. Kommunikation, vare sig det var muntligt, genom månadsbrev, 

hemsidor eller pärmar i tamburen så var kommunikation och dialog en viktig del 

och utbytet av information mellan förskollärare och föräldrar. Det är genom att 

kommunicera med varandra som kontakter och förtroende kan skapas och det är 

genom dialog och kommunikation som förskollärare och föräldrarna kan få reda 

på viktig information om barnen som kan underlätta för barnens utveckling och 

för barnet under dagen. Det är viktigt med informationsutbyte anser Sandberg 

(2009). 

 

 
I resultatet framkom att förskollärare uppfattade föräldrasamverkan som något 

positivt, roligt och intressant. Involverade föräldrar bidrar till att skapa en positiv 
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relation mellan sig själva och förskollärarna (Arnold, Zeljo & Doctoroff 2008; 

Murray, McFarland-Piazza & Harrison, 2015). Det som kunde uppfattas som 

positivt, roligt och intressant med föräldrasamverkan var när samverkan och 

kommunikation med föräldrarna kunde bidra till att verksamheten utvecklades 

och att även samverkan med föräldrarna på ett sätt kunde utveckla förskollärarna 

genom kommunikationen med föräldrarna och genom föräldrarnas åsikter och 

konstruktiva kritik. Det behöver skapas kommunikation mellan föräldrarna och 

förskollärarna som sedan på ett sätt kan utveckla verksamheten och barnen 

(Murray, McFarland-Piazza och Harrison, 2015). Föräldrarna kunde komma med 

information som kunde hjälpa förskollärare i deras arbete, lärande och 

utforskande med deras barn genom att föräldrarna kunde komma med förslag och 

idéer till vad förskolans kunde ha för teman utifrån barnets intresse.  

 

Förskollärarna uppfattade de som att föräldrasamverkan var något roligt och 

positivt och att det var intressant att möta och höra föräldrarna när de pratade om 

sina barn. Som Skolverket (2010) skriver så ska samverkan med föräldrarna 

uppfattas positivt av båda parterna. Det blev roligt att ha med föräldrarna i 

verksamheten när förskollärarna fick positiv feedback och när de fick höra att 

föräldrarna hade uppfattat att deras barn lärt sig något i förskolan. Denna 

feedback stärkte förskollärarna. Att få höra att det man gör uppfattas som något 

bra och värdefullt stärker ens självförtroende och självkänsla i arbetet man gör.  

 

Samverkan uppfattades av förskollärare som en metod och möjlighet att erbjuda 

föräldrarna en inblick i förskolans verksamhet. Epstein (2001) anser att det är 

viktigt när förskollärarna är positiva till att bjuda in föräldrarna och att föräldrar 

blir som mest engagerade när förskollärare bjuder in till en samverkan. Genom att 

bjuda in föräldrarna att se verksamheten så kan de uppfatta den och se den på ett 

annat sätt än vad förskollärarna gör, vilket förskollärare såg som något positivt, 

men som även kunde bli negativt. Det positiva med att erbjuda föräldrarna en 

inblick i förskolan är att de med nya och andra ögon kan se verksamheten på ett 

annat sätt. En av förskollärarna uttryckte i intervjun att det var alltid positivt när 

det kom in ny personal, studenter eller föräldrar som såg verksamheten med nya 

och andra ögon. Detta för att det kunde vara lätt att fastna i gamla rutiner och hålla 

fast vid dem när man ansåg att de fungerade bra. Varför byta när man har ett 



fungerande koncept? Det kan vara bra att byta koncept för att utmana barnen, 

verksamheten och sig själv som förskollärare och genom att byta koncept kan nya 

intressen, vägar, möjligheter, svårigheter och utmaningar dyka upp. Det kan 

kännas tryggt att jobba på som man alltid har gjort innan, för då vet man vad som 

pågår, men det kan vara nyttigt att prova nya vägar och upptäcka lärande på ett 

annat sätt.  

 

Förskollärare ansåg att föräldrasamverkan kunde ha en stor påverkan på ifall 

barnen kände sig trygga på förskolan och föräldrarna kände sig trygga med att 

lämna sina barn till förskollärarna och förskolans verksamhet. Detta kunde ha sin 

grund i att barnen fann sin trygghet i föräldrarna och om föräldrarna lade sitt 

förtroende och sin trygghet hos förskollärarna så fördes detta över på barnen. 

Skolverket (2010) skriver att föräldrarna ska med förtroende och trygghet kunna 

lämna sina barn i förskolan. Det uppfattades som grundläggande för 

verksamheten att ha föräldrar som känner en trygghet i att lämna sina barn i den 

verksamheten och det är grundläggande att ha barn som känner en trygghet i att 

befinna sig på förskolan. Som tidigare forskning presenterade så kan det påverka 

barnen positivt att involvera och engagera föräldrarna och att det i ett långsiktigt 

tänkande kan påverkan barnens framtida akademiska färdigheter (Murray, 

McFarland-Piazza & Harrison, 2015; Arnold, Zeljo & Doctoroff, 2008). 

Förskollärare ansåg att om barnet kände sig tryggt så påverkade det barnets 

utveckling. När man befinner sig i en miljö eller kommer till en ny miljö är det först 

viktigt att man känner sig trygg för att sedan kunna våga gå vidare med att utforska 

miljön. Om många känner sig otrygga kan detta ha en negativ påverkan på miljön 

(Dahlkwist, 2012). Det skapas en ond spiral. Otrygga barn påverkan miljön 

negativt vilket kan leda till att den negativa miljön skapar flera otrygga barn. 

Föräldrar som hade en större inblick i vad som händer på sitt barns förskola, vem 

personalen är samt har en god kontakt med personalen bygger upp ett förtroende 

och en trygghet för verksamheten och personalen och kan se ifall förskolan 

erbjuder en bra och trygg verksamhet för ens barn. Det blir positivt för barnen när 

de ser deras föräldrar involverade i förskolans arbete vilket även Regeringen (Prop. 

2004/05:11) styrker och menar att föräldrarnas engagemang har en stor betydelse 

för hur barnen upplever förskolan. Engdahl och Ärlemalm-Hagser (2015) skriver 



att föräldrar ska kunna lämna sina barn i förskolan och gå till arbetet i trygg 

förvisning om att deras barn har det bra.  

 

Det som kunde uppfattas som negativt kunde vara ifall föräldrarna inte hade 

kunskap kring vad som stod i styrdokumenten och då inte förstod hur eller varför 

de gjorde som de gjorde i förskolans verksamhet samt att det kunde uppstå 

konflikter och missförstånd när föräldrarna inte såg förskolans och verksamhetens 

verklighet. Genom att inte veta vad förskolan har för tankar kring olika situationer 

och aktiviteter i förskolan, som till exempel bordsplaceringarna, så kan föräldrar 

uppfatta det på ett annat sätt. Till exempel som att vissa barn inte får sitta bredvid 

varandra och varför är det så? Detta kan leda till misstankar, kritik och konflikter 

mellan förskollärarna och föräldrarna. Därför är det viktigt att förskolan har ett 

öppet klimat där föräldrarna kan fråga olika saker och få svar på sina funderingar.  

En förskollärare lyfte att det kunde bli negativt om föräldrarna hade 'oacceptabla 

åsikter' och att detta i sin tur kunde göra att de kunde ifrågasätta och kritisera vissa 

delar av verksamheten. Skolverket (2010) skriver att det ingår i förskolans 

uppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Överensstämmer 

inte föräldrarnas åsikter med samhällets demokratiska värderingar, kan de 

uttrycka att de inte vill att barnen ska jobba med det i förskolan. Då är det viktigt 

att förskollärare kan ge grund för varför de ska jobba med det och referera till det 

som står skrivet i förskolans läroplan.  

 

Förskollärarna uttryckte att det fanns svårigheter för samverkan. Föräldrarna 

kunde ha fullt upp med andra saker vilket gjorde att de inte hann, inte orkade eller 

inte ville engagera sig. I resultatet framgick det att förskollärarna reflekterat över 

vilken syn föräldrarna hade och detta påverkade deras involvering och 

engagemang i förskolan. Det kan spela stor roll när det gäller föräldrasamverkan 

vilken syn föräldrarna har på förskolan och även vilken syn förskollärare har på 

föräldrarnas roll. Beroende på vilken syn föräldrarna har på förskolans 

verksamhet påverkar hur det tänker kring att involvera sig i verksamheten och i 
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samarbetet och samverkan med förskollärare. Hornby och Lafaele (2011) skrev 

bland annat om föräldrar som ansåg att när barnen är lämnade så ligger allt ansvar 

hos lärarna, dessa föräldrar kommer inte vara engagerade i förskolan. En 

föräldrasamverkan inkluderar två parter, hemmet och förskolan, och båda måste 

ta sitt ansvar för att samverkan ska fungera. Förskolan har ett ansvar att visa 

föräldrarna vad de ställer för krav när det gäller föräldrasamverkan och att 

förskollärare måste ta initiativ till samverkan. 

 

I resultatet framkom det att förskollärare uppfattade de som att det fanns flera 

faktorer och hinder som kunde påverka föräldrasamverkan. Kommunikation och 

bristande kommunikation kan påverka relationer och både förskollärarna och 

föräldrarna har ett ansvar att kommunicera kring viktigt information för att på 

bästa sätt erbjuda en bra verksamhet för barnen och föräldrarna. Som det 

presenteras i avsnittet om tidigare forskning så tar Murray, McFarland-Piazza och 

Harrison (2015) upp vikten av att pedagogerna utvecklar respektfulla relationer 

med familjerna och att det skapas en välkomnande miljö där alla barn blir 

respekterade och blir aktivt uppmuntrade att samarbeta med pedagogerna. 

Skolverket (2010) skriver också att det ska skapas respektfulla och tillitsfulla 

relationer mellan förskolans personal och barnens familjer. Dahlkwist (2012) 

anser att det är en grundsten i all lärarkompetens att kunna hantera och utveckla 

relationer.  

 

Ett hinder som presenterades i resultatet var förskollärarnas uppfattningar av ett 

stressigt samhälle där föräldrarna inte hade tid eller orkade inte engagera sig i 

förskolan och föräldrasamverkan. I det stressiga samhället får föräldrarna göra 

prioriteringar och i deras pusslande att få ihop jobb, familj, relationer, egen tid och 

aktiviteter så får prioriteringar göras vilket kan göra så att föräldrasamverkan 

hamnar längre ner på prioriteringslistan. Det som prioriteras är vad föräldrarna 

har sitt intresse i och vad de hade lust att lägga sin tid på. Förskolan behöver i sin 

tur erbjuda metoder till föräldrasamverkan som inte är för omfattande eller 

betungande för föräldrarna utan lätta konkreta saker så som att skänka toarullar 

till ett projekt på förskolan.  

 



Som presenterade i tidigare forskning kan stress, vare sig om det gällde 

förskollärarnas eller föräldrarnas, bidra till minskad föräldrasamverkan. Det var 

dock ingen av förskollärarna som pratade om deras stress som en faktor som 

kunde påverka föräldrasamverkan. Tallberg Broman (2009) menar att i den 

grundläggande lärarutbildningen och i fortutbildning så prioriteras inte 

föräldrasamarbetet eller föräldrasamverkan och att detta kan påverka. Det lyftes 

fram i tidigare forskning att föräldrar som ställer höga krav eller har starka åsikter 

och för höga förväntningar på förskollärare kan bidra till att förskollärarna känner 

stress i sitt arbete. Vilket kan påverka hur förskollärarna känner inför att jobba 

med föräldrasamverkan och deras attityder mot föräldrarna. Även om 

förskollärare är positiva till ett ökat föräldraengagemang så kan det innebära ett 

ifrågasättande och krav på den egna rollen, vilket blir problematiskt att handskas 

med (Tallberg Broman, 2009). Det förskollärarna pratade om i intervjuerna var 

att föräldrasamverkan inte var målet som de i regel brukade jobba med.  

 

”när vi kör via läroplanen våra mål och detta så är inte det målet som i regel är 

med, som vi jobbar med, utan det finns ju bara” 

 

Regeringen (Prop. 2004/05:11) gjorde bedömningen att samverkan mellan 

förskola och hem behövde stärkas och detta genom att genomföra 

utvecklingssamtal minst en gång varje halvår och samt att inflytanderåd skulle 

införas där föräldrarna skulle kunna komma till tals. Förskollärarna ville inte 

pressa föräldrarna att engagera sig i och med att föräldrarna hade ett liv att pussla 

ihop. Förskollärarna ansåg att de inte skulle sätta några begränsningar när det 

kommer till föräldrasamverkan utan istället öppna upp för flera olika möjligheter.  

 

”det är ju inte vi som ska sätta begränsningarna, det är ju dem som tackar nej 

isåfall, vi ska ju inte tänka redan innan, utan vi ska ändå erbjuda det”  

 

Förskollärarna skulle erbjuda metoder och möjligheter som inte var svåra eller för 

betungande för föräldrarna att kunna delta i. Metoder som tar lång tid kan till 

exempel inte passa in i föräldrarnas scheman vilket kan medföra att de inte hinner 

engagera sig i förskolan.  

 



Förskollärarna i intervjun uppfattade det inte som att föräldrarna tog något eget 

initiativ till föräldrasamverkan. Detta kunde bero på att föräldrarna redan var 

nöjda med verksamheten och den kontakt som de redan hade med förskollärarna 

och inte kände att det fanns något mer att förbättra. Är man redan nöjd så kan 

man anse att inget mer behöver förbättras och att förändringarna istället kan leda 

till att man blir mindre nöjd. Det kunde också bero på att det fanns föräldrar som 

var intresserade att engagera sig mer i förskolans verksamhet, men som inte 

vågade ta det steget själva eller inte visste hur de skulle gå tillväga. Det är då viktigt 

att förskollärare tydligt erbjuder möjligheter för föräldrasamverkan och visar att 

de anser att det är viktigt. En stor barriär när det kommer till föräldrasamverkan 

är när föräldrarna uppfattar att pedagogerna inte är villiga att bjuda in till 

samverkan och då inte visar vikten av att ha föräldrasamverkan. Jag tror att när 

förskollärare visar föräldrar vikten av föräldrasamverkan och att 

föräldrasamverkan är något viktigt för dem som de strävar efter att ha eller 

utveckla så kan det i sin tur påverka föräldrarnas inställningar mot samverkan och 

mot att engagera och involvera sig. 

 

 

Förskollärarna presenterade fler olika metoder som de uppfattade bidrog till 

föräldrasamverkan och som kunde utveckla samarbetet och samverkan mellan 

förskola och hem. Knopf och Swich (2007) anser att pedagogerna måste kunna se 

olika kommunikationsmöjligheter som familjerna har och utifrån deras 

möjligheter hitta strategier som gynnar och skapar en kommunikation med 

föräldrarna. Det fanns regelbundna och återkommande möjligheter till att 

involvera föräldrarna i förskolan, så som höst- och vårfest, grillningar, 

storstädningar, förskolans dag och avslutning för de stora barnen. Att dessa var 

återkommande varje år kan ha bidragit till en slags gemenskap och tradition för 

föräldrarna. Flera av förskolorna jobbade med föräldramöten på ett eller annat 

sätt och det hade även funnits, och på vissa fanns det kvar, föräldraråd där 

föräldrar, förskollärare och chefer kunde samlas för att diskutera och ställe frågor 

till varandra. Regeringen (Prop. 2004/05:11) gjorde bedömningen att samverkan 

mellan förskola och hem behövde stärkas och detta genom att genomföra 
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utvecklingssamtal minst en gång varje halvår och samt att inflytanderåd skulle 

införas där föräldrarna skulle kunna komma till tals. Föräldramöten var ett 

utmärkt tillfälle att sitta ner och diskutera de funderingar som parterna hade, 

men en förskollärare berättar att detta fick läggas ner då det inte fanns något 

intresse hos föräldrarna att driva dessa möten. Förskollärarna ansåg att de kunde 

bli bättre på att fråga föräldrarna vad de ville ha för typ av samverkan. Genom att 

veta vad de olika parterna vill och förväntar sig kan de utforma en 

föräldrasamverkan där båda parterna är nöjda på sitt vis.  

 

Ett öppet klimat uppfattade förskollärarna som någon viktigt när det gällde att 

kommunicera med föräldrarna och att man tog tillvara på den kontakt som man 

hade med föräldrarna. Förskollärarnas kontakter med föräldrarna kunde se olika 

ut och de uppfattade det som att de fick olika kontakter med olika föräldrar, och 

att de skulle ta tillvara på detta.  

 

I resultatet framkom det att förskollärarna ansåg att de kunde göra mycket mer 

för att erbjuda föräldrasamverkan. De ville hitta nya och mer kreativa vägar för 

att kunna bjuda in alla föräldrar till ett samarbete. Som presenterat i avsnittet 

med tidigare forskning så tar Murray, McFarland-Piazza och Harrison (2015) 

upp faktorn att 'no size fits all' vilket betyder att vi alla är olika och att olika sätt 

fungerar och passar oss själva bättre än vissa andra. Det är viktigt att ha med sig 

det tankesättet när man utformar en möjlighet för föräldrasamverkan och inte 

enbart erbjuder en metod för föräldrasamverkan. Vissa föräldrar har inte tid att 

engagera sig i kvällsaktiviteter och därför är det bra om det finns andra metoder, 

så som att skänka toarullar till ett projektarbete eller tema. Vissa föräldrar 

kanske inte vill eller kan läsa all information som presenteras på hemsidor eller i 

månadsbrev, och då är det viktigt att den dagliga tamburkontakten finns som 

alternativ för dem. Drop-in var en metod som förskollärarna uppfattade 

fungerade bra. Genom att erbjuda drop-in fick föräldrarna själva påverka när och 

om de ville komma. Drop-in kunde visa en annan sida av verksamheten än det 

som förskollärarna kunde presentera på till exempel ett föräldramöte. 

6.1.4 Vi kan göra mycket mer 



Föräldrarnas frihet och möjlighet till att själva kunna påverka och välja själva var 

en metod som uppfattades fungera bra både i drop-in och i föräldramöten. En 

förskollärare berättade om en metod de använde sig av på föräldramötena där 

föräldrarna själva fick gå runt bland de ämnen som förskollärarna tog upp och 

berättade om och föräldrarna fick välja själva vad de ville lyssna på och kunde 

ställa frågor vid de ämnen som intresserade dem mer.  ”Utifrån de ramar som ges 

är det en utmaning att hitta vägar för samarbete" (Sandberg, 2009, s.249). 

 

6.2 Metoddiskussion/Tillförlitlighet 

Jag valde att undersöka mina frågeställningar med hjälp av intervjuer. Att 

intervjua ansåg jag var den metod som skulle fungera bäst när det gällde att 

undersöka förskollärarnas uppfattningar av ämnet samverkan och som den metod 

som skulle ge mest information till de frågor jag ställde än vad observationer eller 

enkäter skulle gjort. Studiens syfte skickades ut innan intervjuerna men inga 

intervjufrågor. Detta för att jag ville få spontana och genuina svar från 

förskollärarna. Om intervjufrågorna hade skickats ut innan intervjuerna kunde det 

bidragit med svar som förskollärarna redan hade tänkt ut och kanske diskuterat 

med andra på förskolan. Fyra intervjuer ingår i studien, vilket var mindre än det 

antalet jag velat ha från början men fyra stycken intervjuer kändes rimligt. Ett 

större antal intervjupersoner hade kunnat bidra till ett mer varierat och mer 

utförligt resultat av studien då fler förskollärares uppfattningar av samverkan hade 

kunnat synliggöras. Två av förskollärarna var från samma förskola och jobbade 

även på samma avdelning. Detta kan ha påverkat resultatet i och med att de 

refererade till samma metoder som de använda för föräldrasamverkan men deras 

uppfattningar kunde skilja sig åt vilket jag anser berikade resultatet. 

 

Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade så kom inte frågorna i samma 

ordning utan anpassades efter intervjuns gång samt att alla intervjufrågor inte 

ställdes. Detta påverkade även vilka följdfrågor som ställdes kan ha påverkat 

vilken typ av information som förskollärarna fick möjlighet att dela med sig av. 

Användandet av mejlintervjuer fungerade bra ansåg jag, men jag tror att svaren 

skulle ha kunnat bli mer utförliga om intervjuerna hade genomförts muntligt där 

man hade kunnat föra en dialog och diskussion.  



 

När jag inte fick tag i förskollärare som ville ställa upp på intervjuer så kontaktade 

jag förskollärare som jag kände sen tidigare och där ställde två av fyra upp på en 

intervju samt att en till från den enas avdelning ställde upp. I och med att jag kände 

dem sedan innan kan ha påverkat deras deltagande men det var inget som 

framgick under intervjuerna. Användandet av två telefoner som 

röstinspelningsapparater vid varje muntlig intervju har fungerat väldigt bra och 

det har gått att höra vad som sagts under inspelningarna samt att inga 

anteckningar behövdes föras under samtalets gång, som en säkerhet ifall 

ljudinspelningen inte skulle bli bra, vilket gjorde så att samtalen kunde flyta på.   

 

I efterhand känner jag att resultatet hade kunnat bli mer utförligt om flera 

förskollärare hade varit med i studien och att mer arbete skulle ha lagts på att 

samla in intervjumaterial. Det hade även varit intressant att intervjua föräldrarna 

för att samla kunskap kring deras tankar om föräldrasamverkan eftersom 

föräldrar är den andra delen när det gäller samverkan mellan förskola och hem 

och eftersom det var mitt fokus i början.  

 

7. Förslag på fortsatt forskning 

Under studiens gång har flera tankar kommit upp kring hur man kan forska vidare 

kring ämnet föräldrasamverkan. Det står i Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

att föräldrar ska ges möjligheter att delta i förskolans utvärderingar och de ska 

kunna ha möjligheter att påverka verksamheten. Därför skulle det vara intressant 

att undersöka vad föräldrarna tänker kring föräldrasamverkan och vikten av 

föräldrasamverkan och som förskollärarna uppfattade det så var en metod för att 

förbättra samverkan att fråga föräldrarna hur de ville vara delaktiga och 

involverade. Den studien skulle i så fall riktas mer mot det fokus som jag hade i 

början, föräldrarnas roll. Det skulle även vara intressant att forska kring om det 

finns någon skillnad på föräldrarnas engagemang och samverkan med föräldrarna 

beroende på vilken ålder barnet har eller vilken pedagogisk inriktning förskolan 

har eller om det är ett föräldrakooperativ eller inte 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Frågeställningar 

 
Bakgrund:  

Hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

Hur länge har du jobbat på din nuvarande avdelning?  

Vilken ålder på barnen jobbar du med?   

 

 

Frågor om förskollärarnas syn på samverkan:  

 

* Om jag säger samverkan mellan hem och förskola - vad tänker du på då? 

* Vet du vad som står i styrdokumenten om samverkan med hemmen?  

* Vad tänker du som förskollärare om behovet av att samverka med barnens föräldrar? 

*Vad tänker du föräldrasamverkan och föräldraengagemang kan ha för påverkan på 

verksamheten, barnen, personalen?   

* Hur ser det ut idag på din förskola?  

* Vad tror du att det är som gör föräldrar engagerade i förskolan?  

* Finns det några hinder för samverkan mellan hem och förskola? Exempel?  

* Ser du det alltid som positivt när föräldrar engagerar sig/lägger sig i det som händer i 

verksamheten? 

 

 

Frågor om vad som görs för att stimulera samverkan:  

 

* Vad kan förskolan göra för att föräldrar ska vilja engagera sig i förskolans arbete? 

* Kan du ge något exempel på vad du/ni gör?  

* Har du några tankar om vad mer du/ni skulle kunna göra?  

* Finns det behov av att utveckla samarbetet?  

* Vad behöver du/ni för att kunna förbättra samarbetet med hemmen?  

* Hur är ditt intresse/din motivation för att engagera dig i frågor som rör 

föräldrasamverkan?  
 
*Övrigt du vill berätta om?  

 

 

 

 



Bilaga 2 - Samtycke 

 

 
 

 
Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 
 
 
Karin Ejnarsson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för förskollärarprogrammet 
vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska 
frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna studie om hur förskollärarna 
uppfattar  
samverkan mellan förskolan och hemmet samt hur samverkan mellan hemmet och förskolan kan 
utvecklas. 
 
Karin Ejnarsson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 
verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; 
och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande 
och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 
följande aktiviteter: 
 
____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  
 
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 
påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig,  
Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson ( monica.nilsson@ju.se) 
 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: ____________________________ 
 
________________________________     
Datum 
 
________________________________         ________________________________ 
  
Deltagarens signatur         Studentens namn  
 
 
________________________________


