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1. Inledning och bakgrund 

Läroplanen för förskolan beskriver arbetslagets ansvar att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för varje enskilt barns utvecklig i ett förtroendefullt samarbete med 

hemmen (Lpfö 18 2018). Följande är en studie som utgår ifrån hur pedagoger, både 

legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare i förskolan, talar om betydelsen av 

tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. Våra tidigare yrkeserfarenheter inom 

förskolan visar hur pedagoger i vissa fall fått anstränga sig för att försöka skapa en 

tillitsfull relation med vårdnadshavare som till exempel saknat engagemang för 

förskolans verksamhet. Vi har valt att studera följande område då våra tidigare 

erfarenheter, som även förstärkts genom utbildningen, visar hur en bristande relation 

mellan förskola och hem kan påverka barnets trivsel, mående och utvecklingsmöjligheter 

på förskolan. Detta ger en samstämmig bild av Regeringens (2019) kvalitetsgranskningar 

som visar på stora kvalitetsvariationer och brister i förskolans verksamhet. Nationella och 

internationella rapporter visar på brister i likvärdighet i skolsystem trots Skolverkets krav 

på att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas 

(Regeringen 2019). Detta utgör grunden för vår studie då vi vill synliggöra hur förskolans 

pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskolan och hemmen. 

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildningspolitik och där med 

skolväsendet, där förskolan är det första steget i utbildningssystemet (Regeringen 2019). 

Förskolan betraktas numera som en självklar institution på samma sätt som skolan. 

Majoriteten av alla barn i Sverige börjar förskolan i tidig ålder (Skolverket 2019). Sedan 

förskolan blev en del av skolväsendet år 1998 har läroplanen samt uppdraget som 

beskriver relationen mellan förskola och hem reviderats. Läroplanen för förskolan, Lpfö 

98 (Lpfö 98 1998) beskrev relationen mellan förskola och hem som följande:  

”Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrarna och 

känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familjer” (Lpfö 98 1998 s.12). 

Första läroplanen för förskolan inkluderade inte vårdnadshavarna utan ansvaret att skapa 

en ömsesidighet i relationen till hemmet låg på all personal i förskolan. Senare kom en 

revidering av läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2010). Då löd läroplanmålet:  



 

7 

”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för 

att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal 

och barnens familjer” (Lpfö 98 2010 s.13). 

I revideringen från 2010 lades ansvaret över från all personal till arbetslaget. Arbetslaget 

skulle visa respekt och känna ansvar att utveckla en tillitsfull relation till 

vårdnadshavarna. När revideringen ändrades till arbetslaget uteslöts rektorer, 

lokalvårdare, vaktmästare samt eventuell kökspersonal. År 2018 kom den senaste 

revideringen av förskolans läroplan (Lpfö 18 2018). Citatet lyder nu: 

”Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation 

mellan förskolan och hemmen” (Lpfö 18 2018 s.17). 

Riktlinjerna i läroplanen för förskolan har förändrats genom åren, men det har alltid 

funnits ett eget kapitel för samverkan mellan förskola och hem. Citatet har bestått, men 

omformulerats. Tidigare skulle förskolans pedagoger känna ansvar för att skapa en 

tillitsfull relation, medan förskolans pedagoger idag ska ta ansvar för att skapa en 

tillitsfull relation (Lpfö 98 1998; Lpfö 18 2018). Förskola och hem har ett eget avsnitt i 

läroplanen där betydelsen lyfts av en god relation med vårdnadshavare (Lpfö 18 2018). 

Skollagen (SOU 2010:800) poängterar arbetslagets ansvar att ge vårdnadshavare 

möjlighet för delaktighet och inflytande i verksamheten. Det kräver fortlöpande samtal 

med vårdnadshavare om barnets utveckling vilket är grunden för en fungerande 

samverkan. I den dagliga dialogen mellan förskola och hem finns möjlighet att bygga en 

tillitsfull relation. 

I vår studie vill vi synliggöra hur pedagoger talar om relationen till vårdnadshavare och 

hur arbetet sker med det utvalda citatet ur läroplanen ”Arbetslaget ska ta ansvar för att 

utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen” (Lpfö 18 2018, s. 17). 

Skolverket (2020) poängterar i sitt stödmaterial hur många skolor saknar gemensamma 

och uttalade förhållningssätt hur vårdnadshavare ska mötas på ett samstämmigt sätt. 

Vidare förklaras hur vårdnadshavarnas inflytande på förskolans verksamhet succesivt 

ökat med revideringar av läroplanen för förskolan. Dahlstedt (2018) förklarar hur 

förskolans pedagoger ger vårdnadshavare olika mycket inflytande beroende på deras 

engagemang i verksamheten. Däremot beskriver Skolverket (2020) betydelsen av att 

förskolans pedagoger möter alla vårdnadshavare utifrån deras förutsättningar och intar ett 
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normkritiskt förhållningssätt. Alla vårdnadshavare ska få möjlighet att känna sig 

delaktiga och bli bemötta på ett inkluderande sätt som bjuder in till en dialog för att skapa 

de bästa förutsättningarna för att bygga en tillitsfull relation mellan förskola och hem.  

Pramling Samuelsson (2017) poängterar en kontinuerlig dialog mellan förskola och hem 

som signifikant för det enskilda barnets trivsel och utvecklingsmöjlighet på förskolan. 

Även Sandberg och Vuorinen (2007) instämmer med att dessa samtal är av betydelse för 

att skapa en god relation både till barnet, vårdnadshavarna och förskolans arbetslag. 

Erikson (2018) beskriver utgångspunkten för en framgångsrik relation mellan förskola 

och hem då samarbete anses vara väsentligt för barnets utveckling och lärande. Vidare 

presenterar Erikson (2018) att förhållandet mellan hem och förskola ofta diskuteras i 

termer av samarbete, delaktighet och inflytande men sällan i termer av förtroende och 

tillit. Därför vill studien synliggöra hur pedagoger i förskolan talar om sitt uppdrag att 

skapa tillitsfulla relationer med vårdnadshavare. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla 

relationer mellan förskola och hem. Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018) beskriver: 

 ”Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation 

mellan förskolan och hemmen.” (Lpfö 18 2018 s. 17).  

Med ovanstående citat vill studien synliggöra hur förskolans pedagogers arbetssätt 

påverkar möjligheten att skapa en tillitsfull relation med vårdnadshavare. Därmed kan en 

djupare förståelse nås om en tillitsfull relation mellan förskola och hem är av betydelse 

för en fungerande samverkan. Med följande frågeställningar är vår ambition att belysa 

hur förskolans pedagoger talar om samt arbetar för att skapa tillitsfulla relationer med alla 

vårdnadshavare. 

Frågeställningar som ligger till grund för studien: 

• Hur talar förskolans pedagoger om läroplanens utvalda citat om att skapa 

en tillitsfull relation mellan förskola och hem? 

• Hur beskriver förskolans pedagoger arbetslagets arbete för att skapa en 

tillitsfull relation med alla vårdnadshavare? 
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1.2 Begreppsdefinitioner 

Förskolans pedagoger: I studien innefattar förskolans pedagoger både legitimerade 

förskollärare och utbildade barnskötare. 

Tillitsfull relation: En tillitsfull relation innebär i studien ett möte där minst två parter är 

inkluderade. Tillitsfull definieras som förtroendefull, empatisk, närvarande och 

bekräftande (Aspelin 2018). Det mellanmänskliga mötet sker dagligen på förskola, vilket 

bidrar till möjlighet för relationsskapande av en tillitsfull relation där vårdnadshavare 

lämnar sitt barn i förtroende till förskolans pedagoger. 

Vårdnadshavare: Den personen/de personerna som har vårdnaden och det juridiska 

ansvaret över barnet. Det kan innefatta andra personer än barnets biologiska föräldrar 

(Regeringen 2015). 
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2. Litteraturdel med tidigare forskning 

Nedan presenteras vald litteratur samt tidigare forskning som är relevant utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Studien har sin utgångspunkt inom det sociokulturella 

perspektivet med inriktning på Bronfenbrenners socioekologiska utvecklingsteori. Detta 

i förhållande till förskolans uppdrag (Lpfö 18 2018). 

2.1 Relationen mellan förskola och hem 

Sandberg och Vuorinen (2007) poängterar betydelsen av att skapa och upprätthålla en 

god relation mellan förskolans pedagoger och vårdnadshavare, vilket även Markström 

(2008) beskriver har betydelse för barnets vistelse på förskolan. Förskolans pedagoger 

behöver inkludera vårdnadshavare och skapa möjlighet för inflytande i verksamheten. 

Relationen mellan förskolans pedagoger och vårdnadshavare kan vara komplicerad och 

arbetslaget kan behöva anstränga sig för att få relationen att fungera (Sandberg & 

Vuorinen 2007). På samma sätt visar aktuell forskning (Rapp 2020) hur samverkan bidrar 

till att vårdnadshavare ges möjlighet till styrning av verksamheten, vilket förutsätter att 

vårdnadshavarna investerar tidsmässigt, ekonomiskt, socialt och kulturellt i sitt barns 

skolgång. Författaren menar att det finns skillnader ur ett jämlikhetsperspektiv hur 

vårdnadshavare bemöts på ett samstämmigt sätt i skolan. Vidare i studien beskrivs 

problematiken som kan uppstå ur ett makt- och jämställdshetsperspektiv där 

vårdnadshavare får mer eller mindre delaktighet och inflytande i verksamheten beroende 

på visat engagemang (Rapp 2020). 

Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver skillnaden mellan en fungerande och en icke 

fungerande relation och hur det påverkar möjligheten för samverkan mellan förskola och 

hem. De faktorer som blir en avgörande roll är främst hur vårdnadshavare och förskolans 

pedagoger kan och vill förstå varandra. Den amerikanska forskaren Joyce Epstein et al. 

(2018) förklarar likaså hur det enskilda barnet påverkas beroende på hur skolan 

värdesätter barnet och dess vårdnadshavare, därav behöver vårdnadshavare inkluderas i 

förskolans verksamhet. Det finns många anledningar att utveckla en tillitsfull relation 

mellan förskola och hem och huvudsakligen behövs denna tillit för att ge barnen 

möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Erikson (2013) beskriver i sin studie att 

relationen till vårdnadshavare har behövts förändras då vårdnadshavarna fått mer 

inflytande i förskolans verksamhet i samband med revideringar av läroplanen, där en 
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relationell tillit mellan förskolans pedagoger och vårdnadshavare är en nyckelfaktor för 

en fungerande samverkan. 

Colnerud och Granström (2015) förklarar hur pedagoger besitter ett stort yrkesansvar då 

läraryrket bygger på samhällets tillit. Författarna understryker hur ett professionellt 

förhållningssätt är av betydelse för att kunna skapa tillitsfulla relationer till 

vårdnadshavare. Ur en professionell synvinkel talar Pihlgren (2017) att en fungerande 

samverkan mellan förskola och hem innebär ett konstruktivt brobyggande. I samklang 

med föregående författare betonar Hougaard (2004) betydelsen att inom förskolans 

verksamhet behöver förskolans pedagoger vara professionella och personliga men inte 

privata. Att vara professionell innebär att man besitter en ämnesutbildning med specifik 

kunskap inom sitt område och att vara personlig innebär en förmåga att kunna och vilja 

samarbeta där man vågar säga sin mening samt har ett objektivt förhållningssätt till olika 

problem. Vidare förklarar författaren att förskolans pedagoger inte ska vara privata då det 

innebär att man är egenmäktig och ser till sina egna intressen samt vill tillfredsställa sina 

egna behov. Hougaard (2004) menar att det är flytande gränser mellan områdena och när 

man hamnat i det privata kan man inte längre vara professionell. 

2.2 Relationsskapande 

Aspelin (2018) beskriver ordet relation som ett känslomässigt och personligt förhållande 

mellan två människor. Relationer inom familjen kan kallas primärrelation medan 

sekundärrelation sker på institutionaliserade miljöer så som förskola. Förskolans 

pedagogers olika förmågor att skapa professionella känslomässiga relationer kan bli av 

värde för en positiv relation till barn och vårdnadshavare. Vidare förklarar Aspelin (2018) 

att begreppen primär- och sekundärrelation kan behöva användas mer dynamiskt då 

bägge relationsformerna kan skapas i olika sammanhang. Författaren beskriver 

pedagogers relationskompetens som en avgörande faktor för skapandet av en tillitsfull 

relation. Relationskompetens är en professionell förmåga att möta vårdnadshavare och 

barn i olika situationer på förskolan. Relationskompetens är även en personlig förmåga 

hur man uppfattar sig själv, sitt sätt att tänka, hur man vill vara som pedagog i förskolan 

samt hur man relaterar sig till andra. Vidare förklarar Aspelin (2018) att alla möten är 

unika. Relationskompetens definieras som en förmåga att kunna hantera oväntade 

situationer då alla relationer är oförutsägbara. Studiens problemområde önskar undersöka 
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hur en tillitsfull relation kan vara betydelsefull för en fungerande samverkan mellan 

förskola och hem. Kvalitén i situationen påverkas av kontexten som sker ”här och nu”, 

då skeendet aldrig tidigare skett. I mötet sker en gemensam process där förskolans 

pedagogers relationskompetens ansvarar för möjligheten till ett positivt 

relationsskapande med vårdnadshavare. Precis som studiens inledning beskriver finns en 

problematik i skapandet av tillitsfulla relationer då vårdnadshavare kan visa olika 

engagemang för verksamheten.  

Många författare beskriver betydelsen av en fungerande relation mellan förskola och hem 

(Bingham & Sidorkin 2004; Fredriksson 1991; Sandberg & Vourinen 2007). Fredriksson 

(1991) beskriver att barnets utveckling påverkas av relationen förskolans pedagoger har 

till vårdnadshavarna. Förskolans pedagogers förmåga att skapa positiva relationer som är 

ömsesidiga och känslomässiga bidrar till att förebygga maktbalans mellan förskola och 

hem. Vidare betonar Fredriksson (1991) vikten av en tydlig yrkesroll där kunskap och 

viljan att lära känna vårdnadshavare och barn är avgörande för att skapa en ömsesidig 

relation. Begreppen kunskap, engagemang och dialog är av grundläggande betydelse för 

en relation mellan förskola och hem. Sandberg och Vourinen (2007) instämmer med 

föregående författare men beskriver även att relationsskapande mellan förskola och hem 

emellanåt kan vara en komplicerad process. Relationen mellan förskolans pedagoger och 

vårdnadshavare kan vara en okomplicerad och naturlig process, men i vissa fall krävs 

stora ansträngningar från båda parter för att relationen ska fungera. Även Bingham och 

Sidorkin (2004) beskriver hur kommunikationen blir avgörande i relationsskapandet. 

Relationer sker och utvecklas i och genom delade erfarenheter där kommunikationens ses 

som ett redskap att förstå varandra. 

2.3 Språk och kommunikation  

En väsentlig aspekt för en tillitsfull relation är hur pedagoger kommunicerar med 

vårdnadshavare. Den mest unika beståndsdelen i kommunikationen är enligt Säljö (2014) 

språket. Vidare beskriver författaren att med hjälp av språket kan vi beskriva och förklara 

verkligheten vilket är en viktig aspekt för möjlighet till en fungerande kommunikation. 

Kommunikationen beskrivs som en konst att kunna uttrycka, förklara och göra sig 

förstådd vilket kräver kommunikativa kunskaper. Genom språket har vi människor en 

unik förmåga att dela kunskap och erfarenhet i samspel med andra men kommunikation 
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sker inte bara verbalt, utan även med kroppsspråk (Säljö 2014). I enighet med Säljö 

förklarar Scheff (1990) att all form av kommunikation, verbal såväl som icke verbal är 

en central del i människors kommunikation. Graden av samklang mellan begreppen 

verbal och icke verbal är avgörande för hur förskolans pedagoger och vårdnadshavare 

kommunicerar och ges möjlighet för relationsskapande. Säljö (2014) menar att förskolans 

pedagoger och vårdnadshavare behöver båda vara involverade i samtal för en fungerande 

kommunikation ska kunna ske. 

Enö (2005) skriver i sin avhandling att kommunikation som bygger på tillit kan skapa 

mening och leder till kunskapsutveckling samt kan påverka en inre och yttre förändring. 

Detta ger Aspelin (2018) en samstämmig bild av då han beskriver den icke verbala 

kommunikationen, med ansiktsuttryck och kroppsrörelser, även påverkar och skapar 

möjlighet att utveckla relationen. Denna form av kommunikation kan ses som både 

positiv och negativ för möjligheten att skapa likvärdiga relationer till alla vårdnadshavare. 

Detta är något Giddens (1984) förklarar som en svårighet. En likvärdig relation påverkas 

av samtliga parter och sker i det mellanmänskliga mötet. Båda parter är involverade i 

interaktionen som dagligen sker mellan förskolans pedagoger och vårdnadshavare vilket 

påverkar relationsskapandet. Sandberg och Ottosson (2010) instämmer i vad Giddens 

beskriver med det dagliga mötet. Det är här en ömsesidig relation kan utvecklas mellan 

förskola och hem. Vårdnadshavare visar varierande engagemang i förskolans verksamhet 

därför kan det upplevas svårt att skapa tillitsfulla relationer med alla vårdnadshavare. 

Aspelin (2018) menar att relationen alltid är en pågående process som byggs på något 

redan existerande. Författaren förklarar att relationsskapandet kräver att förskolans 

pedagoger kan läsa av och avgöra vad som är bäst för varje situation, en verbal eller en 

icke verbal kommunikation. 

2.4 Teoretiskt perspektiv  

Följande studie har som tidigare nämnts sin utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet samt med inslag av den socioekologiska utvecklingsteorin. Med hjälp av det 

sociokulturella perspektivet kan resultatet granskas beroende på samhället och miljöns 

påverkan för skapandet av en relation. Urie Bronfenbrenners socioekologiska 

utvecklingsteori öppnar upp möjligheten att påvisa hur en fungerande relation kan ske 
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mellan förskola och hem. Med följande teorier kan en helhet ses kring samverkan där 

barnet är i fokus samt hur faktorerna påverkar varandra.  

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2014) beskriver hur människan skapats genom samhällets vardagliga verksamheter 

vilket förutsätter lärprocesser på många olika plan, både hos individer och kollektivet. 

Människans sätt att tänka, kommunicera och uppfatta verkligenheten ses som redskap 

som är formande av sociala och kulturella erfarenheter. Människan skapar sin omvärld 

vilket har resulterat i en mångfald av kulturer med skilda världsbilder samt med olika 

kunskapsbaser. Vygotsky (1978) menar hur olika förutsättningar bidrar till att människan 

anpassar sig, lär och utvecklas utifrån den värld man lever i. Säljö (2014) förklarar det 

sociokulturella perspektivet där människors handling sker i direkta eller indirekta samspel 

i kulturella sammanhang. Kulturella föreställningar förs vidare genom kommunikation 

vilket är länken mellan kulturen och människors tänkande. Människors handlande och 

tänkande är därmed situerat i olika sociala kontexter. Situerat definieras där lärande är 

beroende av kultur och miljö. Därför läggs inget fokus på det genetiska eller biologiska 

förutsättningarna utan människans sociala handlingar relaterar till praktiska och 

kommunikativa samspel med omgivningen (Säljö 2014). 

Säljö (2014) talar om den primära och den sekundära socialisationen, med två olika 

villkor för kunskapsutveckling. Den primära socialisationen sker inom familjen, där 

barnen lär sig regler för socialt samspel och skaffar sig sina första relationer och spelregler 

för att fungera i samhället. Inom den primära socialisationen förklarar Säljö (2014) att 

starka emotionella band bidrar till nya kunskaper, vilket den sekundära socialisationen 

måste utveckla. Den sekundära socialisationen sker i institutionaliserade miljöer så som 

förskola och skola. Här har barnen inte samma emotionella band vilket gör att förskolans 

pedagoger behöver en relation med både barnet och vårdnadshavarna för att skapa de 

bästa möjliga förutsättningar för barnet under sin vistelse på förskolan. 

2.4.2 Socioekologisk utvecklingsteori 

I denna studie kopplas Säljös (2014) beskrivning av den primära socialisationen till 

Bronfenbrenners beskrivning av mikrosystem och den sekundära socialisationen till 

mesosystemet. Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi kan användas som en 

modell att reflektera över värdet av en fungerande samverkan mellan förskola och hem. 
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Enligt Bronfenbrenner är individens utveckling beroende av dess omgivning, det som 

sker i familjen men även det som sker i samhället och dess institutioner. Samspelet mellan 

individ, grupp, organisation och samhälle ses som en helhet men genom att utforska olika 

delar och relationer mellan systemet och omgivningen kan vi skapa en förståelse för hur 

systemet fungerar (Öquist 2018). Skolverket (2020) poängterar ju yngre barnet är desto 

viktigare är det att kopplingarna mellan mikrosystemet och mesosystemet är positiva. 

Gemensamma normer och regler inom familjen och institutioner underlättar 

samverkansprocesser, vilket även Sandberg och Vourinen (2007) beskriver påverkas 

beroende på hur trygg förskolans pedagoger är i sin yrkesroll. Likaså beskriver 

Fredriksson (1991) hur samverkan mellan hem och förskola underlättas av tydliga roller 

och ansvarsfördelning mellan förskolans pedagoger och vårdnadshavarnas föräldraroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mikrosystemet befinner sig individen och de personer som direkt påverkar så som familj, 

kamrater, släktingar och skolan. Nästa ring är mesosystemet där kopplingar mellan de 

olika systemen sker så som samverkan mellan hem och förskola. Exosystemet omfattar 

miljöer som kan ha en direkt eller indirekt påverkan på individen, vilken kan vara 

pedagogernas dialog med varandra om barnet och deras vårdnadshavare. Den yttersta 

ringen är makrosystemet där kulturer och ideologier som finns i samhället där individen 

växer upp. Individens utveckling påverkas av etnicitet, socioekonomiska status och 

kulturella uppfattningar (Öquist 2018).  

Bild 1: Elin Fohlin 

Utifrån Bronfenbrenners socioekologiska utvecklingsteori och tolkning 

(Bronfenbrenner 1979) har ovanstående bild skapats av illustratören.  
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Systemen integrerar med varandra och varje system innehåller olika roller, normer och 

regler som påverkar individen. Samhällsutvecklingen bidrar till att barn som föds växer 

upp i unika tidsperioder (Öquist 2018). Skolverket (2020) beskriver även betydelse av 

samverkan mellan systemen för en gynnsam relation mellan förskola och hem. En 

fungerande samverkan mellan förskola och hem bidrar till positiva kopplingar mellan 

mikro- och mesosystemet, vilket ligger till grund för vår studie. Studiens problemområde 

att belysa hur arbetslaget arbetar för en tillitsfull relation mellan förskola och hem kan 

studeras med Bronfenbrenners systemteori. 
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3. Metod 

Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsansats, då intervjuer ansågs kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Metoden ansågs vara relevant då syftet var att 

synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskola och 

hem vilket skapade fördjupad kunskap inom studiens forskningsområde. 

3.1 Val av metod 

Stukát (2011) poängterar hur forskarnas valda metodik ska låta läsaren få möjlighet att 

själv bedöma studien kritiskt. En tydlig struktur samt beskrivning av metod är väsentlig 

för rapporten. I denna studie valdes en kvalitativ forskningsansats vilket Denscombe 

(2018) beskriver skapar möjlighet för forskningsfrågorna att kunna besvaras på ett 

nyanserat och djupgående sätt. Holme och Solvang (1997) beskriver att styrkan i 

kvalitativa data är hur metoden synliggör totalsituationen då intervjuerna kan gå på djupet 

och ge riklig information. I studien deltog få informanter, men varje enskild intervju hade 

som syfte att gå på djupet inom forskningsområdet. Trots att studien vill synliggöra 

arbetslagets syn på tillitsfulla relationer mellan förskola och hem valdes gruppintervju 

bort då Löfdahl (2014) förklarar att informanten kan känna obehag att berätta sina tankar 

om arbetslaget när andra hör på. På grund av rådande pandemi med Covid-19 skedde 

intervjuerna digitalt via Zoom med ljud- och videoinspelning. Denscombe (2018) 

förklarar att en digital intervju har samma värde som en intervju som sker ansikte mot 

ansikte. Forskarna hade ingen tidigare erfarenhet av digital intervju, vilket kan ha 

påverkat intervjuns frågeformuleringar samt eventuella följdfrågor. 

Vidare förklarar Holme och Solvang (1997) att i kvalitativa metoder står forskarens 

uppfattningar eller tolkningar av informanternas svar som grund för resultatet. Eftersom 

följande studie hade som intresse att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om 

tillitsfulla relationer valdes en kvalitativ metod. För att samla empiri skedde intervjuer 

där syftet var att få syn på hur det talades om, arbetades med och hur förskolans pedagoger 

resonerade kring det utvalda citatet ifrån läroplanen. Därför grundas studiens empiri på 

intervjuer där både legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare medverkade. 

Stukát (2011) beskriver hur intervju som metod ställer krav på frågornas utformning. Det 

är tidskrävande att formulera frågor som kan förstås av alla, vara entydiga och ha tydliga 



 

18 

svarsalternativ utan några värderingar, ledande-, eller förutsättande frågor. Denscombe 

(2018) beskriver hur metoden behöver testas på fältet innan insamling av empiri sker till 

forskningen för att säkerhetsställa kvalitén i studien. Därför gjordes en pilotstudie innan 

insamlandet av empirin för att undvika problematik i forskningen. Forskarna utförde en 

pilotstudie på en legitimerad förskollärare för att kritiskt kunna granska intervjufrågorna 

och fastställa eventuella missvisningar i formuleringar. Efter pilotstudien valde forskarna 

att lägga till två frågor då intervjun kändes ofullständig, samt omformulerades en fråga 

då den ansågs var otydlig i formuleringen. Stukát (2011) poängterar vikten av oklara 

frekvensord som ofta, ibland, vanligen och brukar vid intervjuer. Sådana frekventa ord 

behöver få konkreta definitioner av vad de innebär i sammanhanget, vilket gjorde att 

forskarna hade en medvetenhet kring hur frågeställningar formulerades vid intervjuerna. 

Författaren förklarar hur en erfaren intervjuare kan följa upp idéer och svar samt ställa 

följdfrågor till informanten på ett annat sätt än en oerfaren intervjuare kan. Följande studie 

gjordes av studenter som är oerfarna intervjuare där båda studenterna satt med i intervjun. 

Fördelar ansågs vara att studenterna kunde upptäcka mer och se till olika fokusområden 

under intervjun. En negativ aspekt kunde vara att informanten kände underläge i 

situationen med två intervjuare (Stukát 2011). 

3.2 Intervju 

Holme och Solvang (1997) förklarar hur en kvalitativ intervju vill synliggöra 

informanternas egna uppfattningar. Stukát (2011) förklarar att intervju är ett av 

utbildningsvetenskapens viktigaste och vanligaste redskap. En intervju kan utföras på 

olika sätt beroende på vilket utrymme forskarna ger informanterna, ju större utrymme 

informanterna får desto större chans att studien får nytt och spännande material. Samtidigt 

minskar jämförbarheten mellan intervjuerna vilket kan ge svårigheter för forskarna att 

tolka empirin. Denscombe (2018) beskriver hur forskarna behöver ha en medvetenhet om 

sin bakgrund och värderingar såväl som hur forskningsfrågorna skrivs fram kan påverka 

studiens resultat. 

Studiens metodval skedde med semistrukturerade intervjuer vilket innebar att forskarna 

var medvetna om sitt ämnesområde men anpassade intervjufrågorna till situationen 

(Denscombe 2018). Utifrån huvudfrågor som ställts likadant till samtliga informanter 

riktades följdfrågor på ett individualiserat sätt beroende på informanternas svar. Stukát 
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(2011) förklarar intervjuer som ett redskap att få ut så riklig information som möjligt 

genom att utnyttja samspelet mellan forskarna och informanterna. Metodvalet skapade 

möjlighet att nå en djupare kunskap inom det utvalda ämnesområdet. Personliga 

intervjuer genomfördes då forskarna ville få fram varje individs erfarenheter och tankar 

kring det valda forskningsområdet (Denscombe 2018).  

3.3 Urval  

I studien intervjuades sex stycken pedagoger i förskolan, tre legitimerade förskollärare 

och tre utbildade barnskötare. Antalet intervjuade upplevdes kunna bidra till en viss 

spridning på den insamlade empirin, under den begränsning av tid som fanns till 

framskrivning av examensarbetet. Att välja tre olika förskolor bidrog också till en bredd 

i informanternas svar. Det var ett medvetet val att intervjua både förskollärare och 

barnskötare då arbetslaget har ett gemensamt ansvar att skapa tillitsfulla relationer mellan 

förskola och hem (Lpfö 18 2018). Denscombe (2018) förklarar hur ett subjektivt urval 

ska ske. Det innebär att personerna som deltog i studien var särskilt utvalda samt ansågs 

ha erfarenhet och kunskap om studiens syfte. Löfdahl (2014) beskriver vikten av att få 

tillåtelse från förskolans rektorer innan förskolans pedagoger kontaktas för intervju. För 

att finna potentiella informanter kontaktades förskolors rektorer via mail inom det valda 

geografiska området. Följande bidrog till att ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2018) 

skedde då forskarna valde de personer som fanns tillhands för tiden då undersökningen 

genomfördes, på grund av tidsbegränsning av examensskrivandet. Pedagogerna som 

deltog valdes ut av rektorer då vår studie krävde en viss erfarenhet av att arbeta i ett 

arbetslag samt samverkan med vårdnadshavare. Forskarna efterlyste pedagoger med 

några års erfarenhet av förskolans verksamhet för att kunna besvara studiens 

intervjufrågor. 

Nedan presenteras en kort beskrivning av informanterna för att lättare få en överblick om 

vilka som deltog i studien. Samtliga namn är fingerade och följande personer 

intervjuades: 
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• Anna, 37 år. Verksam som förskollärare sedan 2012. 

• Sofie, 38 år. Verksam som förskollärare sedan 2017. 

• Jennie, 52 år. Verksam som förskollärare sedan 1988. 

• Linn, 33 år. Verksam som barnskötare sedan 2008.  

• Klara, 50 år. Verksam som barnskötare sedan 2005. 

• Maja, 49 år. Verksam som barnskötare sedan 2000. 

3.4 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades tre rektorer varav två återkopplade med potentiella 

informanter. Rektorerna fick information gällande studiens syfte samt önskemålet att 

intervjua en legitimerad förskollärare samt en utbildad barnskötare som är verksamma i 

förskolans verksamhet. Rektorerna gav kontaktuppgifter så forskarna kunde kontakta 

pedagogerna som visat intresse till deltagande i studien. Forskarna mailade ut information 

genom ett missivbrev (bilaga 1) samt en samtyckesblankett (bilaga 2) till informanterna. 

I mailet gav forskarna förslag på en intervjutid vilket informanterna återkopplade och 

godkände. Informanterna skrev under och scannade in samtyckesblanketten och mailade 

tillbaka blanketten innan avsatt intervju. 

Då forskarna inte fick svar från en av rektorerna som kontaktades i första utskicket 

beslutade forskarna att kontakta ytterligare en rektor, som var bekant till en av forskarna. 

Rektorn kunde på kort varsel bidra med ytterligare två informanter till studien. Dessa 

informanter bekräftade sina intervjutider över telefon och fick sedan missivbrev och 

samtyckesblankett skickat till deras mail efter avslutat samtal. Forskarna hämtade sedan 

de påskrivna samtyckesblanketterna innan bestämd intervjutid.  

Intervjufrågorna som forskarna förberett och pilottestat hamnade under två olika rubriker, 

Läroplanen för förskolan och Arbetslaget. Intervjufrågorna skrevs på dator som sedan 

skrevs ut i pappersform. Detta för att forskarna lätt skulle kunna se frågorna då intervjun 

skedde på datorn via Zoom. Femton minuter innan bestämd intervju fick informanterna 

en inbjudan till Zoom via länk till sin e-postadress. Informanterna kom in i mötesrummet, 

godkände ljud- och videoinspelning och intervjun kunde starta. Varje intervjutillfälle tog 

mellan 15-20 minuter. 
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3.5 Bearbetning och analys av material  

Ljudinspelningarna lyssnades igenom noggrant och transkriberades i nära anslutning till 

intervjutillfällena. Materialet fanns då aktuellt i minnet och materialet som inte ansågs 

relevant för studiens resultat såsom sidospår, tonfall och skratt eller liknade 

transkriberades inte. Videoinspelningarna granskades efter transkribering av ljudfil. Den 

icke verbala kommunikationen så som gester och miner användes inte i analysen av 

materialet eftersom det inte bidrog till något förtydligande i informanternas svar. 

Eventuella namn och platser som informanterna delgav togs bort vid transkriberingen för 

att undvika identifiering av platser och personer. Back och Berterö (2019) menar att första 

steget i analysen är att noggrant läsa transkriptionerna av varje intervju. Vidare beskriver 

författarna att transkription anses som tidskrävande men här utvecklas reflektioner och 

tankar som kan tas tillvara på och analyseras. Under transkriberingen av det insamlade 

materialet skedde reflektioner och forskarna kunde se olika mönster och begrepp som 

uppenbarade sig. Transkriptionerna av intervjuerna skrevs ut i pappersformat där varje 

enskild informant fick en specifik färg för att lättare hålla isär intervjuerna när forskarna 

sökte efter begrepp som kategoriserades. Transkriptionerna generade i 30 sidor 

dataskriven text. Empirin upplevdes vara tillräcklig för att kunna besvara 

forskningsfrågorna samt skriva fram studiens resultat.  

Empirin analyserades med hjälp av kategorisering, vilket innebär att materialet delades 

in i olika kategorier för att kunna synliggöra mönster (Fejes & Thornberg 2019). 

Utgångspunkten i analysen av materialet var hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla 

relationer samt hur pedagogerna beskriver arbetslagets samverkan med vårdnadshavare. 

Under kategoriseringen användes överstrykningspennor i olika färger för att lättare kunna 

urskilja mönster i informanternas svar. Begrepp inom samma kategori ströks över med 

samma färg gentemot forskningsfrågorna för studien. Forskarna utgick från en deduktiv 

ansats vilket innebär att forskarna sökte i empirin efter ett resultat utifrån det valda 

teoretiska perspektivet (Fejes & Thornberg 2019), det sociokulturella perspektivet. 

Forskarna har pendlat mellan teorin och empirin där det skett jämförelser och tolkningar 

i informanternas svar. Med utgångspunkt i forskarnas teoretiska ansats användes Säljös 

(2014) tolkning av det sociokulturella perspektivet som analysunderlag med fokus på 

begreppen situerat och redskap samt med Bronfenbrenners systemteori. Följande begrepp 

var samverkan, tillitsfull relation, kommunikation och pedagogens kompetens. Sedan la 
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dessa begrepp grunden till följande rubriker i resultatet: Inbjudande verksamhet i 

mesosystemet (samverkan), Förtroendefull relation och försummad relation (tillitsfull 

relation), Kommunikationen som ett sociokulturellt redskap (kommunikation) och 

Yrkesprofession i en situerad miljö (pedagogens kompetens). Vilket presenteras nedan i 

figur 1.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien har under hela forskningsprocessen strukturerats upp och genomförts utifrån de 

fyra grundreglerna inom forskningsetiken. Forskarna är tvungna att följa och förhålla sig 

till dessa grundregler, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017).  

Informationskravet innebär att forskarna ska informera deltagarna om studiens syfte samt 

vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2017). Följande principer 

uppfylldes i studien genom att forskarna skickade ut ett missivbrev (bilaga 1) till 

deltagarna som innehåller information om studiens syfte. Tillsammans med missivbrevet 

skickades även samtyckesblankett (bilaga 2) ut där deltagarna kunde besluta att medverka 

eller inte i studien. I samtyckesblanketten och missivbrevet fanns information om att 

intervjun kom att ljud- och videoinspelas. Med godkännande från deltagarna uppfylldes 

därmed samtyckeskravet vilket innebar att deltagarna själva hade rätt att bestämma över 

sin medverkan samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, utan att det 

medförde några negativa följder för informanten (Vetenskapsrådet 2017).  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter behandlas och förvaras så 

att ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2017). Informanterna blev 

informerade om att empirin endast kom att lyssnas på och läsas av forskarna samt 

Figur 1. Synliggörande av resultatets rubriker. 
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eventuellt handledare och examinator. Empirin som samlades in genom intervjuer har 

förvarats på låsta enheter vilket innebär att endast forskarna har haft tillgång till det 

transkriberade materialet. De medverkande deltagarna samt förskolor har avidentifierats 

och försetts med fingerade namn för att kunna behålla informanternas anonymitet. När 

studien är färdig och godkänd kommer inspelade intervjuer samt transkriptioner raderas 

av forskarna.  

Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin endast används för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2017), vilket uppfylls då det insamlade materialet 

endast används i vår forskningsstudie. Forskarna har fyllt i en blankett gällande hur 

personuppgifter kommer att förvaras, som lärosätet är skyldig att bevara. 

Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att skydda varje individs grundläggande 

rättigheter, friheter samt personuppgifter (Datainspektionen 2018). 

Back och Berterö (2019) beskriver hur semistrukturerade intervjuer kan väcka känslor 

och en osäkerhet hos informanten. Forskarna började med att informera att studien utgick 

ifrån informantens upplevelse och erfarenheter och att det inte fanns rätt eller fel svar på 

frågorna som ställdes. Målet var att informanterna skulle bli mer avslappnade och tänka 

bort eventuell prestation i intervjun. Forskarna samlade in empirin via Zoom, där 

redskapet bidrog till att intervjuerna skedde på olika platser. Informanterna valde därför 

själva vilken miljö de ville bli intervjuade i. 

3.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Thornberg och Fejes (2019) belyser vikten av hur en kvalitativ studie ska genomföras. 

Ett begrepp som beskriver kvalitén i forskningen är validitet, vilket refererar till om 

forskningen och metoderna som använts undersöker det som avsetts att undersökas. Inom 

kvalitativ forskning finns kritik mot begreppet då det inte finns något absolut sätt som 

visar att forskningen och metodvalet är korrekt. Därmed kan begreppet trovärdighet 

användas, vilket i studien istället innebär att undersökningens kvalitativa ansats har 

producerats och kontrollerats med noggrannhet (Denscombe 2018). Trovärdigheten kan 

därmed beskriva hur noggrann och systematisk forskningsprocessen varit.  

Föreliggande studie redogör för urval, antalet informanter som blivit intervjuade, vilka 

frågor som ställts samt hur empirin bearbetats och analyserats. Eftersom följande studie 
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genomfördes med semistrukturerade intervjuer utifrån en kvalitativ ansats går det anta att 

studien undersökt det som den avsett att undersöka. Holme och Solvang (1997) förklarar 

att urvalet bara ger giltig information under förutsättning att forskarna mäter det som 

anses mätas för att kunna nå en hög validitet i studien. Författarna poängterar att vid 

undersökningssituationen finns två olika verklighetsuppfattningar, forskaren med sin 

uppbyggda problemformulering samt informanterna som endast fått reda på studiens 

syfte. Intervjufrågor kan tolkas olika men forskarna behöver en medvetenhet kring ett 

likvärdigt bemötande till samtliga informanter under hela intervjun.  

Metodens reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om kvalitén på mätinstrumentet, om 

forskarna mäter på ett tillförlitligt sätt (Stukát 2011). Detta uppfylls i föreliggande studie 

då forskarna vänt sig till verksamma pedagoger i förskolan, både legitimerade 

förskollärare och utbildade barnskötare. Holme och Solvang (1997) poängterar vikten att 

i planering och utförande av en undersökning kritiskt samt noggrant bearbeta materialet 

för att uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet. 

Denscombe (2018) förklarar att kvalitativ forskning har en tendens att baseras på studier 

av ett relativt litet antal fall, vilket följande studie gör. Generalisering grundar sig på att 

sannolikheten för en viss aspekt av empirin i studiens resultat kan återfinnas i andra 

studier (Denscombe 2018; Thornberg & Fejes 2019). Resultatet i föreliggande studie 

baserades på sex informanters perspektiv och går därmed inte att generalisera i stort. 

Stukát (2011) menar att begreppet relaterbarhet kan vara ett mer korrekt begrepp för vissa 

undersökningar. Begreppet ses som en svagare form än generalisering och kan användas 

till en mindre kvalitativ undersökning. 

3.8 Metodkritik 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ forskningsansats vilken 

var en lämplig metod för denna studie. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer kunde 

intervjufrågorna besvaras på ett mer djupgående sätt än om exempelvis informanterna 

besvarat ett frågeformulär. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att det är en 

tidskrävande process både att genomföra och transkribera då det har ett relativt öppet 

format (Denscombe 2018). Detta var forskarna medvetna om redan innan studien 

påbörjades. Möjligen kan forskarna påverkat studiens resultat, genom exempelvis 

frågeformuleringar. En van intervjuare hade eventuellt kunnat få mer djupgående svar. 
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När empirin har samlats in är det forskarnas tolkningar och verklighetsuppfattningar som 

avgör vad som anses av värde för studien (Holme & Solvang 1997). 

Vid intervjuns uppstart fick informanterna information om att forskarna inte la några 

värderingar i informanternas svar på frågorna. Stukát (2011) menar ändå att 

informanterna kan vilja dölja sina brister eller vill vara intervjuarna till lags. Forskarna 

försökte skapa en avslappnad och förtroendefull intervjusituation vid varje tillfälle för att 

undvika sådana svar. Första frågan vid varje intervju var hur informanten tolkade det 

utvalda citatet ur läroplanen. Anledningen var för att samtliga informanter direkt skulle 

sättas in i studiens syfte.  

Intervjufrågorna testades i en pilotundersökning på en legitimerad förskollärare. Efter 

pilotundersökningen omformulerades en fråga och två nya frågor skrevs fram. Pilottestet 

synliggjorde inte några oklarheter på formuleringen av fråga sju, vilket dock framkom 

som otydlig vid intervjuerna. Frågan behövdes förtydligas muntligt till samtliga sex 

informanter. Efter förtydligande gav informanterna svar på frågan. Så här i efterhand har 

reflektion skett kring frågans formulering samt att informanterna eventuellt skulle fått 

möjlighet att själva kunnat läsa frågorna under intervjun.  
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4. Resultat och analys 

Nedan redovisas den insamlade empirin från intervjuerna. Resultatet redogörs utifrån 

följande rubriker: Inbjudande verksamhet i mesosystemet, Förtroendefull relation och 

försummad relation, Kommunikationen som ett sociokulturellt redskap och 

Yrkesprofession i en situerad miljö. Informanterna anges som Anna, Sofie, Jennie, Linn, 

Klara och Maja. Om informanterna valt att benämna vårdnadshavare som föräldrar har 

ordet ändras till vårdnadshavare i resultatet för att forskarna önskar använda samma 

begrepp genom hela studien. Under varje rubrik stärks resultatet med direkta citat. 

Resultatet avslutas med en sammanfattande analys. 

När citaten skrivs ut används ibland följande tecken:  

[…] innebär att viss text har uteslutits.  

… innebär att informanten tagit en kortare paus.  

4.1 Inbjudande verksamhet i mesosystemet 

Informanterna var alla överens om att citatet från läroplanen var en viktig del i deras 

arbete. Det definierades som ett nära samarbete med vårdnadshavarna med betoning på 

samspel med hemmet. Dock gav informanterna uttryck vid intervjuerna att samverkan 

kan vara en knepig del av deras arbete då vårdnadshavare visar på olika engagemang i 

verksamheten. Vissa av informanterna betonade förhoppningen att inkludera och få 

samtliga vårdnadshavare intresserade av förskolans verksamhet. En del av informanterna 

beskriver att de får arbeta hårdare för en fungerande relation med hemmet då vissa 

vårdnadshavare visar mer engagemang än andra, vilket informanterna anser ställer krav 

på deras yrkesroll.  

Klara: ”Men vissa vårdnadshavare är ganska öppna och kommer 

och berättar och det är väldigt lätt att samarbeta. Sen vissa 

vårdnadshavare är kanske lite mer tysta och kanske har det med 

personligheten också att göra. Men vi försöker alltid att nå alla 

vårdnadshavarna att de känner likvärdighet”. 
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På frågan om det finns en strategi för att bygga en relation med alla vårdnadshavare 

uttrycker Anna att det kan upplevas olika från pedagog till pedagog beroende på vad man 

anser är viktigt. Vidare beskrivs vikten av en fungerande samverkan och samsyn i 

arbetslaget för att kunna tillmötesgå samtliga vårdnadshavare på ett likvärdigt sätt.   

Maja: ”Att vårdnadshavarna känner sig trygga i att kunna och våga 

fråga alla frågor. […] För att inte stå själv […] så svarar jag: jag ska 

ta detta vidare till arbetslaget och sen återkopplar vi till dig igen. 

Och detta är vårdnadshavarna jättenöjda med”. 

Maja betonar vikten av att hela arbetslaget behöver tillmötesgå samtliga vårdnadshavare 

på ett likvärdigt sätt och att det skapar en trygghet hos vårdnadshavarna att information 

som det inte finns svar på återkopplas vid ett senare tillfälle. Jennie beskriver också 

tryggheten till vårdnadshavarna som viktig: 

Jennie: ”[…] är inte vårdnadshavarna trygga och har tillit till oss 

som pedagoger så avspeglar det sig på barnen”.  

Linn talar om hur föräldramöten ses som ett redskap att bjuda in, inkludera och välkomna 

vårdnadshavarna i förskolans verksamhet. Vidare beskriver Linn att föräldramöten även 

är ett tillfälle för vårdnadshavarna att få insyn i hur arbetslaget arbetar och tänker. Jennie 

instämmer i vad Linn säger och menar att det är viktigt att vårdnadshavarna alltid känner 

sig välkomna in på avdelningen. Sofie talar om hur vårdnadshavarna först kan få 

inflytande om det finns ett fungerande samarbete.  

Sofie: ”[…] jag tycker också det är viktigt att vårdnadshavarna ska 

få inflytande på verksamheten på det sättet kan de komma in och 

säga sina tycken, vad de vill och vad dom tycker inte är bra”.  

4.2 Förtroendefull relation och försummad relation  

Jennie beskriver att personkemi kan vara en avgörande faktor för relationsskapande då 

pedagoger inte får en likvärdig relation till samtliga vårdnadshavare. Ett arbetslag består 

av flera personer vilket Jennie anser positivt för personkemin. Hon beskriver om 

personkemin inte fungerar med den ena pedagogen så kan den fungera bättre med en 

annan pedagog. Sofie säger också att vårdnadshavarna får vända sig till den pedagogen 



 

28 

de känner sig mest bekväma och trygga med utan att övriga i arbetslaget lägger någon 

värdering i det. Vid frågan om hur en tillitsfull relation skapas till vårdnadshavarna 

svarade fem av sex informanter att den startar redan vid inskolningen. Maja beskriver 

relationsskapande med att bygga en bro. Hon uttrycker att stommen till bron börjar 

byggas redan vid inskolningen och därefter kan bron bara byggas bättre och bättre. Klara 

instämmer med Maja och beskriver det som följande: 

Klara: ”Vi kan säga att relationen är en bro mellan barnet, 

pedagogerna och vårdnadshavarna och dessa hör ihop. Jag känner 

att relationen är mycket att man ska samarbeta med förskola och 

hem. Det är för mig relationen”.  

Jennie: ”Alla relationer är ju viktiga”. 

Jennie uttrycker hur alla relationer är betydelsefulla och hur en försummad tillit kan 

repareras. Dock menar Jennie att vid en försummad tillit kan det ta tid att få tillbaka 

vårdnadshavarnas förtroende. Detta ses som ett tidskrävande arbete för pedagogerna. 

Anna talar om olika redskap för att bibehålla en fungerande och god relation till 

vårdnadshavarna när något problem behöver tas upp. Hon beskriver vikten av en god 

relation till rektorn som i hennes fall varit lyhörd, förstått svårigheten i situationen och 

hjälpt arbetslaget ta kontakt med vårdnadshavarna. Rektorn kan ta svårigheter med 

vårdnadshavare på ett annat sätt då rektorn inte jobbar med barnen i verksamheten som 

pedagogerna gör. 

Anna: ”[…] ibland har jag fått be min chef att gå in och ta del av… 

det vi har problem med om man säger så. För jag känner att om jag 

hade tagit det hade min relation till vårdnadshavaren suddats ut helt, 

alltså då är det kört. Om man säger att man bygger en bro till en 

relation så skulle den liksom gått av på hälften”.  

Informanterna beskriver hur en mindre bra relation till vårdnadshavarna även påverkar 

barnets vistelse på förskolan. Jennie berättar att om inte vårdnadshavarna litar på henne 

så avspeglas det i barnet. Anna talar om hur en god relation till vårdnadshavarna gör 

hennes arbete mycket enklare. Fem av sex informanter anser att ansvaret för att skapa en 
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tillitsfull relation ligger lika mycket på vårdnadshavarna som på pedagogerna. Anna 

beskriver dock hur ansvaret ligger mest på pedagogen: 

Anna: ”Alltså det ligger mest på pedagogen skulle jag säga. Sen har 

vi många vårdnadshavare som har fattat grejen också, och som 

förstår att det är viktigt för deras barn att ha en god relation till oss. 

[…] dom är inte medvetna om det på samma sätt som vi är. Så jag 

skulle nog säga att det ligger mycket på oss”.  

4.3 Kommunikationen som ett sociokulturellt redskap 

Informanterna betonar kommunikationen som ett viktigt redskap för samverkan. Anna 

och Klara talar om hur information framförs till vårdnadshavarna. Annas arbetslag 

diskuterar ofta kring vad som sägs samt på vilket sätt det framförs. Klaras arbetslag gör 

detsamma då diskussioner sker på planeringar angående deras arbetssätt för att nå en 

likvärdig samsyn på hur informationen når vårdnadshavare. Sofie diskuterar med sitt 

arbetslag hur de ska nå vårdnadshavare som är mindre intresserade över verksamheten. 

Sofie uttrycker att ett gemensamt synsätt och tillvägagångssätt i arbetslaget är viktigt men 

hon poängterar också att hon inte bara kan förlita sig på sina kollegor, utan varje pedagog 

måste även jobba individuellt. 

Sofie: ”Sen känner jag också att det är mycket mitt ansvar att jag 

måste hitta vägar hur jag ska få kontakt med vårdnadshavarna”.  

Alla informanter talar om den ständiga kommunikationen som sker vid hämtning och 

lämning. Vid hämtning får pedagogerna möjlighet att berätta om verksamheten samt vad 

barnen gjort under dagen. Linn beskriver dock att det finns svårigheter med 

kommunikationen då vårdnadshavare har olika modersmål samt att det finns information 

som anses svår att förmedla. Jennie beskriver kommunikationssvårighet som följande:  

Jennie: ”Många gånger kan det kanske vara så att man pratar om 

samma sak men på olika vis så att man på så vis missuppfattar 

varandra”.  
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Anna talar även om missuppfattningar som kan ske mellan pedagoger och 

vårdnadshavare av olika anledningar men där kommunikationen är ett redskap som kan 

reda ut svårigheter.  

Anna: ”[…] jag har en god relation till alla vårdnadshavare men det 

kan ju också gå i vågor lite grann. Ibland har man lite snurror på 

tråden som man måste reda ut”.  

Linn beskriver att det kan vara utmanande emellanåt att förmedla hur dagen på förskolan 

varit till vissa vårdnadshavare. Hon berättar att pedagogerna aktivt behöver söka upp en 

del av vårdnadshavarna vid hämtning. Vid dessa situationer behöver pedagogerna försöka 

få vårdnadshavarna intresserade över verksamheten. Linn uttrycker att svårigheten i detta 

är att man inte kan påtvinga en relation.  

Linn: ”Finns det inget intresse så är det svårare att kräva mer av mig 

som pedagog och då blir det automatiskt att man inte gör det på 

samma sätt. Man ger ju mer tid till de som är intresserade, så är det 

ju tyvärr”.  

Maja beskriver att pedagogerna ska bjuda in vårdnadshavarna så det kan skapas en 

förståelse kring pedagogernas arbete. Här ses kommunikationen med vårdnadshavarna 

som betydelsefull:  

Maja: ”Det betyder att man kan kommunicera med 

vårdnadshavaren att jag hör vad de säger och att de hör vad jag 

säger”.  

4.4 Yrkesprofession i en situerad miljö 

På frågan om vad en tillitsfull relation innebär svarar Anna att det är här pedagogernas 

profession kommer in. Hon beskriver det som en väldigt stor del av pedagogernas 

arbetsuppgifter att ha en god relation till vårdnadshavarna. Maja talar om betydelsen av 

att hålla sig professionell i sin yrkesroll.  

Maja: ”Men jag har lärt mig genom åren att du måste ha den här 

professionaliteten och det köper vårdnadshavarna. […] Jag tror vi 

har blivit bättre på att visa att vi är pedagoger, ditt barns pedagoger, 
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och vi ska ha en välfungerande kommunikation med er och där 

håller vi det.” 

Anna: ”Alltså jag lägger mycket värdering i att ha en god relation 

till vårdnadshavarna […] trygghet är nummer ett”. 

Anna talar om att gränsen mellan privat och personlig är hårfin, men det är en självklarhet 

att hålla det professionellt. Vidare förklarar hon att det krävs mycket av pedagogen att 

kunna hantera en situation om man får en familj där det finns en privat relation sedan 

tidigare. Linn håller med Anna, och talar om professionen som viktig att hålla en gräns 

så man inte blir för personlig eller privat med vårdnadshavarna. Dock uttrycker både Linn 

och Sofie att det kan vara en trygghet för vårdnadshavarna om man delar med sig av 

privata erfarenheter där vårdnadshavarna kan associera.  

Linn: ”Absolut främst professionell, ibland lite privat men på en 

rimlig gräns. För jag tycker det ska finnas ett syfte med det man 

berättar om sitt privatliv”.  

Linn beskriver vidare hur lyssnandet är en stor del för att skapa trygghet hos 

vårdnadshavarna då pedagogerna ser och tar tillvara på vårdnadshavarnas tankar och 

frågor. Jennie instämmer med Linn och poängterar hur vårdnadshavarna ska mötas med 

ögonkontakt och leende för att skapa ett tryggt klimat. Klara talar om vikten av att 

pedagogerna är säkra och trygga i sin yrkesroll då detta skapar en trygghet hos 

vårdnadshavarna. 

Klara: ”Det är viktigt att man har ett positivt bemötande till alla 

vårdnadshavare, det är jätteviktigt oavsett ifall man jobbar med 

stora eller små barn […] men leendet och positivt bemötande och 

kroppsspråket har stor betydelse när man bygger relationer med 

vårdnadshavare”. 

Anna fortsätter betona hur viktigt det är att arbetslaget diskuterar hur de kan nå en 

tillitsfull relation till vårdnadshavarna. Hon talar om hur viktig denna yrkeskompetens är 

men att arbetslagsdiskussionen om relationsskapande till vårdnadshavarna tyvärr 

försvinner då andra arbetsuppgifter måste prioriteras före. 
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Anna: ”Det är viktigt att ni belyser det för jag tror att det kanske bör 

få ta större plats. Kanske både i lärarutbildningen med även ute i 

verksamheterna att man kanske behöver lägga mer tid på det. […] 

och tyvärr kanske jag kan tycka att ibland kanske sånt här 

försvinner också för allt annat tar mer plats”. 

4.5 Sammanfattande analys 

I resultatet framgick det att endast en av sex informanter ansåg att det är förskolans 

pedagoger som bär ansvaret för att skapa en tillitsfull relation med vårdnadshavarna. 

Övriga informanter beskrev att det är lika mycket vårdnadshavarnas ansvar att vilja 

engagera sig för att skapa en relation. Detta trots att samtliga informanter uttryckte att det 

utvalda citatet är viktigt för samverkan mellan förskola och hem. Några av dessa fem 

informanter talade om hur pedagogerna inte kan påtvinga vårdnadshavarna en relation 

om inget engagemang finns. Följande resultat talar emot Bronfenbrennes systemteori då 

mikrosystemet och mesosystemet behöver integrera med varandra vilket är avgörande för 

en gynnsam relation mellan förskola och hem. Resultatet synliggjorde att fem informanter 

talade emot sig själva, då man först betonade vikten av läroplanens citat att arbetslaget 

ansvarar för att skapa en tillitsfull relation till hemmen, men sedan påstod att 

vårdnadshavare bär likvärdigt ansvar för relationsskapandet. 

Resultatet visade även att det fanns en svårighet i vårdnadshavare som saknar 

engagemang över verksamheten, vilket vissa informanter ansåg ställer krav på deras 

yrkesroll. Det framkom i resultatet att alla informanter talade om att pedagogerna måste 

vara professionella i sin profession. Det fanns dock en oenighet emellan informanterna 

om hur personlig och privat pedagogerna har rätt att vara till vårdnadshavarna. Vidare 

visar resultatet att det beskrevs som positivt att arbeta i ett arbetslag, vilket bidrar till att 

vårdnadshavare kan vända sig till den pedagog som de känner mest förtroende till. 

Resultatet visade att pedagogernas arbetslag kan använda olika redskap för att kunna 

kommunicera med vårdnadshavare. Samtliga informanter talade dock om hur de arbetar 

i sitt arbetslag för att skapa ett likvärdigt bemötande till alla vårdnadshavare. Ett positivt 

bemötande ansågs vara av betydelse redan vid inskolningen för att bygga tillitsfulla 

relationer med vårdnadshavarna. Flera informanter beskrev relationsskapandet som att 

bygga en bro där relationen ständigt är i utveckling. Resultatet synliggjorde även att 

relationen blir en avgörande faktor för en fungerande samverkan mellan förskolan och 
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hemmen, där en försummad tillit kan repareras men att det är ett tidskrävande arbete för 

pedagogerna. 
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5. Diskussion 

Nedan diskuteras studiens helhet, där resultatdiskussionen kopplar samman studiens 

resultat till syfte, frågeställningar samt tidigare forskning inom området. Därefter följer 

några avslutande sammanfattande diskussioner. Avslutningsvis finns förslag på vidare 

forskning.  

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är att se hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer 

mellan förskola och hem. Därmed kan en djupare förståelse nås kring relationens 

betydelse för hur förskolans pedagoger samverkar och inkluderar vårdnadshavare i 

förskolans verksamhet. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Hur talar 

förskolans pedagoger om läroplanens utvalda citat om att skapa en tillitsfull relation 

mellan förskola och hem? Hur beskriver förskolans pedagoger arbetslagets arbete för att 

skapa en tillitsfull relation med alla vårdnadshavare? 

5.1.1 Läroplan och yrkesprofession 

Citatet från förskolans läroplan beskriver hur arbetslaget ansvarar för att utveckla en 

tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen (Lpfö 18 2018). Resultatet visar hur 

förskolans pedagoger betonar vikten av det utvalda citatet, men att endast en informant 

svarade att det var förskolans pedagogers ansvar att skapa en tillitsfull relation med 

vårdnadshavarna. Resterande fem informanter ansåg att ansvaret låg lika mycket hos 

pedagogerna som vårdnadshavarna. Hur kommer det sig att endast en av sex informanter 

anser att ansvaret är förskolans pedagoger för att skapa en tillitsfull relation? Ett sätt att 

förstå detta är i samstämmighet med Sandberg och Vourinen (2007) som menar att varje 

pedagog i arbetslaget kan behöva anstränga sig för att få relationen att fungera till 

samtliga vårdnadshavare. Enligt läroplanen är det arbetslaget ansvar att skapa en tillitsfull 

relation till samtliga vårdnadshavare (Lpfö18 2018). Trots att läroplanen ska följas är den 

tolkningsbar vilket bidrar till att pedagoger kan arbeta med sitt uppdrag på olika sätt. 

Resultatet visade att informanterna gav olika uttryck kring det utvalda citatet ur 

läroplanen samt hur de ansåg att ansvarsfördelningen låg för att skapa en tillitsfull relation 

mellan förskolan och hemmen. Detta bidrar till en skillnad i hur vårdnadshavare möts 

vilket resultatet synliggjorde då den enskilda pedagogen värdesätter relationen till 

vårdnadshavarna olika. Detta redogör för en problematik både i pedagogernas syn på sitt 



 

35 

uppdrag samt sin yrkesprofession. Hur trygga förskolans pedagoger är i sin yrkesroll kan 

vara avgörande för hur pedagogerna värdesätter relationen till vårdnadshavarna, vilket 

både Sandberg och Vourinen (2007) och Fredriksson (1991) instämmer i. För att bygga 

tillitsfulla broar och relationer till samtliga vårdnadshavare visar resultatet att det krävs 

mer engagemang från förskolans pedagoger. Aspelin (2018) poängterar pedagogers 

relationskomptens som avgörande för att skapa en tillitsfull relation. Trots att alla 

informanter betonade vikten av en tillitsfull relation synliggjorde resultatet att endast en 

informant såg sitt ansvar i att arbeta för att skapa en tillitsfull relation till alla 

vårdnadshavare, vilket ses som problematiskt.  

Likt Epstein et al. (2018) visar även denna studie att vårdnadshavare behöver inkluderas 

i förskolans verksamhet samt att det finns många anledningar att behöva utveckla en 

tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Informanterna betonar betydelsen av att 

vara professionell i sin yrkesroll. Detta beskriver Colnerud och Granström (2015) som ett 

stort yrkesansvar hos pedagogerna då läraryrket bygger på samhällets tillit. 

Förtroendefulla relationer med vårdnadshavare ses som en viktig del och kopplingarna 

mellan Bronfenbrenners mikro- och mesosystem behöver vara positiva för en fungerande 

samverkan. För att kunna skapa en tillitsfull relation till vårdnadshavarna krävs ett 

professionellt förhållningssätt hos pedagogerna. Dock beskrev några informanter att man 

måste vara lite privat i sin yrkesroll, vilket motsätter hur Hougaard (2004) definierar den 

professionella rollen. En annan informant beskrev däremot hur professionen inom 

förskolan blivit bättre med åren, då förskolans pedagoger har blivit tydligare med sin 

yrkesprofession i relation till vårdnadshavarna. Resultatet synliggjorde stora skillnader 

beroende på pedagogens egna syn på sitt uppdrag och sin relationskompetens. 

Bemötandet till vårdnadshavare sker på olika sätt, beroende på hur pedagogen värdesätter 

relationen samt hur pedagogen ser sig i sin yrkesprofession. Om pedagogen är privat i 

vissa relationer kan inte vårdnadshavare mötas på ett likvärdigt sätt, vilket ses som en 

problematik utifrån Hougaards (2004) definition av professionell. 

Resultatet i föreliggande studie antyder att pedagoger har lättare att skapa relationer med 

vårdnadshavare som engagerar sig i förskolans verksamhet. Tillitsfulla broar behöver 

byggas till samtliga vårdnadshavare för att skapa en fungerande samverkan mellan 

förskolan och hemmen. Det ska vara ett likvärdigt bemötande men resultatet synliggör 

att bemötandet inte blir likvärdigt, vilket kan ifrågasätta möjligheten för skapandet av en 
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tillitsfull relation. Om alla vårdnadshavare ska mötas på ett likvärdigt sätt krävs ett 

gemensamt synsätt i arbetslaget, vilket Skolverket (2020) beskriver att många förskolor 

saknar. Det finns inga gemensamma och uttalade förhållningssätt hur vårdnadshavare på 

ett samstämmigt sätt ska mötas, vilket även synliggörs i föreliggande studie då 

informanterna beskrev skilda tillvägagångssätt. En informant beskrev hur hela arbetslaget 

behöver möta samtliga vårdnadshavare på ett likvärdigt sätt vilket skapar en trygghet hos 

vårdnadshavarna. Dock framgick det att ingen av informanterna hade någon strategi eller 

plan, utan det var den individuella pedagogens tolkning och deras personliga värdering 

som avgjorde hur relationen värdesätts för att möta vårdnadshavarna på ett likvärdigt sätt. 

Återigen synliggör resultatet att läroplanen innebär en stor tolkningsmöjlighet med 

varierande tillvägagångssätt vilket skapar en ojämlikhet i hur vårdnadshavarna bemöts av 

pedagogerna vilket kan påverka relationsskapandet. I resultatet beskrev en informant att 

vårdnadshavarna endast kan få inflytande i verksamheten om det finns ett fungerande 

samarbete. Resultatet överensstämmer därmed med tidigare forskning (Sandberg & 

Vourinen 2007; Fredriksson 1991) vilket visar att relationen mellan förskola och hem är 

av stor vikt för en fungerande samverkan. 

5.1.2 Vårdnadshavare 

Resultatet i studien visar att informanterna ansåg att relationen till vårdnadshavarna var 

viktig men att vårdnadshavarna inkluderades olika i förskolans verksamhet. Samtliga 

informanter svarade att inskolning och föräldramöten ansågs vara betydelsefulla redskap, 

där grunden för bron byggs, för samverkan i relationsskapandet mellan förskolan och 

hemmen. Vårdnadshavarnas syn på pedagogens yrkesroll som professionell kan vara en 

faktor som kan påverka möjligheten att skapa en trygg relation. Där det finns trygghet 

och tydliga roller kan en tillitsfull relation skapas (Aspelin 2018). Därmed bekräftas 

studiens resultat med att tydliga roller och ansvarsfördelningar mellan förskolans 

pedagoger och vårdnadshavare blir gynnsamt för en tillitsfull relation. Resultatet visar 

hur den situerade miljön (Säljö 2014) och relationen påverkar hur förskolans pedagoger 

bemöter vårdnadshavarna. Genom att koppla studiens resultat till Bronfenbrenners 

socioekologiska utvecklingsteori, där mikro- och mesosystemen kan bidra till en 

fungerande samverkan mellan den primära och den sekundära socialisationen (Öquist 

2018). Även Skolverket (2020) betonar att när dessa kopplingar är positiva kan en 

fungerande samverkan mellan socialisationerna utveckla en tillitsfull relation. Studiens 
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resultat synliggör hur dessa system måste samarbeta för en fungerande samverkan, vilket 

blir avgörande för möjligheten att skapa en god relation. 

Ytterligare en aspekt att lyfta kring samverkan med hemmen, vilket diskuteras av 

informanterna i föreliggande studie, är att en relation inte kan påtvingas. En informant 

beskrev att personkemin påverkar relationsskapandet till vårdnadshavare vilket bidrar till 

att relationen inte blir likvärdig. Pedagogerna kan inte påtvinga en relation, men det är 

samtidigt deras uppdrag att skapa en till alla vårdnadshavare. Här står pedagogerna i ett 

dilemma som kan ha påverkat de fem informanter som ansåg att ansvaret låg lika mycket 

hos vårdnadshavarna att skapa en relation. Tidsbrist och oenigheter kring hur mycket tid 

pedagogerna ska lägga ner på att skapa en fungerande relation till samtliga 

vårdnadshavare är informanterna oense om. Läroplanen för förskolan innehåller fler 

uppdrag än bara samverkan med hemmen vilket kan vara en bidragande faktor att 

pedagogerna i verksamheten känner sig otillräckliga. Det anses finnas en begränsning av 

tid som pedagogerna kan lägga ner på att skapa en tillitsfull relation med samtliga 

vårdnadshavare, speciellt vårdnadshavarna som visar mindre engagemang för 

verksamheten. 

Delvis visar studiens resultat på en motsats i förhållande till vad Aspelin (2018) beskriver 

då alla relationer är viktiga och ska värdesättas, vilket informanterna i studien ser olika 

på. Resultatet visar att om pedagogerna själva inte har en fungerande relation med 

vårdnadshavare förlitar de sig på sina kollegor i arbetslaget. Det är av betydelse, av många 

anledningar, att samtliga pedagoger utvecklar en fungerande relation med alla 

vårdnadshavare (Epstein et al. 2018) där en relationell tillit inte bara påverkar 

vårdnadshavarna utan även barnens vistelse och utveckling på förskolan (Erikson 2013). 

Informanterna menade att det inte läggs någon värdering i vem av pedagogerna 

vårdnadshavarna väljer att vända sig till. Men vad händer om den pedagogen som 

vårdnadshavaren har en tillitsfull relation till blir sjukskriven eller byter arbetsplats? Ett 

sätt att förstå detta är ifall vårdnadshavarna istället har en tillitsfull relation till samtliga 

pedagoger i arbetslaget påverkas inte relationen negativ om en av pedagogerna inte skulle 

vara närvarande. Därmed behöver pedagogerna medvetet arbeta på ett likvärdigt sätt för 

att skapa en relation till alla vårdnadshavare. När en trygg relation har skapats kan 

pedagogerna ta till vara på, samarbeta och inkludera vårdnadshavare i förskolans 
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verksamhet vilket stämmer överens med Pihlgren (2017) som betonar vikten av en trygg 

relation. 

Informanterna i studien beskrev svårigheter i att inkludera vårdnadshavare som saknar 

engagemang i verksamheten. Då behöver pedagogerna hitta andra vägar att intressera och 

inkludera vårdnadshavarna. Resultatet visar att relationen är viktigt men oförutsägbar 

beroende av situationen vilket även Aspelin (2018) beskriver. I resultatet framgick det i 

pedagogernas utsagor en problematik av vårdnadshavares olika engagemang till 

förskolans verksamhet. Följande kan ses ur pedagogernas synvinkel att det saknas 

tillräckligt med redskap för att kunna möta vårdnadshavare som saknar engagemang över 

verksamheten. Då tidigare forskning framhäver betydelsen av en tillitsfull relation till 

samtliga vårdnadshavare. Studiens resultat visar hur relationer till vårdnadshavare ses 

som betydelsefulla, däremot ansåg informanterna att en försummad tillit är ett 

tidskrävande arbete. En relation är beroende av situationen ”här och nu” (Aspelin 2018), 

vilket kan påverkas från ena dagen till den andra. Det kan även ske av missuppfattningar, 

feltolkningar, felsägning eller ett opassande kroppsspråk. I varje möte, som sker dagligen, 

inträffar en process där pedagogernas relationskomptens kan bli avgörande för hur ett 

positivt relationsskapande kan ske med samtliga vårdnadshavare.  

5.1.3 Redskap till likvärdigt bemötande 

Informanterna beskrev pedagogernas ansvar att hitta vägar att få kontakt med 

vårdnadshavarna där hämtning och lämning ansågs som bra tillfällen att kommunicera 

med vårdnadshavare. Vilket tidigare forskning belyser där kommunikation som bygger 

på tillit skapar mening samt möjlighet att skapa relationer (Enö 2005). Resultatet visar att 

förskolans pedagoger behöver ha olika redskap, både kommunikativa samt ett positivt 

kroppsspråk för att bemöta vårdnadshavare på ett samstämmigt sätt. Kommunikationen 

ses, ur ett sociokulturellt perspektiv, som ett redskap att föra information vidare vilket 

kan gynna relationsskapandet. Genom daglig kommunikation kan pedagoger i dialog med 

vårdnadshavare ge en inblick i förskolans verksamhet. I samstämmighet med Scheff 

(1990) visar studiens resultat att både förskolans pedagoger och vårdnadshavarna behöver 

vara inkluderade i samtalet för att en fungerande dialog ska kunna ske. Dock synliggör 

resultatet att det kan finnas kommunikationssvårigheter vilket ställer krav på 

pedagogerna. Pedagogerna behöver därmed hitta olika redskap att använda för att 
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undvika eventuella kommunikationssvårigheter och missförstånd. Eftersom läroplanen 

för förskolan är ett styrdokument som ska följas behöver pedagoger hitta möjligheter att 

kunna kommunicera med alla vårdnadshavare.  

Relationen mellan vårdnadshavare och förskolans pedagoger kan sättas på prov när något 

problem behöver kommuniceras. En informant berättade att ett redskap att ta till kan vara 

att involvera rektorn när svårigheter behöver tas med vårdnadshavare. Därmed behöver 

inte pedagogens relation till vårdnadshavarna försummas. Det är inte säkert att alla 

rektorer värdesätter relationen mellan förskolans pedagoger och vårdnadshavarna. Om 

inte rektorn väljer att gå in och stötta pedagogerna behöver pedagogerna själva hitta sätt 

att framföra information som kan upplevas svår att ta emot som vårdnadshavare. Enligt 

läroplanen ska vårdnadshavarna få en inblick och inflytande över verksamheten (Lpfö 18 

2018) vilket kan skapa svårigheter om relationen mellan förskolan och hemmen 

försummas. Detta beskrev informanterna i studien som problematiskt då en fungerande 

kommunikation och relation blir avgörande för en fungerande samverkan. Resultatet 

synliggjorde hur en informant betonade att relationsskapande borde vara en större del, 

både i lärarutbildningen samt i förskolans verksamhet, då relationskompetens är en stor 

del av pedagogernas ansvar.  

I likhet med Sandberg och Vourinen (2007) visar denna studie att relationen är avgörande 

för att samverkan mellan förskola och hem ska fungera. Eftersom redskap, sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv, ständigt förändras kan även relationen mellan förskola och 

hem förbättras eller försämras beroende på pedagogens kompetens att skapa en tillitsfull 

relation till samtliga vårdnadshavare. Resultatet visar att läroplanen för förskolan är 

tolkningsbar och pedagoger i förskolans verksamhet värderar och arbetar olika för att 

skapa tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. För att underlätta relationsskapandet 

kan pedagogerna med fördel möta samtliga vårdnadshavare på ett professionellt och 

likvärdigt sätt, då läroplanens riktlinjer betonar arbetslagets ansvar att skapa tillitsfulla 

relationer med hemmen (Lpfö 18 2018).  

5.2 Slutsats  

Slutsatsen relateras till studiens forskningsfrågor, vilka är följande: Hur talar förskolans 

pedagoger om läroplanens utvalda citat om att skapa en tillitsfull relation mellan 
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förskola och hem? Hur beskriver förskolans pedagoger arbetslagets arbete för att skapa 

en tillitsfull relation med alla vårdnadshavare? 

Samverkan mellan förskola och hem ses som en viktig del i pedagogernas uppdrag, men 

tolkningen av läroplanen verkar skilja sig mycket mellan förskolans pedagoger. 

Pedagogerna har olika värderingar kring relationsskapandet vilket bidrar till olika 

arbetssätt och avsaknad av ett likvärdigt förhållningssätt. Vårdnadshavare som visar 

engagemang över verksamheten anses lättare att kommunicera med och ges inflytande i 

verksamheten. Dock ska samtliga vårdnadshavare få samma inblick och möjlighet att 

skapa en tillitsfull relation till förskolans pedagoger. Pedagogerna är oense om hur 

mycket tid det ska läggas ner på skapandet av relationen till vårdnadshavare som inte är 

intresserade av antingen verksamheten eller att skapa en relation. Resultatet visar att det 

är viktigt med ett likvärdigt bemötande till samtliga vårdnadshavare, även de som saknar 

engagemang. Förskolans pedagoger behöver redan från inskolningen bygga tillitsfulla 

broar med vårdnadshavare för att en fungerande samverkan ska kunna ske mellan förskola 

och hem. Därmed betonas vikten av att pedagogerna behöver besitta en 

relationskompetens och en yrkesprofession.  

5.2.1 Vidare forskning 

Eftersom denna studie är i liten omfattning skulle det vara intressant med fortsatt 

forskning inom samma område för att få en mer nyanserad bild. Det hade även varit 

intressant att se vårdnadshavares perspektiv på en tillitsfull relation mellan förskola och 

hem.  

Under arbetet med studien framkom några tankar kring hur en tillitsfull relation mellan 

förskolan och hemmet påverkar barnets utveckling på förskolan. Vidare forskning kring 

området skulle då kunna innebära att undersöka barns utveckling och lärande beroende 

på hur relationen är mellan vårdnadshavare och förskolans pedagoger.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

2020-08-31 sida 1/2 

Förfrågan om deltagande i studien om att skapa en tillitsfull relation med 

vårdnadshavare i förskolan. 

Hej! 

Våra namn är Evelina Ekenros och Elin Fohlin och vi studerar till förskollärare vid 

Högskolan Kristianstad. Vi har nu börjat skriva vårt examensarbete då vi startat vår sista 

termin på utbildningen. För att kunna genomföra studien behöver vi intervjua pedagoger 

i förskolan med erfarenhet inom förskolans verksamhet. Därför skickar vi ut en förfrågan 

om ert deltagande i vår studie. Området vi valt undersöka är hur legitimerade förskollärare 

och utbildade barnskötare tolkar läroplanens citat: “Arbetslaget ska ta ansvar för att 

utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen”.  

Vi skulle vara tacksamma om vi får ta del av dina tankar och erfarenheter till 

relationsskapande mellan förskola och hem. På grund av rådande omständigheter med 

Covid-19 planeras intervjun över Zoom, vilket är en digital mötesplats. Intervjun 

beräknas ta cirka 30 minuter och kommer spelas in. Deltagandet är frivilligt och du har 

rätt att avbryta din medverkan närsomhelst. Hela intervjun kommer endast tas del av oss 

och eventuellt handledare och examinator och utvalda citat kommer synas i studiens 

resultat och analys.  

Ditt deltagande kommer behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ditt deltagande är 

anonymt och inte går att spåra. Hantering av personuppgifter (GDPR) kommer registreras 

i enlighet med lagen på Högskolan Kristianstad. Resultatet kommer endast användas i 

forskningsändamålet av vårt examensarbete.  

Om du skulle vilja delta i studien, vänligen fyll i samtyckesblanketten och scanna över 

den till oss innan planerat intervjutillfälle. 

 

Vid frågor kontakta oss eller vår handledare:  

Evelina Ekenros    Handledare vid Högskolan Kristianstad 

evelina.ekenros0005@stud.hkr.se  Ann Steen  

0733226001    ann.steen@hkr.se 

Elin Fohlin    

elin.fohlin0028@stud.hkr.se 

0738055513    

  

mailto:evelina.ekenros0005@stud.hkr.se
mailto:elin.fohlin0028@stud.hkr.se
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 

2020-08-31 sida 2/2 

Samtycke till deltagande i studien ”Vem blir jag i barnets liv?” - att skapa en tillitsfull 

relation med vårdnadshavare i förskolan. 

 JA, jag har läst informationen och samtycker till att delta i studien. 

 JA, jag samtycker till att intervjun kommer innebära inspelning med ljud 

och/eller video i samband med studien. 

 

 

Härmed samtycker jag att delta i studien ”vem blir jag i barnets liv?” – att skapa en 

tillitsfull relation med vårdnadshavare i förskolan. Jag har läst och godkänner 

informationen ovan. Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas in. 

 

 

_______________________________________ 

Datum 

 

 

_______________________________________ 

Deltagares Underskrift 

 

 

______________________________________ 

Namnförtydligande  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

Namn: 

Ålder: 

Hur många år har du varit verksam i förskolans verksamhet: 

Antal avdelningar på förskolan: 

 

Läroplanen för förskolan 

1. Hur tolkar du citatet ”Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull 

relation mellan förskolan och hemmen.” (Lpfö 18 2018 s. 17)? 

 

2. Vad betyder en tillitsfull relation för dig? 

 

3. Upplever du att det finns en relation med alla vårdnadshavare? 

Om ja:  

a) Hur har ni skapat den?  

b) Upplever du att relationen med vårdnadshavare påverkar barnet på förskolan? 

 

Om nej:  

c) Vad beror det på att det inte finns någon relation?  

d) Upplever du att relationen med vårdnadshavare påverkar barnet på förskolan? 

 

4. Det talas ofta om tre P, där relationen ska vara professionell och personlig men 

inte privat. Hur tänker du kring det? 

 

Arbetslaget 

Läroplanen beskriver att det är arbetslagets ansvar att skapa en tillitsfull relation.  

5. ”Arbetslagets ansvar”, är detta något ni diskuterar tillsammans i arbetslaget och 

arbetar för att skapa? 

 

6. Finns det någon strategi för att nå/bygga en relation med alla vårdnadshavare? 
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7. Hur anser du att fördelningen av ansvaret för en god relation ligger mellan 

vårdnadshavare och förskolans pedagoger? 

 

8. Finns det något du vill tillägga som du tänker på eller som du inte fått sagt? 

 


