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Sammanfattning 
Denna kvalitativa studie syftar till att få fördjupad förståelse för hur pedagoger kan uppleva 

bemötandet med vårdnadshavare där meningsskiljaktigheter kring normer och värderingar 

kan uppstå. Behovet av en fördjupad kunskap kring pedagogernas bemötande är en följd av 

att det kan upplevas som svåra ämnen att ta upp och bemöta på ett professionellt plan. I 

studien har sex pedagoger intervjuats, framtagna av ett kriteriebaserat urval, med två case 

som grund för intervjufrågorna. Det som framkommer från bakgrund, resultat och analys är 

att alla människor är olika och att man upplever och tolkar saker efter den bakgrund man är 

formad efter. Detta i sig kan leda till att meningsskiljaktigheter uppstår i vårt bemötande 

med varandra oavsett varifrån vi härstammar. Eftersom dessa frågor upplevs som svåra att 

hantera och eftersom det inte finns tillräckligt med kunskap inom området ser vi ett stort 

värde i denna fördjupade studie. Vårt samhälle och samlevnad kräver en ömsesidig relation 

oavsett bakgrund för en god miljö där samtal och bemötande är öppen och ömsesidig. 

________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Bemötande, normer, värderingar, kultur, pedagoger, förskola, vårdnadshavare 
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Inledning 
Den Svenska förskolan har ett uppdrag att arbeta med värdegrund. Detta uppdrag ska 

synliggöras i förskolans läroplan på olika sätt. Till exempel står det att den svenska 

utbildningen i förskolan ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter samt 

de demokratiska värderingar och normer som råder i vårt samhälle (Skolverket, 2018).  

 

Förskolan har även ett uppdrag att undervisa om hur ”olika levnadsförhållanden och kulturer 

kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor 

och värderingar” (s.6), samt att barn i förskolan även ska få möjligheten att ”utveckla en 

förståelse för alla människors lika värde och deras egna rättigheter” (Skolverket, 2018 s.12). 

 

Utöver uppdraget att arbeta med värdegrund har förskolan ett uppdrag att samverka mellan 

hem och förskola. Pedagogerna1 ska på ett professionellt sätt bemöta vårdnadshavarens2 

funderingar och frågor samt även utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och 

vårdnadshavare (Skolverket, 2018). 

 

Förskolan som pedagogisk verksamhet kan karakteriseras som en kulturell norm. 

Pedagogerna måste då ha en insikt om vad som gäller i relationerna mellan hem och 

förskola. Därför finns ett särskilt behov när det gäller att skapa utrymme för vårdnadshavare 

(Jensen och Jensen, 2008). 

 

Vi vill lyfta detta ämne för att vi har hört, från verksamma pedagoger och har även själva, 

under vår utbildning upplevt att pedagoger kan se svårigheter gällande bemötandet av 

vårdnadshavare när det handlar om normer och värderingar i förskolan. I förskolans läroplan 

lyfts hur pedagoger och verksamhet ska arbeta aktivt med normer och värderingar med 

barnen. Däremot lyfts det inte lika mycket om hur man pratar om detta med vårdnadshavare 

vilket kan bli aktuellt när meningsskiljaktigheter uppstår mellan vårdnadshavare och 

pedagoger i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 I detta arbete kommer vi att benämna både förskollärare och barnskötare som pedagog. 
2 I detta arbete kommer vi benämna föräldrar och andra anhöriga som vårdnadshavare. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om pedagogernas bemötande av 

vårdnadshavare med andra normer och värderingar än de som gäller för den svenska 

förskolan.  

Forskningsfrågor  
1. I vilka situationer beskriver pedagogerna att meningsskiljaktigheter kan uppstå 

mellan pedagoger och vårdnadshavare? 

 

2. Hur beskriver pedagogerna vilka faktorer som påverkar deras bemötande av 

vårdnadshavare? 

3. Hur beskriver pedagogerna att de praktiskt skulle handla om de möter en 

vårdnadshavare med andra normer och värderingar? 

Centrala begrepp 

Fortbildning  

Fortbildning är en vidareutbildning för förskolans personal, vilket innefattar alla i 

verksamheten. Det kan ske på till exempel på APT (arbetsplatsträff) eller föreläsningar via 

universitet och andra institutioner. Detta för att hålla sig uppdaterad och fortsätta utbilda sig 

kontinuerligt för att öka förskolans kvalitet. 

Läroplanen 

Läroplanen är ett dokument som innehåller mål och riktlinjer för förskolan. Det är ett 

politiskt uppdrag vilket gör att den revideras och hålls levande. Den innefattar delar som till 

exempel grundläggande värden, normer och värden, förskola och hem. Engdahl (2015) 

förklarar att ”Läroplan för förskolan är en förordning, som framställs av regeringen och som 

alla som arbetar i förskolan ska känna till och följa.” (s.51).  

Rektor 

I och med att läroplanen revideras och träder i kraft den 1 juli detta år, kommer benämningen 

för förskolechef att ändras och gå under namnet rektor. 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen arbetar för barnens rättigheter runt om i världen och har funnits sedan 

1989. I Sverige omformas barnkonventionen och blir till lag 2020. Detta innebär att det 

påverkar olika verksamheter och rättsväsenden (Unicef Sverige, 2018). Barnkonventionen 

har också stöd av FN:s organisation.  

Interkulturalitet 

Vår uppfattning av interkulturalitet är att den fokuserar på förståelsen mellan individer med 

olika kulturella bakgrunder såsom skilda modersmål och levnadssätt, medan begreppen 

mångkulturalitet fokuserar på en samexistens tillsammans. Lahdenperä (2018) förklarar att 

interkulturalitet gör ”anspråk på kvalitativa och värdemässiga aspekter på kommunikation 

och relation mellan människor” (s.14) samt att människors olikheter och behov ”är några av 

de etiska värden som förekommer som mål för interkulturalitet” (s.14). 
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Kulturell mångfald  

Förskolans läroplan (Skolverket, 2019) lyfter att kunskap och intresse för olika kulturer 

skapar förståelse för värdet av att leva i ett samhälle som har en stor kulturell mångfald och 

även tar vara på att lära sig om det lokala kulturlivet. 

Normer och värderingar 

Normer är idéer, föreställningar och oskrivna regler som vi människor förhåller oss till utan 

att nästan tänka på det. Det formar oss som individer och det formar hela samhällen. Normer 

och värderingar utgör hur vi förväntas fungera och vara. (RFSL ungdom, 2011).  
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Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras relevant litteratur som ska ligga till grund för forskningen 

inom området. I den första delen kommer värdegrund att förklaras. Därefter berörs 

förskolans uppdrag och politiska och kommunala ansvar relaterat till värdegrund samt 

professionella bemötanden och samtal i förskolan. Slutligen lyfts hur olika dilemman kan 

uppstå mellan pedagoger och vårdnadshavare som en följd av skilda uppfattningar om 

normer och värden i förskolan. 

Värdegrund 
I Sverige är värdegrund något som kommit att bli en viktig del av det svenska samhället. 

Colnerud (2004) beskriver att de dokument som behandlar värdegrundsfrågor inom svensk 

skolpolitik främst är av moralisk och demokratisk karaktär. Det Colnerud menar är att man 

praktiskt arbetar för att lära barnen att visa respekt för människans okränkbarhet, integritet, 

individens frihet och alla människors lika värde. Detta är något som Skolverkets (2018) 

läroplan för förskolan betonar, att förskolan ska vila på dessa grunder.  

 

Begreppet värdegrund har dock blivit ett sammansatt ord som innehåller flera olika frågor, 

fenomen och problem enligt Colnerud (2004). Colnerud förklarar att sammansättningen av 

många begrepp kan leda till problematik inom förskolans praktik. Pedagogernas egna 

tolkningar och definitioner av begreppet kan tolkas olika beroende på varje individs 

inneboende relationer till just detta begrepp. Colnerud menar även att sociala och moraliska 

problem som väcker funderingar och uppmärksamhet kallas för värdegrundsfrågor 

(Colnerud, 2004).  

Olika uppdrag 

Politiskt samhällsuppdrag 

Det politiska samhällsuppdraget betyder att man ska ha respekt för mänskliga rättigheter 

och alla människors lika värde, samt frihet och värdighet (Regeringen, 2010). Det är något 

som är centralt för det svenska samhället och som dessutom bygger på ett demokratiskt 

styrelseskick. Sveriges regering (2010) förklarar vidare att det finns ett behov att föra 

dialoger och reflektioner om de normer och värderingar som råder och vad mänskliga 

rättigheter är. Detta innebär att det ska finnas möjligheter att skapa förutsättningar för att 

kunna diskutera tolkningar, frågor, funderingar och intressekonflikter. 

 

Att skapa tillfällen för samtal och diskussion genom att organisera mötesplatser för alla 

människor oavsett bakgrund, erfarenheter, värderingar eller livssituationer utgör en viktig 

bas för att kunna utveckla dialog. Detta kallas för värdegrundsdialog och är till för att skapa 

öppna dialoger om värderingar utan att sätta punkt för vad som ska gälla. Detta för att 

reflektera över innebörden av vår demokrati och de rättigheter som är grundläggande för 

vårt samhälle (Regeringen, 2010). 

 

De gemensamma mötesplatserna är något som Rönnerman (2011) lyfter fram som 

värdefulla och betonar att samtal och dialog är något som är viktigt. Rönnerman menar att 

dialogen ger möjlighet att bli hörd och att även få en respons på ens samtal. Det är, menar 
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hon, via denna typ av dialog man utvecklar sin egen förståelse, samt möjlighet att skapa ny 

kunskap med den information som förmedlas. För att uppnå en utveckling förklarar 

Rönnerman (2011) att detta inte endast kan ske vid en dialog utan att det kräver även en 

handling. 

 

Svenska förskolor utgår även ifrån Unicef Barnkonvention (2018), som funnits sedan 1989 

och blir omformad och lagstiftad den 1 januari 2020 i Sverige. Enligt Barnkonventionen ska 

de länder som skrivit under konventionen arbeta för alla barns lika värde och möjligheten 

att utvecklas till egna samhällsinriktade individer. Det kommer även att påverka 

diskussionerna kring agerandet gällande bemötandet om olika normer och värderingar. När 

detta träder i kraft kommer det att läggas ett större ansvar på myndigheter såsom förskolan 

och rättsväsendet (Unicef Barnkonvention, 2018).    

Kommunens uppdrag 

Jensen och Jensen (2008), förklarar att kommunerna har ett ansvar om riktlinjerna som styr 

samhället och att de ska preciseras. Ett exempel kan vara att lokalt arbeta med värdegrund 

och läroplaner. Jensen och Jensen förklarar vidare att bemötandet av vårdnadshavare är av 

stor vikt i arbetet i förskolan. 

 

På kommunal nivå enligt Engdahl (2011) kan inte förskolans verksamhet och resurser 

fördelas lika överallt. Barngruppens storlek och antalet personal kan inte bedömas utan 

andra faktorers påverkan såsom ”personalens utbildning och kompetens, samt barnens 

ålder” (s.50). Med detta menar Engdahl att man ska ta hänsyn till de lokala förutsättningarna 

vilket kan bestå av socioekonomiska aspekter, olika språk, barngruppens sammansättning 

och storlek. Hur resurserna blir fördelade är av stor betydelse för att förskolan ska hålla en 

god kvalitet enligt Engdahl (2011). 

Förskolans uppdrag 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskrivs det att förskolan aktivt ska arbeta för att 

ge barnen förutsättningar för sin utveckling inom många olika områden. Där innefattas 

normer och värden, att vara öppna, respektera, ta hänsyn och leva sig in i andra människors 

liv. Barnen ska även få förutsättningar att upptäcka, reflektera och ta ställning i etiska 

dilemman och livsfrågor i vardagen. Verksamheten ska arbeta för allas lika värde och de 

mänskliga rättigheterna för att bli aktiva deltagare i det svenska samhället.  

 

Som beskrivits tidigare kan normer och värden tolkas olika. Hägg och Kuoppa (2007), 

förklarar att detta kan skapa dilemman när det kommer till möten med vårdnadshavare som 

kan ha andra värderingar och normer. Det kan handla om hur vi ska leva och fostras vilket 

inte behöver vara förenligt med de värderingar och normer som ska råda i den svenska 

förskolan och som är preciserad i förskolans läroplan (Skolverket, 2018). 

Rektorns uppdrag 

Förskolans rektor har ett ansvar att se till att förskolan bedrivs av god kvalitet (Skolverket, 

2018). Det betyder att rektorn har ett särskilt ansvar att ge möjligheter för pedagoger att 

“utveckla formerna för samarbete mellan förskola och vårdnadshavare och informera dem 

om förskolans mål och sätt att arbeta” (s.20). Läroplanen belyser även att rektorn har ett 

ansvar att stå för fortbildning för all verksam personal. Detta för att öka kvaliteten och 
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professionaliteten hos de anställda, och att möjligheten att vidarebefordra den kunskap man 

fått till varandra (Skolverket, 2018).  

Professionella bemötanden och samtal i förskolan 
I förskolan är ett professionellt bemötande en viktig del av verksamheten. Hägg och Kuoppa 

(2007) förklarar att vi lär oss hantera bemötandet på olika sätt eftersom varje situation vi 

möter är unik. De benämner att de olika organisationer/verksamheter vi träffas i och grupper 

vi tillhör sätter olika gränser för hur kommunikationen kan föras och vad som är tillåtet och 

inte. Hur fungerar då bemötandet mellan vårdnadshavare och professionella pedagoger när 

det kommer till värdegrundsfrågorna? 

Professionellt bemötande och samtal med vårdnadshavare  

Hägg och Kuoppa (2007) betonar att det finns inga krav eller regler för hur man ska ha ett 

perfekt samtal. De trycker på att det viktiga är att den professionella samtalaren ska kunna 

reflektera i efterhand hur samtalet gått och vad man skulle kunna göra bättre till nästa gång. 

Att vara i sin profession innebär att ha ett förhållningssätt till sig själv som tillåter en att 

reflektera både utifrån sig själv och även försöka sätta sig in i den andra människans 

synvinkel. 

 

Det vanligaste stället att möta vårdnadshavare i förskolan är när vårdnadshavare lämnar 

eller hämtar barnen i hallen och vid utvecklingssamtalen. Sandberg och Vuorinen (2007) 

skriver att den här typen av möten är en form av samtal som både personal och 

vårdnadshavare uppskattar som mest, just för att det finns tid att samtala en stund, 

framförallt på utvecklingssamtalen. De förklarar även att mötet kan variera beroende på hur 

många vårdnadshavare det är som kommer, hämtar eller lämnar sina barn samtidigt vilket 

kan påverka det professionella bemötandet.  

 

Det finns tre typer av huvudområden som ska behandlas på föräldramöten enligt Jensen och 

Jensen (2008). Den första delen handlar om information om förskolan, där pedagogerna 

berättar om hur ekonomin ser ut, vilken pedagogisk grundsyn de har på förskolan och vilka 

traditioner som råder i verksamheten. Den andra delen handlar om det pedagogiska arbetet 

där pedagoger och vårdnadshavare pratar om barnens trivsel på förskolan. Pedagogerna 

lyfter även vilka aktiviteter de gör just nu på förskolan och vad de planerar i framtiden. I 

den sista delen lyfter Jensen och Jensen (2008) samarbetet i föräldragruppen, vilket handlar 

om värderingar, uppfostran och barnsyn. Här ska vårdnadshavare få chansen att påverka 

förskolan och göra sin röst hörd till pedagogerna, men även få lyssna på andra 

vårdnadshavare.  

 

Eriksson beskriver i Pedagogiska magasinet (2017) en teori som kallas 

partnerskapsprincipen, vilket menas att hemmet och förskolan ska betraktas som två  

jämbördiga parter med ett gemensamt uppdrag i förskolan. Teorin utgår då från att 

pedagoger ska fostra barnen, i samverkan med vårdnadshavare, till kunniga individer och 

goda samhällsmedborgare. Denna princip innefattar även att skapa goda relationer för 

samtal genom att föra samman pedagoger och vårdnadshavare till partners.  
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Genom att skapa möjligheter till inflytande för vårdnadshavare inom den enskilda 

förskoleverksamheten ställs även kravet på att alla föräldrar ska ha samma vilja att delta 

aktivt på föräldramöten, utvecklingssamtal och andra forum som förekommer i förskolan. 

Detta är något som Markström och Simonsson (2013) skriver, att föräldrar ska tillåtas ha 

inflytande att förverkliga läroplanens mål till det praktiska görandet i förskolan. Enligt 

Skollagen (2010:800) kap.8 11 § har förskolans personal ett ansvar att genomföra 

kontinuerliga samtal med vårdnadshavare om barnens utveckling och lärande och dessa 

utvecklingssamtal ska ske minst en gång varje år. 

Meningsskiljaktigheter och Mångfald  
I förskolan möter pedagogerna både barn och vuxna med andra kulturer. Det är något som 

Lahdenperä (2018) skriver om. Hon förklarar att relationerna mellan vårdnadshavare ska 

innehålla ömsesidig respekt och ett erkännande av att människor är olika och att man måste 

se till varandras olika behov och förhållningssätt. Detta innefattar jämlikhet, jämställdhet 

och social rättvisa där det är etiska värden som förekommer i mål som interkulturalitet3. 

Lahdenperä (2018) beskriver även att Sverige idag förklaras att vara typisk i sin 

mångkulturella samhällsuppbyggnad, där etnisk, kulturell och flerspråkig mångfald är 

tydlig.  

Etnisk och kulturell mångfald är en stor tillgång för det svenska samhället och även 

förskolan. Mångfalden kan ses som en positiv utmaning för utveckling, vilket innebär att 

förskolans verksamheter ska sträva mot ledarskap och samarbete med vårdnadshavare. 

Pedagogernas kompetens ska upprätthålla och bibehålla en ömsesidig process mellan 

vårdnadshavare och sociala interaktioner. Detta kan dock skapa eventuella dilemman, 

motsättningar och spänningar i de sociala konflikterna om det saknas en vilja att skapa 

platser och möten för delaktighet och samverkan (Lahdenperä, 2018). 

I förskolans arena blir det att pedagogerna får ett högre krav på sina kompetenser och måste 

därför visa på andra sätt hur en förskola är uppbyggd i det svenska samhället. Pedagogerna 

måste bemöta de olika vårdnadshavarna och även förstå deras syn på barnuppfostran 

(Lahdenperä, 2018). 

Läroplanens intentioner med mål gällande kulturell mångfald och barns 

förståelse för olika och andra kulturella uttryck pekar på ett mer 

interkulturellt förhållningssätt för förskolans verksamhet, eftersom 

interkulturalitet är utgångspunkt och ett arbetssätt när det gäller att 

utveckla förskolan utifrån mångfalden bland barn, föräldrar och personal 

(Lahdenperä 2018, s.14.) 

Jensen och Jensen (2008) beskriver att vårdnadshavare lever olika och har olika 

livssituationer vilket alla pedagoger måste respektera. Pedagogernas ansvar är att möta 

dessa olikheter med en stor fördomsfri öppenhet och även visa tolerans för 

vårdnadshavarna.   

                                                 
3 Se interkulturalitet sida 2. 
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Jensen och Jensen (2008) skriver att alla vårdnadshavare vill sitt bästa för sitt barn, men att 

det kan se olika ut. Många vårdnadshavare vill bara att deras barn ska må bra, medan andra 

vårdnadshavare trycker mer på kunskapsutveckling. De fortsätter att förklara att det kan 

finnas många synpunkter från vårdnadshavare när det gäller barnen och barngruppen i 

förskolan. Det kan vara att vårdnadshavare inte tycker att värderingarna i pedagogernas 

styrdokument stämmer överens med deras syn på barnen. Därför anser Jensen och Jensen 

(2008) att pedagogerna måste se till att de är tydliga i hur de formulerar sina värderingar på 

förskolan till vårdnadshavarna och samtidigt vara respektfullt öppna och låta 

vårdnadshavarna komma med egna synpunkter. 

 

Ett dilemma som uppstår är att nästan alla skolor i stort sett ropar efter hjälp att nå ut med 

kontakten till vårdnadshavare medan vårdnadshavarna klagar på att ingen lyssnar på dem. 

Här gäller det att man lär sig möta varandra och bygga broar. Samhällets ökande mångfald 

och barn som kommer från olika skolsystem kan skapa utmaningar för hur pedagoger ska 

förhålla sig (Harju och Tallberg, Broman, 2013).  

Sammanfattning 

Vårt samhälle bygger på en mångfald där meningsskiljaktigheter och dilemman kan uppstå 

gällande till exempel barnuppfostran som innefattar normer och värderingar. Värdegrunden 

kan tolkas olika beroende på ens inneboende erfarenheter och bakgrund. För att bemöta 

dessa olikheter krävs öppna samtal som leder till goda handlingar. Detta kan uppnås genom 

att skapa tid att söka ny kunskap och förståelse för hur man bemöter våra medmänniskor. 

Tid, personaltäthet och kontinuerlig fortbildning inom bemötandet av värdegrundsfrågor 

förklaras vara en utmaning i förskolan.  

 

I förskolans verksamhet möter man olika människor med olika livssituationer och 

värderingar. Det gäller för pedagoger att bemöta dessa olikheter genom öppenhet och 

respekt både inom bemötande av vårdnadshavare och även inom arbetslaget i förskolan. 

Pedagoger i förskolan styrs av politiska riktlinjer som kan upplevas svåra att bemöta när det 

uppstår meningsskiljaktigheter gentemot vårdnadshavare med andra normer och 

värderingar. Det framkommer från många författare att detta är ett ämne samhället måste 

prata om. 
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Metod 
I det här avsnittet redogör vi för vår metod för datainsamlingen, kriterierna för urval av 

informanter samt bearbetningen och analysen av det empiriska materialet vi samlat in. 

Slutligen i vår metoddiskussion framkommer det hur vi har gått till väga samt 

problematiseringen om arbetets upplägg.  

Undersökningsmetod  
Det material som resultatet grundar sig på består av kvalitativa forskningsintervjuer med 

verksamma pedagoger på olika förskolor. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att den 

undersökningsmetod som vi valde är en kvalitativ forskningsmetod med intervju. 

 

Väl medvetna om att denna undersökningsmetod är tidskrävande bedömde vi att intervju 

som metod var det bästa alternativet med tanke på vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

Genom en intervju med öppna frågor och två case fick vi möjligheten att få en vidgad syn 

och förståelse för vad dessa informanter har upplevt och vad de upplever på daglig basis när 

det gäller förskolan och bemötandet mellan pedagoger och vårdnadshavare. 

Urval  
Vårt urval är baserat på ett kriteriebaserat urval (Christoffersen och Johannessen, 2015). Ett 

av kriterierna vi har använt oss av, har varit att informanterna ska vara på ett eller annat sätt 

verksamma i förskolans verksamheter. Ett annat kriterium har varit att informanterna skulle 

komma från olika förskolor och/eller avdelning. Detta val gjordes för att skapa en bredd på 

materialet. 

 

Vi valde att kontakta förskollärare som uppfyllde våra kriterier på förskolor som vi tidigare 

haft någon sorts kontakt med. Genom dessa kontakter fick vi även kontakt med informanter 

vi aldrig träffat förut, men som ändå uppfyllde våra kriterier och var intresserade av vårt 

ämne och som önskade att delta i studien. 

Kvalitativa metoder handlar om att få ut tillräckligt mycket data av ett begränsat antal 

informanter (Christoffersen och Johannessen, 2015). I vår studie valde vi att intervjua sex 

stycken informanter vilket gav oss mycket material. Dessa informanter bestod av både män 

och kvinnor, med olika erfarenheter.  

Fingerade namn:  Arbetstitel:  Arbetserfarenhet:  

Eva Förskollärare  31 år  

Lena Barnskötare 10 år  

Greger  Förskollärare 18 år  

Sara Förskollärare  17 år  

Bengt Förskollärare 27 år  

Josefin  Förskollärare 11 år  
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Datainsamling och bearbetning  

Datainsamling 

Vi sammanställde ett missivbrev (se bilaga 1) med information om vilka vi är och vad vi 

skulle skriva om samt beskrev vilka veckor vi hade möjlighet att intervjua de informanter 

som var intresserade av att delta i studien.  

 

Vi lämnade först ut missivbrevet till de informanter som visat intresse att delta i studien. 

Därefter gick vi tillbaka efter en vecka för att också få en personlig kontakt och kunna ta 

emot eventuella frågor och funderingar på plats. Informanterna fick själva bestämma tid och 

plats för intervjuerna vilka genomfördes under en tvåveckorsperiod (februari-mars 2019) på 

olika platser. Både på informanternas förskolor och i hemmiljö, för att tillmötesgå 

informanternas möjligheter till intervju.  

 

Bryman (2008) menar att genom inspelning av intervju behöver man inte fokusera på att 

föra anteckningar utan att man kan istället visa informanten att man lyssnar på vad 

informanten säger. Vi valde alltså att spela in intervjuerna både på mobil och dator för att 

försöka säkerställa kvalitén på ljudinspelningarna och sedan transkribera varje intervju. Mer 

information om detta under rubriken databearbetning. 

Vid intervjuns början introducerades upplägget med uppvärmningsfrågor i syfte att få 

informanten bekväm i samtalet. Frågor kring värdegrund och bemötande, tänker vi kan vara 

svåra att sätta ord på därav valde vi att komplettera intervjuerna genom att också skapa två 

case som informanten fick läsa och beskriva sina tankar kring. Vi valde alltså att ha två olika 

case med olika scenarion som kan utspela sig i förskolan (se nedan). Till casen hade vi också 

några följdfrågor (se bilaga 2). Kvale och Brinkman (2014) beskriver att när en intervju 

hålls på en mer spontan nivå ökar sannolikheten för ett mer behagligt samtal där chansen 

till mer genuina, spontana svar. Därav tänkte vi att vi ville prova metoden att diskutera kring 

case. 

Case 1. 

Dagen börjar gå mot sitt slut på förskolan och du möter upp en vårdnadshavare i hallen, 

upprörd över att återigen se sin son klädd i en kjol. Vårdnadshavaren uttrycker starkt att 

sonen absolut inte får, under några omständigheter, bära en kjol då han är en pojke och 

ska inte vara klädd som en flicka. Hur skulle du bemöta dessa vårdnadshavare i denna 

situation? 

Case 2. 

Ni har haft ett möte för nya vårdnadshavare på er förskola och blir ombedda till ett enskilt 

samtal efteråt av ett par av vårdnadshavarna. De berättar att de sett de manliga 

pedagogerna på förskolan och förklarar att de inte vill att dessa kollegor ska byta blöja på 

deras barn eller ha läsvilan tillsammans, eftersom de är män. Hur skulle du förklara din 

handling vid detta möte?  

Tack vare dessa case fick vi långa intervjuer med mycket tankar och idéer. Informanterna 

själva började fundera mer på hur de möter och förhåller sig i samspel med vårdnadshavare. 
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Databearbetning 

Vi började databearbetningen genom att transkribera intervjuerna. När vi transkriberade 

hela intervjuerna rensades olika utfyllnadsord, upprepningar och andra ”ticks” bort. 

Transkriberingarna har därefter kategoriseras under våra forskningsfrågor och eventuella 

underrubriker som tillägg. Det som saknade relevans för vårt arbete sorterade vi bort. Vi 

markerade även den transkriberade texterna i olika färgkoder för att synliggöra viktiga data 

till arbetets resultatdel. 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) gäller det att få fram informationen som informanten 

berättar om. Därför använder man sig av en kodning för att tolka och förstå data och detta i 

sig kallas för meningskoncentrering. Metoden handlar om att man sammanfattar 

informanternas svar i kortare formuleringar vilket vi gjorde med materialet från 

intervjuerna. Vi skrev sedan samman sammanfattningarna till en löpande text för att 

beskriva likheter och skillnader i informanternas beskrivningar samt styrkt resultatet med 

citat från informanterna. 

Trovärdighet och Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet handlar om att man noggrant samlat in information som svarar mot 

syfte och forskningsfrågor. Därefter handlar det om att tolka resultaten och dra trovärdiga 

slutsatser av det (Roos, 2004). Tolkningar sker oavbrutet och det är något vi strävar efter, 

men det är samtidigt något vi aldrig kommer att uppnå. Det handlar om att ha en tydlig 

struktur i arbetet för att undvika att ta saker förgivet. En hjälp kan vara att ställa sig utanför 

sin egen förståelse, ens egna ställningar och värderingar. Därefter strukturera upp vad som 

sägs och se om frågorna man ställer under en intervju varit relevanta för arbetets syfte (Roos, 

2004).  

 

I detta arbete strukturerade vi upp varje intervju i ett eget dokument och markerat den text 

vi ansåg vara relevant för vårt arbete. Detta för att få en struktur och en överblick över det 

mest relevanta samt genom långa intervjuer med många informanter, från olika platser, ökar 

chansen till trovärdighet. 

Etiska ställningstaganden 
Väl medveten om att detta ämne kan vara svårt att prata och diskutera om var vi noga med 

att beakta de fyra forskningsetiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Löfdahl, 2014). När det kommer till 

informationskravet och samtyckeskravet så informerade vi via ett missivbrev och muntligt 

på plats till informanterna om vad vårt examensarbete handlade om. Vi var tydliga med att 

deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att ange 

orsak.  

Gällande konfidentialitetskravet förklarade vi att de kommer att få vara anonyma genom 

fingerade namn genom hela studien. Vi berättade även om nyttjandekravet vilket betyder att 

de material som framkommer endast är till för vår studie och när vårt arbete är klart, kommer 

materialet att raderas. 
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Metoddiskussion 
Genom att vi gick ut till informanterna och inte enbart mailade eller ringde runt ökade våra 

chanser att fånga informanternas intresse ännu  mer eftersom vi fick chansen att berätta mer 

i detalj om vad och hur vi tänkte kring det ämne vi valt att fördjupa oss i. Detta för att vi 

upplever att när man kan mötas och ta det  muntligt visar det på ett seriöst förhållningssätt 

till studien. Detta gjorde det även lättare att kunna förklara våra tankar kring bemötandet 

mellan pedagoger och vårdnadshavare och det resulterade i att vi fick bra respons från 

pedagogerna och majoriteten sa ja redan vid första mötet. Vi turades sedan om att leda 

intervjuerna, hjälptes åt att ställa frågor om det var något den andre glömt eller om en 

spontan följdfråga uppstod. 

 

Intervjuerna gick till på så vis att vi båda deltog i intervjuerna förutom de två sista på grund 

av andra faktorer som spelade in i vardagen. Som det framkommer under rubriken 

datainsamling spelade vi in varje intervju på en ljudfil på både dator och telefon för att vara 

säkra på att om den data vi fått in skulle försvinna från något digitalt verktyg så hade vi 

backup. 

 

Efter gjorda intervjuer delade vi upp skrivarbetet på så sätt att båda hade specifika områden 

att arbeta med. Susanne har tagit huvudansvaret för bakgrund, metod och transkriberat 

hälften av intervjuerna. Farida har ansvarat över resten av transkriberingen samt haft 

huvudansvaret för resultat och inledning. Tillsammans har vi under arbetets gång, korrigerat 

varandra, diskuterat och tagit hjälp att omformulera varandras text så att den röda tråden 

blivit synlig, samt markerat osäkerheter och funderingar i olika färger i skrivandet för att 

tydliggöra och förenkla för den som korrekturläser arbetet. Detta har underlättat kring 

tidsramen vi måste förhålla oss till. 

 

I arbetets slutskede har vi tillsammans läst igenom arbetet regelbundet. Även läst högt för 

varandra, detta för att synliggöra eventuella skrivfel eller funderingar som dyker upp. Vi 

har tagit hjälp av handledare genom arbetets gång. Där vi aktivt har skickat in delar av 

arbetet för att handledaren har kunnat korrekturläsa och ge snabb feedback. Vi har hållit 

kontakt via mail och även vid personliga möten. 

 

Casen formulerades efter egna erfarenheter vilket vi valde att lyfta för att utforska 

verksamma pedagogers upplevelser och få förståelse för hur andra pedagoger skulle hantera 

sådana situationer där meningsskiljaktigheter uppstår mellan pedagoger och 

vårdnadshavare. Hade vi skrivit casen på ett annat sätt hade vi troligtvis fått annorlunda svar 

men vi valde att ha med två case med olika situationer för att få en bred uppfattning om hur 

olika dilemman kan uppstå i förskolan. Varför vi valde dessa situationer är för att vi har 

upplevt liknande fall och att detta är ett känsligt ämne eftersom att det berör våra värderingar 

samt hur vi ser på vår omgivning och synen vi har på barn. Casen gav en bredare intervju 

och intervjufrågorna byggdes runt casen där pedagogerna fick möjlighet att lyfta egna 

dilemman de stött på i förskolan. Önskvärt i detta examensarbete hade varit kursens tidsram 

hade varit större. Genom mer tid hade detta lett till ett större och mer vidgat arbete. Det hade 

eventuellt bestått av en enkät eller observationer för ett bredare perspektiv. Med denna 

möjlighet för att synliggöra och jämföra andra delar i landet för att ta del om olika 
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arbetssituationer i Sverige. Detta för att få en ökad kunskap för hur bemötandet mellan 

pedagoger och vårdnadshavare kan ske.  
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från de intervjuer som gjorts angående bemötande 

mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vilka meningsskiljaktigheter som kan uppstå, vilka 

faktorer som kan påverka bemötandet samt hur pedagogerna praktiskt skulle handla kring  

de case och  intervjufrågor som presenterats. Alla informanter går under fingerade namn.   

Situationer där meningsskiljaktigheter kan uppstå mellan pedagoger och 

vårdnadshavare 

Genus 

Eva förklarar att hon inte stött på vårdnadshavare som har varit arga på henne eller hennes 

kollegor gällande åsikter om värdegrundsfrågor såsom normer och värderingar. De har 

däremot haft funderingar och frågor till exempel om deras barn ska benämnas som hen i 

förskolan när de fått veta att den förskolan arbetar grundligt med genusuppdraget. När 

vårdnadshavarna får det förklarat om vad genus innehåller och innebär på deras förskola 

har vårdnadshavarna inte haft någon meningsskiljaktighet kring det längre. Även Bengt har 

upplevt att vårdnadshavare kommit med funderingar gällande deras arbete med genus. Han 

förklarar:  

Jag tror det kan vara föräldrar som lite grann har lockats med i det här 

populistiska vindarna, ”Vad håller de på med där på förskolan? Ska de 

göra om mitt barn nu till pojke eller flicka?” 

Sara berättar att hon mött en situation där en pojke hade flickiga kläder på sig. Hon upplevde 

att vårdnadshavarna var obekväma med det, samt hade svårt att acceptera detta även fast de 

förklarade att det inte behövde betyda att han alltid skulle vara klädd som en flicka. Hon 

förklarar även:  

Jag upplevde ändå, fast vi pratade öppet om det att de hade svårt att 

acceptera det. Och vi kan ju inte förändra en föräldrars syn på det hela 

men vi kan ge våran tanke kring det. 

Sara tror att när de samtalar om genus handlar det om ett gammalt synsätt och att 

vårdnadshavare kan vara rädd att deras barn ska hamna i utanförskap. Hon trycker på att 

förskolan har en viktig roll här, att visa på en öppenhet utan att lägga värdering i det. 

Majoriteten av pedagogerna anser att man ska ha ett öppet bemötande och respektera 

vårdnadshavares åsikter. Eva tycker däremot att om vårdnadshavare inte håller med om vad 

som praktiseras på förskolan, ska man istället påverka barnet. Eva förklarar: 

Men okej, jag måste ju behandla dig med respekt, du har fått plats hos 

mig, jag ska ha ditt barn här. Då kanske jag får jobba hårdare med barnet 

*skratt*. [...], Våra värderingar som vi har på förskolan får ju som grunda 

dig som pedagog med det.  

Kulturskillnader 

Josefin uttrycker att det känns som att det uppstår mer och mer dilemman eftersom att 

samhället i Sverige är i ständig utveckling när det kommer till mångkultur. Hon förklarar: 
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Jag tror att det kommer bli ganska många dilemman tills vi hittar någon 

samhörighet och ja... och det är på förskolan det börjar så att det känner 

jag är ganska stor utmaning.  

Idag känner de flesta av pedagogerna att arbetet med jämställdhet och genus, generellt, är 

mer accepterat i dagens samhälle. Däremot upplever många pedagoger att den kulturella 

skillnaden kan vara svårare att prata om med vårdnadshavare. Greger lyfter att i Sverige tar 

man in många delar från andra länder till exempel olika synsätt och traditioner. Många delar 

är bra menar Greger, men vi måste även prata om att det finns dåliga saker.  Greger 

förklarar: ”Det här med religion, andra kulturer. Där tror jag att det finns en större klyfta. 

Det är nog svårare att prata om idag 2019.” 

 

Lena förklarar att på hennes förskola är majoriteten barn med svenska som andraspråk. Lena 

förklarar vidare att hon skulle vilja se en förändring på sin förskola, att man blandar 

barngrupperna, att det var 50/50, så att barnen kan lära sig av varandra, lära sig olika språk 

tillsammans och mötas i en arena där mångkulturen står främst.  

 

Sara beskriver en situation där det uppstått en kulturell meningsskiljaktighet mellan henne 

och en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren som inte var från Sverige var till en början, när 

barnet började på förskolan, missnöjd över den svenska förskolans upplägg. Hon beskriver 

att landet vårdnadshavaren kommer ifrån började man lära barnen matte, språk och andra 

ämnen redan i väldigt tidig ålder. Sara beskriver att det var därför denna vårdnadshavare  

hade frågat personalen när de skulle börja lära barnet något. Sara berättar att de löste 

problemet genom att hon bokade ett möte med vårdnadshavaren där hon fick möjligheten 

att förklara hur de arbetade på förskolan samt varför de gör som de gör. Hon beskriver att 

hon hade förklarat att på förskolor i Sverige tittar man efter barnens intresse och sedan lär 

dem saker de själva önskar att lära sig. Vårdnadshavaren blev väldigt nöjd efter detta 

förtydligande och uttryckte att konceptet var väldigt bra. 

Föräldramöten 

Varje pedagog har sagt att de försöker nå ut till föräldrar via föräldramöten och andra forum. 

Men det har ändå upplevts som svårt när det gäller värdegrundsfrågor och hur man bemöter 

vårdnadshavare i dessa frågor. Många av pedagogerna upplever att man pratar om 

jämställdhet på möten men inte lika mycket om värdegrundsfrågor. De flesta pedagoger 

uttrycker att de får fortbildning i många olika delar, men att engagemanget från 

vårdnadshavare har minskat, vilket gör bemötandet svårare idag. Greger förklarar att det har 

skett en del förändring senaste tid:   

Nästan 10 år sedan, då var det otroligt intensivt med utbildningar, kring 

jämställdhet och jämlikhet. Vi var ju mer sammanlänkade vi förskolor 

och skolor, dom hade ju en plan att dom kunde som så här, vi hade 

gemensamma fortbildningsdagar, med teman, genomtänkta teman. Det 

har vi som inte på samma sätt idag. 

Greger berättar att förr var det mer prat om skillnaderna mellan pojkar och flickor och varför 

det såg ut så i samhället. Men att idag är det väldigt mycket mer komplext med till exempel 

könstillhörighet, jämställdhet och jämlikhet, vilket kanske har bidragit till att 
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vårdnadshavare inte är lika engagerade idag. De flesta pedagoger tycker att det skulle vara 

önskvärt att vårdnadshavare ska få läsa delar av läroplanen men de har samtidigt förståelse 

för att vårdnadshavarna inte kommer kunna hinna läsa igenom den. Josefin förklarar att det 

som då är viktigt är att plocka ner delar från läroplanen och göra det konkret för 

vårdnadshavarna: 

Det gäller ju att ta vårt ansvar som förskola på ett bra sätt, göra det 

förenklat för att det ska bli förståeligt och göra det så konkret som möjligt 

och det är ju via barnen som våra mål… ska synas egentligen. 

Värdegrund och politiska uppdrag  

Pedagogerna upplever att det kan bli svårt att prata om värdegrundsfrågor gällande normer 

och värderingar eftersom att förskolans läroplan är styrd av Sveriges regering. Alla föräldrar 

kanske inte håller med om den politik som just nu styr vårt land. Många pedagoger upplever 

att detta kan skapa meningsskiljaktigheter mellan pedagoger och vårdnadshavare och alla 

pedagoger beskriver även att de måste utgå från de politiska uppdragen förskolan arbetar 

utifrån. Bengt lyfter: 

Hur vi ska agera styrs ju av skollag, läroplan, barnkonvention… lärarnas 

etik, vi har egen etik också som är lärarnas egna. Alltså, det är ju sådana 

saker som styr hur jag agerar och det är ju det som gäller. 

Faktorer som påverkar bemötandet mellan pedagoger och 

vårdnadshavare 

Vårdnadshavares engagemang   

De flesta pedagoger beskriver att de tar upp läroplanen på konkreta plan vilket betyder att 

de till exempel visar filmer för vårdnadshavarna, på föräldramöten, på deras barn och hur 

dagen har sett ut och där kan de även lägga in citat från läroplanen. Pedagogerna uttrycker 

dock att de skulle vilja gå ännu mer på djupet med läroplanen tillsammans med 

vårdnadshavarna, men att det fanns risk för att engagemanget skulle sjunka om de endast 

skulle stå och läsa rakt upp och ned från läroplanen.  

 

Pedagogerna beskriver vidare att föräldramötet måste variera. Att bara sitta och lyssna är 

inget som någon av pedagogerna tycker är särskilt bra. Josefin beskriver att de valt ut en 

bok på ett föräldramöte som de arbetade med. Detta skapade samtal och ett bra bemötande 

även mellan vårdnadshavare i sig eftersom att de fick sitta i små bikupor och prata om 

boken. Josefin säger att de har fått ut otroligt mycket av det och hon vill gärna fortsätta med 

sådana typer av föräldramöten.  

 

Många pedagoger tycker att föräldramöten ger mycket i många frågor gällande barnens 

utveckling och hur de mår och har det på förskolan. Däremot tycker många pedagoger att 

det inte pratas särskilt mycket om värdegrund och bemötande i sig mellan vårdnadshavare 

och pedagoger, alltså vuxna emellan. Ett annat dilemma som påverkar bemötandet enligt 

pedagogerna är att de inte vill gå in och tränga sig på vårdnadshavarnas sätt att uppfostra 

sina barn på. Eva förklarar: 
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Ja men det kan ju handla om värderingar, för där är det också att man inte 

vill vara inne och trampa på… dina värderingar, eller era värderingar, hur 

ni vill att ni ska fostra erat barn. 

Tiden för bemötande  

Tiden är något alla pedagoger tar upp och ser som en brist i förskolan vilket påverkar 

bemötandet av vårdnadshavare. Ibland hinner pedagogerna knappt säga hej eller hejdå till 

vårdnadshavarna eftersom de har för många barn i barngruppen. Pedagogerna fick säga en 

hur lång tid ett möte i hallen kan ta med vårdnadshavaren och de flesta säger kring 2–5 

minuter. Då är det vid både hämtning och lämning.  

 

De flesta pedagoger säger att de avstår från att ta upp vissa saker i hallen med 

vårdnadshavare eftersom de känner att de inte vill ta upp djupa saker såsom läroplanens mål 

och syn på uppfostran som styrdokumentet innefattar, för att pedagogerna upplever att tiden 

är bristande i hallen för sådana samtal. De flesta pedagoger vill inte ta upp dessa saker i 

hallen om vårdnadshavaren är upprörd, utan vill då istället boka in ett enskilt möte. 

Pedagogerna trycker verkligen på att tiden för att ta upp saker som värdegrund, normer och 

värderingar utifrån förskolans läroplan i hallen inte är optimal. De flesta samtal i hallen 

handlar om hur mycket barnen ätit, om de sovit bra och haft en bra dag. Sara nämner att hon 

gärna vill lyfta läroplanen ännu mer tillsammans med vårdnadshavarna för att de ska få en 

större insyn i förskolan men att det är tiden som gör att det blir svårt att uppnå. 

 

Något som är återkommande hos pedagogerna är även att de har mycket att göra under ett 

år. Pedagogerna förklarar att mötena, såsom utvecklingssamtal eller föräldramöten sker 

endast vid ett tillfälle per år tillsammans med vårdnadshavare. Önskescenariot hos alla 

pedagoger är att de skulle vilja ha mer tid till att planera, både individuellt men också 

tillsammans med arbetslaget. Det som alltså är gemensamt för alla pedagoger är upplevelse 

av tidsbrist. Greger säger:  

Det är ju otroligt viktigt, och ha tid för att reflektera och tänka. Tyvärr så 

är det ganska mycket som ska hinnas med så att säga under ett år. Så 

önskvärt mer tid.  

Barngruppens storlek 

Dilemmat kring för stora barngrupper är en återkommande faktor hos alla pedagoger. Det 

som hade varit ännu mer önskvärt enligt pedagogerna är att det skulle varit mindre 

barngrupper vilket hade resulterat i en lugnare miljö för att göra det möjligt att kunna lägga 

in mer möten med vårdnadshavare i schemat. En barngrupp idag består vanligtvis av 18–22 

barn. Detta enligt pedagogerna gör det svårt att hinna med samtal med vårdnadshavare i 

hallen eftersom att de inte hinner prata en längre stund.  

Praktiskt handlande i bemötandet mellan pedagoger och vårdnadshavare 

gällande normer och värderingar   
Gemensamt för alla pedagogerna gällande case 1 (se bilaga 2) är att de beskriver att de 

skulle börja med att lyssna in vad vårdnadshavaren säger. Eventuellt försöka bolla och fråga 

varför vårdnadshavaren inte vill att deras son ska ha en kjol på sig. Sara förklarar att:  
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Jag skulle nog säga väldigt lugnt och sansat att jag respekterar deras 

åsikter men jag skulle samtidigt förklara vårt uppdrag i förskolan, prata 

om alla människors lika värde. 

Alla pedagoger lyfter också att man måste utgå ifrån läroplanen och dess mål som finns, till 

exempel de stycken som handlar om genus, normer och värden och mötet mellan hem och 

förskola. Enligt de flesta pedagoger kan det upplevas som svårt att prata om för att det kan 

vara väldigt personligt varför vårdnadshavaren tycker att pojkar inte ska ha en kjol. Eva 

beskriver: 

Så det är lite knepigt det där, klart att man vill påverka föräldrar också att 

vidga sina vyer, men samtidigt kan jag inte trampa in på ditt föräldraskap 

på nått sätt. 

För vårdnadshavarens skull ska de inte behöva stå i hallen och vara arg utan istället erbjudas 

en egen tid där de får möjlighet att föra fram sina funderingar och åsikter i en lugnare miljö. 

Pedagogerna beskriver att detta även ger dem en chans att ta ett steg tillbaka, reflektera med 

kollegor och behålla sin professionella roll som pedagog i bemötandet av vårdnadshavarna. 

Josefin uttrycker också att det även visar att man ger respekt till vårdnadshavarna.  

 

Greger förklarar att även om man känner sig trygg i att prata med vårdnadshavarna upplever 

han ändå att man kan känna sig ifrågasatt ibland. Greger menar att det alltid går lätt att 

umgås och prata med dom som känner likadant och det gör att när man bemöter 

vårdnadshavare med en annan åsikt eller fundering kring förskolan kan pulsen öka lite 

grann.  

 

Bengt förklarar att detta case är i sin tid eftersom att konstellationerna kring kön är ett 

populistiskt och mer komplext synsätt. Han menar att vårdnadshavare kan ifrågasätta 

förskolans syn på hur man uppfostrar barnen. Skulle sedan vårdnadshavaren inte ge sig, 

utan fortfarande vara arg, skulle pedagogerna vilja bolla frågorna och funderingarna med 

sitt arbetslag. Skulle det inte bli bättre efter ett möte med vårdnadshavare skulle de flesta 

pedagoger vända sig till sin rektor för att ta hjälp och stöd i situationen. Bengt berättar att 

han skulle förklara för vårdnadshavaren att pedagoger skulle få svårigheter att klara av sina 

uppdrag genom att tvinga barnen att bära kläder de inte vill ha på sig. Han trycker på att det 

går emot förskolans och skolans värdegrund. Josefin förklarar att när man också får bolla 

med arbetslaget ger det även en chans att prata om vad man står för i förskolan.  

 

Sammanfattningsvis gällande case 1 har de flesta pedagoger berättat att de skulle vara lugna 

i sitt bemötande mot upprörd vårdnadshavare. Pedagogerna skulle även försöka förklara hur 

de arbetar med läroplanen gällande genus och jämställdhet. Ett dilemma många pedagoger 

lyfter är att det kan uppstå svårigheter när man möter vårdnadshavare med andra åsikter 

som inte stämmer överens med läroplanens riktlinjer.  

 

När det gäller case 2 (se bilaga 2) lyfter alla pedagoger att de måste vara tydliga med vad 

förskolan har att erbjuda och vad en förskola står för i det svenska samhället. Majoriteten 

av pedagogerna skulle inte backa när det uppstår meningsskiljaktigheter gällande blöjbyten 

eftersom att det inte går att avvika från sina arbetsuppgifter. Antal barn och pedagoger gör 
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att det blir svårt att vara alla vårdnadshavare till lags. Greger säger att detta är väldigt 

personligt just eftersom att han är man och fortsätter: 

Det betyder egentligen krasst att jag inte kan ha öppningar eller 

stängningar, då ska jag alltså bara jobba 8–16 varje dag när jag har 

kollegor runt om mig. 

Eva upplevde en liknande situation där det handlade om kulturell skillnad och att den 

manliga pedagogen inte fick byta blöja på deras barn. I den situationen backade den manliga 

kollegan för respekt till vårdnadshavarna. Men om detta skulle ske upprepade gånger säger 

Eva att, då måste man säga stopp. Dock blir det en krock nämner hon, eftersom man inte 

vill kränka någon annan, vilket inte heller blir bra. Lena förklarar att man måste förhålla sig 

till de normer och värden vi lever efter men att hon upplever att det finns vårdnadshavare 

som inte riktigt vill anpassa sig till det. Hon säger ”Ja, jag tror att vi står inför en ganska tuff 

period.”  

 

Sammanfattningsvis av det som framkom från case 2 är att de flesta pedagoger upplever att 

den kulturella skillnaden skapar svårigheter i bemötandet mellan vårdnadshavare och 

pedagogerna. Det kan vara till exempel hur man ser på barns uppfostran och vem som får 

ta hand om deras barn. Även i detta case framkommer det att pedagogerna vill lyfta de 

riktlinjer de har att förhålla sig till i läroplanen gällande bemötande av jämställdhet.  

Faktorer som påverkar bemötandet i förskolan  

Arbetslag 

Flera pedagoger säger att de känner sig trygga och bekväma i sitt arbetslag, men att de måste 

prata mer om hur man bemöter dessa skillnader och likheter gentemot vårdnadshavarna. 

Pedagogen Greger förklarar att i sitt arbetslag har det pratats mycket om ett speciellt 

politiskt parti där meningsskiljaktigheter uppstår i en större grad. Greger menar även att:  

Men vad vet man, det kanske är någon som är det? eller någon partner 

som är det? [...] Jag menar att man inte behöver vara dum i huvudet bara 

för att man inte tycker som jag. Men det är en värdegrundsfråga som 

kommer bli ruskigt skrämmande och spännande att följa.  

Många pedagoger säger att de har arbetslagets stöd när de behöver prata om 

meningsskiljaktigheter som uppstått mellan pedagoger och vårdnadshavare. Men att 

öppenhet och respekt gentemot olikheter måste finnas i arbetslaget också.  

 

Fortbildning 

Några pedagoger beskriver att de samverkar med andra förskolor runt om i området vilket 

ger dem väldigt bra fortbildning eftersom att de lär av varandra. Pedagogerna uttrycker att 

när de har dessa möten är det bra och de lär känna personalen och andra pedagoger lite mer. 

Men önskvärt hade det varit att ha dessa möten oftare.  

 

Andra typer av fortbildningar som sker i förskolans verksamhet är möten på kvällarna på 

förskolorna. Det består av möten i arbetslagen som sker en gång i veckan och även APT-

möte. Sedan har de även möten en gång i månaden som innefattar arbetsplanering och som 
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innebär att planera upp vad som sagts under veckornas APT-möten och verkställa delar av 

det. 

 

Greger förklarar att varje år har pedagogerna ett möte med chefen gällande sin utveckling 

och kompetens. Där kan man som pedagog lyfta vad man skulle vilja fördjupa sig i eller 

lära sig mer om, till exempel värdegrundsfrågor och bemötandet av vårdnadshavare om det. 

Då är det chefens ansvar att se till att pedagogerna får den fortbildning de behöver. 

 

Ett exempel pedagogen Josefin lyfter är att pedagogerna har filmat en klädsituation i hallen 

med barnen för att titta på hur deras bemötande är mot barnen Hon tycker att det är ett bra 

sätt att se sin profession. Josefin nämner inte att de filmat bemötandet till vårdnadshavare. 

Dock säger Josefin att ”Oavsett vad man än jobbar med för frågor så ska man ju filma, för 

att det är så man också lär sig. Det är ju jättebra fortbildning”. Reflektionerna tar 

pedagogerna sedan med sig till dessa möten och där de fördjupar sina reflektioner ännu mer 

tillsammans.  

Sammanfattning 

Det framkommer från pedagogerna att det är många faktorer som påverkar bemötandet 

mellan pedagoger och vårdnadshavare. Det är faktorer såsom tid, barngruppen storlek och 

engagemang från vårdnadshavare som pedagogerna upplever försvårar bemötandet. 

Önskvärt för alla pedagoger är att få mer tid att prata med enskild vårdnadshavare.  

 

Ordet värdegrund innefattar många olika begrepp enligt pedagogerna och majoriteten 

upplever att det kan uppstå meningsskiljaktigheter när det kommer till att prata om dessa 

begrepp. De meningsskiljaktigheter som kan uppstå kan handla till exempel om kulturella 

skillnader och dess olika syner på barnuppfostran. Alla pedagoger trycker på att detta är ett 

svårt ämne som behöver lyftas och för att öka förståelse beskriver de flesta pedagoger att 

kontinuerlig utbildning inom dessa ämnen är viktigt. 
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Diskussionsanalys 
I detta avsnitt sammanställs analysen och diskussionen. Hur bemöts dessa 

meningsskiljaktigheter, vad är det som får dem att uppstå och vilka faktorer påverkar dessa 

situationer? Slutligen lyfts det praktiska handlande pedagogerna har i mötet med 

vårdnadshavare.  

Situationer där meningsskiljaktigheter kan uppstå mellan pedagoger och 

vårdnadshavare 
 

Att meningsskiljaktigheter uppstår i vårt samhälle råder det inget tvivel om. Tänk så tråkigt 

det vore om alla skulle tycka lika. Bara för att man har en skillnad i religion, politisk 

läggning eller i detta fall, syn på barnuppfostran måste vi kunna mötas och hitta en 

gemensam grund att stå på. Våra uppfattningar om förskolan är att vi ska verka för barnen 

i det främsta rummet och för att klara av detta gäller en god samverkan med hemmet - alla 

hem. Alla pedagoger ska vara öppna och respektfulla mot vårdnadshavare och i sin 

professionella roll reflektera aktivt över sina åsikter och eventuella handlingar. Gällande 

detta håller vi med Lahdenperä (2018), att man måste ha en ömsesidig förståelse för 

varandra och att kunna erkänna att vi alla är olika. 

 

De situationer som beskrivits av de flesta pedagoger, där meningsskiljaktigheter uppstår, är 

till exempel om genus och kulturella skillnader. När dessa meningsskiljaktigheter uppstår 

gäller det att stå på sin grund och bemöta den andre med respekt och ödmjukhet, eftersom 

upplevelser skapas utifrån de värderingar och normer vi lever efter (jfr Jensen och Jensen, 

2008). Även om det råder meningsskiljaktigheter om hur man man ska bemöta varandra i 

förskolan, är pedagogerna eniga om att det finns olika sätt till bemötandet, vilket vi håller 

med om. Därför gäller det att möta den andre med respekt och ödmjukhet och skapa broar 

som kan leda till en god samverkan. 

 

Det framkommer även från de flesta pedagoger att begreppet kultur är svårare att prata om 

idag än genus. Anledningen till varför de flesta pedagoger upplever detta är för att begreppet 

genus har blivit mer accepterat i det svenska samhället. Varför kultur är svårt att prata om 

kan bero på att det är svårdefinierat, men enligt oss är det för att kulturer kan betyda många 

olika saker beroende på familj, närmiljö, stad och land. När man möter nya kulturer måste 

man våga se skillnader och likheter för att kunna bemöta varandra på bästa sätt.  

 

Pedagogerna förklarar att de först och främst har en läraretik och ett styrdokument att 

förhålla sig till. Där problematiken gällande meningsskiljaktigheter kan uppstå i samband 

med bemötandet av vårdnadshavare som inte håller med om de styrdokument och 

förhållningssätt som ska följas i förskolan.  

 

Ett dilemma till varför dessa meningskiljaktigheter kan uppstå enligt de flesta pedagoger 

tros vara för att förskolan styrs av politiska vindar. Detta dilemma kan, menar vi, skapa 

spänningar eftersom vi ska möta alla olikheter med öppenhet och respekt. Vad sker när man 

som professionell pedagog har styrdokumenten att förhålla sig till men samtidig ska bemöta 
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vårdnadshavare och låta dem ha inflytande i förskolan? Hur mycket inflytande ska en 

vårdnadshavare få? 

 

Jensen och Jensen (2008) beskriver att varje vårdnadshavare uppfostrar sitt barn på det sätt 

de tror och tycker är bäst, men att det ser olika ut. Detta är något som Lahdenperä (2018) 

lyfter, att mångfald är en stor tillgång för samhället men det kan skapa spänningar i 

bemötandet om inte varje part vill mötas och skapa goda relationer. Här menar vi att både 

pedagoger och vårdnadshavare måste visa en ömsesidig respekt mot varandra för att i grund 

och botten handlar det om att vi ska se till barnens bästa på förskolan i samverkan med 

hemmet.  

 

Sveriges regering (2010) nämner att det finns ett behov av att samtala om 

värdegrundsfrågor. De menar på att man ska kunna föra dialoger med varandra och 

tillsammans reflektera över mänskliga rättigheter, normer och värden och att prata om vad 

det faktiskt innebär. De flesta pedagogerna förklarar att de vill berätta mer ingående om 

läroplanens olika mål och riktlinjer för vårdnadshavare, utöver det som framkommer på 

föräldramöten. De vill förklara hur de praktiskt arbetar med den på förskolan, speciellt när 

det kommer till värdegrundsfrågor som normer och värden och hur man ska bemöta 

varandra gällande dessa frågor. Detta är också något som vi upplever i vårt samhälle i stort, 

att kunna tala om olikheter och likheter utan att bli stämplad eller att det uppstår en dålig 

stämning på grund av meningsskiljaktigheter. 

 

Pedagogerna förklarar även att de flesta meningsskiljaktigheter går att bemöta och lösa på 

plats i förskolan, med en mer fördjupad och tydligare förklaring lösa de eventuella 

frågetecknen hos vårdnadshavarna. Fortsätter det att vara ett frågetecken, med en eventuell 

underliggande frustration, får man ta detta enskilt och boka in ett samtal. Även vid dessa 

tillfällen är upplevelsen från pedagogerna positiv. Det finns inget rätt sätt för det perfekta 

samtalet förklarar Hägg och Kuoppa (2007) och det är något vi håller med om, det handlar 

om att kunna bemöta varje enskild individ med respekt. 

 

Sammanfattningsvis handlar detta om behovet att prata om värdegrundsfrågor, för att det är 

en stor del av förskolan och förskolans uppdrag. Pedagoger och vårdnadshavare ska kunna 

bemöta varandra på en gemensam grund för att kunna se till barnens bästa. Enligt oss ska 

förskolan vara en komplettering till hemmet vilket betyder att bemötandet från både 

pedagoger och vårdnadshavare ska ske med ömsesidig respekt.  

Faktorer som påverkar bemötandet mellan pedagoger och 

vårdnadshavare 
När det kommer till faktorer som påverkar pedagogernas bemötande, är det tiden och 

barngruppens storlek som alla pedagoger påpekar. Sandberg och Vuorinen (2007) lyfter att 

mötet i hallen är det mest grundläggande mötet för samtal mellan pedagoger och 

vårdnadshavare och även det mest uppskattade på förskolan. Den tid pedagogerna upplever 

att de har i hallen är uppskattningsvis 2–3 minuter. Hade det funnits mer tid och mindre 

barn i barngruppen skulle pedagogerna haft mer tid för mötet i hallen med vårdnadshavare 

och även funnit tid för att prata mer djupgående om förskolans olika uppdrag. Eftersom 
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barngrupperna är så pass stora i dagens förskolor blir mötet i hallen väldigt kortvarigt. Tid 

och barngruppsstorlek är något vi personligen har upplevt kan tära lite extra på den 

verksamma personalen och är därmed två faktorer som vi skulle vilja se en förändring i. 

Antingen genom en större personaltäthet eller minskat antal barn i barngruppen. Samtidigt 

gäller det i dagens situation att man tar tillvara på den tid man har till sitt förfogande och 

inte låter det gå till spillo.  

 

Andra faktorer som pedagogerna har berört är hur man på sin förskola vill lyfta samtalet om 

värdegrundsfrågor. Värdegrundsfrågorna enligt oss är väldigt komplext och kan ta sig 

många uttryck. Det är även något som Colnerud (2004) lyfter, att begreppet har blivit ett 

sammansatt ord som innefattar många olika frågor och problem. Det är något vi själva kan 

styrka eftersom att vi lagt märke till svårigheter kring samtal om djupare saker som normer 

och värderingar, speciellt om man tycker olika. För oss är synen på värdegrundsfrågor en 

stor faktor för hur man bemöter varandra. Pratar man i arbetslagen om hur man upplever 

dessa begrepp? Eftersom det är ett komplext begrepp som har en bred tolkning av alla 

människor gäller det att vara eniga om vad begreppet med alla delar innebär för arbetslaget 

och verksamheten. Att aktivt prata om vart man står angående begreppen kan enligt oss 

underlätta bemötandet kring meningsskiljaktigheter. 

 

Vid föräldramöten ska vårdnadshavare ges en chans att påverka förskolan (jfr Jensen och 

Jensen, 2008). Vid detta tillfälle ges möjligheten att reda ut frågetecken och funderingar 

gällande meningsskiljaktigheter så effektivt som möjligt för att bygga en stabil bro mellan 

pedagoger och vårdnadshavare (jfr Eriksson, 2017). Pedagogerna anser att de behöver mer 

tid till att reda ut dessa frågetecken, medan Harju och Tallberg, Broman (2013) lyfter att 

vårdnadshavare upplever att de inte blir lyssnade på. Detta är ett dilemma som både 

pedagoger och vårdnadshavare måste mötas i och samtala om.  

 

I ett mångkulturellt samhälle där olikheter finns, är det av stor vikt som pedagog att ha ett 

gott bemötande mot hemmet. Denna mångfald kan ses som en gynnsam utmaning för 

förskolans verksamheter, genom att sträva mot ett gott samarbete med vårdnadshavare 

(Lahdenperä, 2018). När det kommer till kultur och religion upplever Greger att det är en 

större klyfta idag och det är svårare att prata om eftersom att varje möte är unikt. Därför 

måste vi lära oss hantera konflikter på olika sätt (jfr Hägg och Kuoppa, 2007). 

 

I det samhälle som råder i dag finns det starka politiska meningsskiljaktigheter och 

bemötandet av detta sker på olika sätt. Olikheter i arbetslag kommer alltid att finnas och där 

tror vi att vikten av arbetslagets bemötande mot varandra speglas i pedagogernas bemötande 

av vårdnadshavare. Det är något som Greger lyfter och förklarar att bara för att man inte är 

eniga behöver man inte vara mindre smart och att samtal gällande värdegrundsfrågor kan 

vara skrämmande. För Greger däremot är det även något som är intressant att följa 

utvecklingen på och något som vi kontinuerligt måste samtala om för att förstå varandra. 

 

Det måste även finnas möjligheter för fortbildning eftersom förskolans verksamhet är i 

ständig utveckling. De flesta pedagoger lyfter att de får bra fortbildning inom förskolans 

ramar men att fler tillfällen för fortbildning vore önskvärt. Många pedagoger betonar att det 

är rektorns ansvar att se till att förskolans personal får kontinuerlig fortbildning vilket 
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läroplanen också understryker. Rektorn har även ett särskilt ansvar enligt Skolverket (2018) 

att se till att utveckla möjligheter för pedagogerna att kunna variera formerna för samarbetet 

mellan vårdnadshavare och förskolan, för att på olika sätt kunna informera vårdnadshavare 

om förskolans mål och sätt att arbeta.  

 

Sammanfattningsvis finns det många faktorer som påverkar pedagogernas bemötande av 

vårdnadshavare. De mest uppmärksammade faktorerna är tid, barngruppens storlek, 

kulturskillnader och fortbildningens brist på variation. Dessa faktorer kan enligt oss leda till 

svårigheter gällande samtal om värdegrundsfrågor. Det vi även fått fram är att litteratur och 

annan forskning kring detta ämne brister vilket vi anser är en ytterligare påverkande faktor. 

På grund av denna brist ökar vikten av att samtala om värdegrundsfrågor då det svenska 

samhället är i ständig utveckling och förändring.    

Praktiskt handlande i bemötandet mellan pedagoger och vårdnadshavare 

gällande normer och värderingar   
Utifrån de två casen (se bilaga 2) berättar alla pedagoger att de skulle försöka vara lugna i 

sitt bemötande av en upprörd vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren fortfarande skulle vara 

upprörd och arg, är pedagogerna eniga i att de skulle försöka boka in ett möte senare på 

dagen eller nästa dag. Genom att boka upp ett enskilt möte med en upprörd vårdnadshavare 

visar detta på respekt och ömsesidighet. Pedagogerna förklarar att de praktiskt skulle 

bemöta vårdnadshavaren på detta sätt eftersom det ger en möjlighet att även själv som 

pedagog diskutera och reflektera med kollegor om hur man kan lägga fram förskolans 

förhållningssätt på bästa sätt mot vårdnadshavaren.  

 

I case 1 (se bilaga 2) förklarar de flesta pedagoger att de upplever en svårighet att prata om 

denna klädsituation eftersom att man inte vill kliva in på vårdnadshavarens sätt att uppfostra 

sitt barn. Eva upplever det besvärligt eftersom man ska visa vårdnadshavaren öppenhet och 

respekt och försöka vidga dennes vyer. Det som sticker ut är Evas förklaring om 

vårdnadshavaren inte förstår pedagogernas förhållningssätt till barnen, så måste man arbeta 

hårdare med barnet. Vi upplever detta som en brist på respekt när det kommer till att visa 

öppenhet mot vårdnadshavaren och dennes vilja att uppfostra sitt barn på (jfr Lahdenperä, 

2018). Som pedagog ska man acceptera att alla vårdnadshavare har olika synsätt på 

barnuppfostran och det ska accepteras.  

 

Bengt lyfter däremot att han skulle säga till vårdnadshavaren att det blir svårt att utföra sitt 

uppdrag för att han skulle inte respektera barnet om han försökte påtvinga kläder som barnet 

inte vill bära. Många pedagoger lyfter att detta skulle gå emot förskolan och den värdegrund 

förskolan vilar på. Bengts förhållningssätt är något vi föredrar och anser är önskvärt. Vi är 

även eniga med Bengt om att det uppstår ett dilemma som försvårar det pedagogiska 

uppdraget.  

 

När det kommer till case 2 (se bilaga 2) råder det delade meningar hos pedagogerna. Några 

pedagoger uttrycker att den kulturella skillnaden försvårar anpassningen i arbetslaget 

eftersom pedagogerna ska arbeta jämställt och det ska genomsyra hela verksamheten. 

Majoriteten av pedagogerna skulle försöka förklara för vårdnadshavaren att man på 
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förskolan inte kan välja vem som ska byta blöja på dennes barn. Genom att följa 

vårdnadshavarens önskemål tillfullo skulle det medföra svårigheter med deras schemalagda 

dagar och personalstyrka. Samtidigt förklarar andra pedagoger att de varit med om en 

liknande situation där den manliga pedagogen hade backat och fått uppbackning av de 

kvinnliga pedagogerna. De backade av respekt för vårdnadshavarens önskning, men om det 

skulle ske upprepade gånger från olika vårdnadshavare skulle det inte vara hållbart. Detta 

blir ett dilemma, anser vi eftersom förskolan ska ge alla vårdnadshavare samma möjligheter 

och i detta fall gör det inte det om man tillåter vissa att få sin önskan igenom och andra inte.  

 

Sammanfattningsvis råder det meningsskiljaktigheter om hur pedagogerna praktiskt 

bemöter olika dilemman. Förskolans styrdokument säger åt pedagogerna vad de ska lära 

barnen och vilka värderingar och åsikter de borde ha. Samtidigt som de inte ska lägga sina 

egna värderingar och åsikter på barnen eftersom att det är vårdnadshavarens ansvar.   
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Slutsatser  
Det som framkommit i studien är att vi människor är olika och att det lätt uppstår 

meningsskiljaktigheter och på grund av att vi tolkar situationer och begrepp på olika sätt.  

 

De situationer som visar på meningsskiljaktigheter mellan pedagoger och vårdnadshavare 

är svårigheter kring bemötandet om barnuppfostran, kulturella skillnader och samtalen om 

förskolans förhållningssätt och politiska uppdrag. Oavsett vart man härstammar ifrån råder 

det kulturella skillnader och detta i sig kan medföra svårigheter kring samtal och bemötande 

i förskolan gällande värdegrund och dess olika begrepp. 

 

De faktorer som sammanfattningsvis påverkar bemötandet är tiden för samtal, barngruppens 

storlek och personaltätheten samt möjligheterna till fortbildning gällande bemötande av 

vårdnadshavare. Då det råder brist på tid och då barngruppernas storlek blivit större kan 

detta leda till att informationen om förskolan och dess arbetssätt blir lidande för 

pedagogerna eftersom att pedagogerna önskar en större möjlighet för samtal. Många möten 

är i sig bra, men pedagogerna upplever att de djupa samtalen är mer komplexa och skulle 

kunna förbättras med hjälp av mer tid och mindre storlek på barngrupperna.  

Handlingarna i bemötandet av vårdnadshavare kan se ut på många olika sätt. Det 

framkommer att det är svårt att veta hur man bemöter vårdnadshavare med 

meningsskiljaktigheter på bästa sätt. I situationer där dessa dilemman kan uppstå skulle 

vissa pedagoger bemöta vårdnadshavarens önskemål medan andra pedagoger skulle med en 

beslutsam och god ton, förklara att de har svårt att tillmötesgå vårdnadshavarens behov för 

att det skulle försvåra deras arbetsdag och deras arbetsuppgifter.  

Det framkommer även att pedagoger upplever en svårighet att skapa rum för dialog gällande 

kulturella skillnader, som är en väsentlig del i det pedagogiska arbetet. Förskolan arbetar 

utifrån förskolans läroplan som är politiskt uppbyggd. Detta kan i sin tur medföra 

svårigheter med vårdnadshavare om de inte håller med om förskolans strukturer.  

 

Det kan skapa svårigheter om alla vårdnadshavare inte håller med om hur fostran kring 

deras barn ser ut på förskolan eftersom pedagogerna måste förhålla sig till förskolans 

läroplan. Upplevelsen av att trampa vårdnadshavarna på tårna är något som pedagoger helst 

vill undvika. Som verksam pedagog måste man förhålla sig till förskolans styrdokument, 

därav blir detta oundvikligt.  

 

Att prata med varandra med en god och lugn ton, lyssna och ge varandra en ömsesidig 

respons gör att samtalen kan leda till goda relationer och genom detta sätt bevara respekten 

för varandra. Olikheter kommer alltid att finnas och problemet tyder nog mer om hur man 

pratar om detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Missivbrev 

 

Hej, 

Vi heter Susanne Andersson & Farida Nygren och går sista terminen på 

Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Vi står nu inför utbildningens sista del vilket 

är examensarbetet. Syftet med arbetet är att undersöka hur bemötandet mellan pedagoger 

och vårdnadshavare kan utspela sig i förskolan när det kommer till värdegrundsfrågor såsom 

normer och värden. 

 

Vi kommer att fördjupa oss i forskning och litteratur kring detta ämne under 10 veckors tid, 

men har även för avsikt att ta hjälp av dig som pedagog i en intervju. Intervjun kommer att 

spelas in och uppskattas ta ca 40-60 minuter. Det kommer att handla om värdegrundsfrågor 

som är en central del i arbetet för förskolans verksamhet. Tillfällen för intervjuer kommer 

att finnas under v.10 - v.13. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och känner du att du vill avbryta intervjun eller avstå att besvara 

specifika frågor så kommer detta att tas i beaktande. Efter examensarbetet är avklarat, 

raderas inspelningen och det material som samlats in. Du kommer att vara anonym i denna 

rapport och resultatet kommer enbart att användas för denna studie. Detta för att beakta 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Skulle du vilja ta del av frågorna på förhand så finns den möjligheten, annars om du har 

andra frågor och funderingar vänligen hör du av dig till oss. 

 

Susanne Andersson                                                                Farida Nygren 

xxx@gmail.com                                                                     xxx@live.se 

07xxx             07xxx 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

Case 1. 

Dagen börjar gå mot sitt slut på förskolan och du möter upp en vårdnadshavare i hallen, 

upprörd över att återigen se sin son klädd i en kjol. Vårdnadshavaren uttrycker starkt att 

sonen absolut inte får, under några omständigheter, bära en kjol då han är en pojke och ska 

inte vara klädd som en flicka. Hur skulle du bemöta dessa vårdnadshavare i denna situation? 

  

Case 2. 

Ni har haft ett möte för nya vårdnadshavare på er förskola och blir ombedda till ett enskilt 

samtal efteråt av ett par av vårdnadshavarna. De berättar att de sett de manliga pedagogerna 

på förskolan och förklarar att de inte vill att dessa kollegor ska byta blöja på deras barn eller 

ha läsvilan tillsammans, eftersom de är män. Hur skulle du förklara din handling vid detta 

möte? 

  

Frågor: 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Hur länge har du arbetat på denna verksamhet? 

Vilka tankar får du upp när du läser case 1 och 2 : 

• Hur skulle det kännas att möta en sådan situation i sin profession? 

• Hur tror du att du skulle agera vid en sådan situation? 

• Hur tror du att ett samtal som detta skulle utspela sig? 

Hur beskriver du som pedagog att de skulle agera om de skulle möta vårdnadshavare med 

normer och värderingar som inte överensstämmer med normer och värderingar i förskolans 

läroplan och andra styrdokument? 

Vilka dilemman tror du eventuellt kan dyka upp i en konversation som detta? 

• Varför tror du att dessa dilemman dyker upp? 

Har du egna upplevelser eller erfarenheter liknande dessa situationer? 

• Vill du berätta lite om det? 

Är det någon gång du känt att du avstår från att ta upp olika ämnen med vårdnadshavare? 

Vilka ämnen är det i så fall? 

  

Vilka tankar och funderingar från vårdnadshavare har ni mötts av? 

• Hur upplever du normer och värderingar? 

Om en situation som detta inte går att lösa, vilka resurser tar ni till då? 

• Arbetslag? 
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• Rektor? 

• Fortbildning? 

 

Hur samtalar ni med vårdnadshavare om värdegrundsfrågor som innefattar normer och 

värderingar? 

• Skickar ni ut brev? 

• Möten i hallen? 

• Föräldramöten? 

• Olika typer av möten? 

 

Hur skulle du vilja arbeta med värdegrundsfrågor på bästa möjliga sätt? 

• Har du ett drömscenario på hur du skulle vilja arbeta? 

 


