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Abstract

Studiens syfte har varit att beskriva och förklara hur pedagogerna i förskolan förbereder 
och genomför föräldrasamtal . Fokus har legat på de svårigheter man upplever och vilka 
medvetna och omedvetna strategier som används.  De samtal som avses är  i första hand 
”de andra” samtalen, alltså alla dessa samtal som förs förutom de obligatoriska 
utvecklingssamtalen. 

Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats och bygger på tio semistrukturerade 
intervjuer med pedagoger i förskolan. 

Jag har utgått från ett sociokulturellt perspektiv för att analysera vilka språkliga och 
fysiska  verktyg pedagogerna använder. Jag har också ur det perspektivet beskrivit vilka 
kommunikativa samarbetsformer som finns och vilken betydelse det har för vad som 
upplevs som svårigheter. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv har jag även velat 
tydliggöra hur föräldrasamtalen påverkas av samspelet mellan den enskilda pedagogens 
förutsättningar, arbetslagets förutsättningar och organisationen utformning.

Studiens resultat visar att det varierar mellan pedagoger och förskolor vilka 
förutsättningar man har. Det gäller både för den enskilda pedagogen och för arbetslaget . 
Den egna personliga kompetensen och erfarenheten lyfts fram av samtliga pedagoger 
som det viktigaste verktyget. Pedagogernas relationskompetens finns som en röd tråd i 
studiens resultat och att skapa goda relationer  är grunden för att sedan kunna ta upp 
problem med föräldrarna. Det är också tydligt att betydelsen av en god  relationen till 
föräldrarna gör att relationsarbetet ibland blir överordnat  det pedagogiska uppdraget 
vilket kan skapa en känsla av kluvenhet. Det finns två inriktningar som blir tydliga i 
förskolornas framtoning och det är den familjära och den formella. Beroende på vilken 
inriktning man har kan föräldrasamtalens innehåll och mål bli olika.

Jag har valt att föra den avslutande diskussionen utifrån pedagogernas tillgång till ett 
metaspråk, en gemensam värdegrund och graden av teoriförankring.
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1. Inledning

Samtal spelar en betydande roll i vårt samhälle och har ersatt det som tidigare var 
skriftliga direktiv uppifrån, att föra samtal har blivit ett styrmedel. 
Föräldrasamtalet i förskolan  beskrivs av Gars (2006) som ett institutionellt samtal 
vilket innebär att det går på rutin och är en självklarhet för pedagogerna i deras 
yrkesutövning. Det är ett samtal som blir högst personligt då man diskuterar 
föreställningar om barn och föräldraskap vilket gör att engagemanget går på 
djupet och berör både pedagoger och föräldrar. Innehållet i samtalen påverkas av 
den kommunikation och de relationer som knutits mellan personal och föräldrar. 
Då de flesta barn går i förskolan idag  har det uppstått  ett fält där pedagoger och 
föräldrar möts dagligen för att gemensamt följa barnets utveckling och sociala 
förmågor. Den dagliga omsorgen om barnen har professionaliserats och 
institutionaliserats som en följd av att stora delar av barnens vardag handhas av 
förskolorna. Pedagoger och föräldrar ska mötas med sina värderingar, sin barnsyn 
och sitt känslomässiga engagemang i barnet. Förskolan är en social arena där 
pedagoger och föräldrar  bygger relationer med syfte att tillsammans ta ett ansvar 
för barnen. Här möts omsorg och pedagogik då det även är en plats för föräldrarna 
att ha sina barn medan de arbetar. Markström (2005) använder begreppet edu
care,( s.7) vilket inbegriper förskolans båda uppgifter, lärande och omsorg, som 
ska kombineras  genom kollektiv fostran av barnen i förskolans form. Förskolan 
är också en arena för vad samhället vill ge sina yngsta medborgare i form av en 
läroplan med strävansmål som styr pedagogernas verksamhet. För att förstå de 
värderingar och strategier som pedagogerna i förskolan  använder sig av i 
samtalen med  föräldrarna har jag i den här studien valt att belysa den historik 
förskolan har samt förväntningar och förutsättningar som finns för att genomföra 
föräldrasamtalen.

Målet att samverka med hemmet finns där som ett raster i förskolan som all 
pedagogisk verksamhet ska passera genom. Om inte kontakten med föräldrarna 
fungerar kantrar lätt även de mål man har med normer och värden eller utveckling 
och lärande. I förskolan ska, enligt läroplanen Lpfö 98, föräldrarna  ges möjlighet 
till inflytande över hur målen konkretiseras och  man ska beakta föräldrars 
synpunkter när det gäller genomförande och planering av verksamheten. 
Föräldrarna har möjligheten att påverka och det  kan innebära en tillgång om det 
finns överrensstämmelse om helheten, det kan även uppstå dilemman när pedagog 
och förälder ska mötas i samtal om problematik om man inte har upparbetad 
tillitsfull relation.

Anledningen till att jag valt att studera svårigheter i samtal med föräldrar är att jag 
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ofta som specialpedagog möter pedagoger i verksamheten som brottas med 
förberedelser och genomförandet av dessa samtal. Oftast är det någon form av 
problematik runt barnet som ligger till grund för samtalet och min uppfattning är 
att pedagogerna lägger mycket kraft på att förbereda och genomföra dessa samtal 
som ska utmynna i ett samarbete och samsyn med föräldrarna. Mitt intresse ligger 
i att skapa en djupare förståelse för underliggande faktorer till hur samtalen 
upplevs och genomförs av pedagogerna.  och hur de hanterar samtal som de 
upplever som svåra. 
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att beskriva och förklara de förutsättningar förskolans 
pedagoger har att förbereda och genomföra föräldrasamtal. Mitt mål är att belysa 
vilka svårigheter man upplever, pedagogernas medvetna och omedvetna strategier 
inför och under samtalet och var de strategierna har sin förankring. Syftet 
preciseras i följande frågeställningar

1. I vilka samtalsforum tas problematik upp med föräldrarna

2. Vad upplevs som svårt i samtalssituationen

3. Vilka strategier används inför och under samtalet

4. Vilka förutsättningar finns och hur påverkar det samtalet
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3. Litteraturgenomgång
Det kan uppstå dilemman och problem kopplat till att ta upp ämnen som upplevs 
känsliga och litteraturen är vald för att belysa dessa situationer ur olika perspektiv 
som organisation, relationsbyggande och värderingar. Jag vill ge en bakgrund till 
att samtalen fått den ram de har idag och vad forskare säger om utformningen av 
dagens samtal från kartläggningen till genomförandet. Det handlar dels om 
utvecklingssamtalen som ska föras varje år men också de samtal som förs när det 
uppstår problem runt ett barns beteende . Den forskning och litteratur som finns 
om vuxnas förutsättningar för samtal i förskolan är begränsad. De senaste åren har 
svenska forskare börjat titta på kopplingen mellan teorier och den utformning 
förskolans praktik har och där finns det kunskap att hämta om pedagogernas 
förhållningssätt och strategier vilket redovisas i litteraturen här. Där beskrivs 
också de relationer som utvecklats mellan pedagoger och föräldrar då  förskolan 
alltmer står för en del av barnets fostran. För att få en bredare förståelse för samtal 
och relationers uppbyggnad  i den pedagogiska samtalsmiljön redovisas även 
studier gjorda i grundskolan.  

3.1 Förskolans framväxt
För att förstå och analysera de samtal som förs i förskolan behöver man gå bakåt i 
tiden för att söka grunden till den barnsyn, föräldrasyn och pedagogsyn vi har 
idag. Enligt Gars (2002) har det som lett till, det hon kallar den delade vårdnaden 
av barnen, sitt ursprung i slutet på 1800talet med övergången från agrar till 
industrisamhälle. Den sociala frågan togs alltmer över av samhället och behovet 
av kompetens hos medborgarna innebar att föräldrarnas kunskap inte räckte till. 
Det i sin tur innebar behov av skolor för lärande, och så småningom även 
förskolor. Samhällets intentioner att forma sina samhällsmedborgare finns med 
vid bordet då pedagogen möter föräldrarna vid  de årliga utvecklingssamtalen.

Gars (2006) gör en jämförelse mellan de två diskurser med olika 
värderingssystem som var starkast på 30 och 40 – talet,  barnträdgårdar och 
barnkrubbor. Barnkrubban var en socialt motiverad verksamhet som främst vände 
sig till fattiga och ensamstående mödrar, barnträdgårdar däremot var inspirerade 
av pedagogen Friedrich Fröbels idéer och satte pedagogiken främst. Både Gars 
(2006) och Markström (2005) lyfter fram Alva Myrdahls betydelse för hur 
förskolan utformats. Myrdahl ville sammansmälta barnkrubban och 
barnträdgården som en avlösning för hemarbetande mödrar och som stöd till 
föräldrar vars barn var svåruppfostrade. Alva Myrdahl ville med sina texter i 
”Stadsbarn”modernisera vår syn på individen, vi skulle ingå i ett större 
sammanhang än familjen och hon ville reformera familjens sätt att leva och bo 
men framförallt förändra mödrarnas sätt att uppfostra sina barn. Myrdahl menade 
att det är samhällets uppgift att fostra barnen och hon framhöll värdet av att 
diagnostisera, testa och observera barnen, hon räknas  till de sociala ingenjörerna 
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som byggde folkhemmet. Systrarna Mobergs skrift ”Barnträdgården” hade en 
annan inriktning. Här inriktades verksamheten mer på  ”här och nu” upplevelser. 
Det skulle vara lustfyllt och det fanns en hängivenhet för arbetet som utfördes 
med barnen. Den dagliga verksamheten och barnens upplevelser stod i fokus. 

”Den konflikt som rådde mellan Fröbelrörelsens borgerliga och milt religiösa 
inriktning och Alva Myrdals kulturradikala och gudsförnekande attityd 
utspelade sig på en politisk och offentlig scen. Alva Myrdal ville ersätta den 
Fröbelinspirerat utbildade barnträdgårdslärarinnan med en modern och 
sekulariserad lärare”, (Gars,2006, s. 38)

Båda dessa inriktningar grundade  sedan varsin utbildning, Förskoleseminariet i 
Norrköping grundas av systrarna Moberg och Socialpedagogiska institutet i 
Stockholm grundades av Alva Myrdahl. Här framkom då deras olikheter tydligt. 
Under 60talet kännetecknas grundskolan alltmer av att ansvara för elevernas 
utveckling och fostran, den fostran som tidigare sköttes av hemmet. Betyg i 
ordning och uppförande tas bort och muntlig kontakt, kvartssamtalet,  förväntas ta 
över den delen. Samtalet som form för kontakt med hemmet blir allt viktigare och 
anges i styrdokumenten. Föräldrar och lärare ska  diskutera och hitta lösningar på 
olika problem och de relationer som utvecklas på lokal nivå i samverkan mellan 
hem och skola framställs som en garanti för demokratins framtid, (Adelswärd, 
Evaldsson och Reimers, 1997). Parallellt med  utvecklingen i skolan sker 
förändringar i förskolan. Socialstyrelsen, som då var huvudman för förskolan, gör 
en helomvändning i sin syn på förskolans (daghemmen)  funktion.

Från att ha föredragit lekskolor och sett daghem som ett hot för relationen 
mellan mor och barn till att framställas som en betydelsefull pedagogisk 
verksamhet och det var viktigt med förskollärare, (Gars, 2002, s.27)

Från att ha sett förskolan som ett stöd för ensamstående mödrar läggs nu tyngden 
på det förebyggande arbetet. Barnsynen i styrdokumenten ändras och den oro som 
fanns för stabiliteten i samhället och i familjen bidrog till att det formulerades 
program även för små barns fostran. Gars menar att förskolans framväxt var en 
lösning på barnomsorgsbehovet och  att den forskning som bedrevs på 70 – talet 
användes för att legitimera politiska beslut och att detta sker på grund av trycket 
från arbetsmarknaden och behovet av kvinnors arbetskraft. På 90talet ersätts, i 
skolans läroplan, Lpo 94,  kvartssamtalet med utvecklingssamtalet. Det ska 
betraktas som en helhet tillsammans med åtgärdsprogram och betyg. Här är nu 
signalerna att elevens personliga utveckling ska kopplas samman med 
kunskapsutvecklingen. Mål införs för eleven och för att en större delaktighet ska 
skapas, än som var fallet med kvartssamtal, skrivs en konkret målsättning för 
utvecklingssamtalets utformning. Målet är gemensamma åtaganden för lärare, 
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elever och föräldrar, (Adelswärd, Evaldsson och Reimers, 1997)

3.2 Förskolans läroplan
Förskolans läroplan formulerar pedagogernas uppdrag och anger mål för hur 
samarbetet med föräldrarna ska utformas  Det anges också vilka samtalsformer 
man ska använda. Här följer ett urval ur läroplanens texter som gäller samarbetet 
med hemmet och värdegrundsarbetet.
Under punkten förskolans värdegrund och uppdrag står :

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden 
som vårt samhällsliv vilar på människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt 
solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i 
arbetet med barnen.

Förskolan skall var ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran 
utveckling och växande. Förskolans uppgift  innebär att i samarbete med 
föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 
förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med 
svårigheter.

Under målet Utveckling och lärande står:

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. 

Under målet Förskola och hem står:

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 
Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och 
förtroendefull samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att 
inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i 
förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en 
förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande

vidare står att:

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
  
Personalen skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets 
trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra 
utvecklingssamtal, 

8



Den bild som framträder när mål och uppdrag ställs intill varandra på det här viset 
visar att föräldrarna har ansvaret för sina barn och att förskolan ska komplettera,  
förankra samhällets värdegrund, vara ett stöd i fostran, samarbeta, förstå och 
samspela, skapa förtroende, erbjuda omsorg, pedagogik och fostran, vara tydliga 
och erbjuda påverkansmöjligheter, visa respekt, utveckla relationer, skapa tillit  
och ansvara för samtal. En komplex bild, som Markström (2005) uttrycker det, 
och det är i samtalet och utvecklingssamtalets form detta ska utföras. Samtalen 
ska innefatta barnets situation både i hemmet och i  förskolan. Läroplanen anger 
också tydligt att ett arbete med gemensamma värderingar ska finnas. I en målstyrd 
verksamhet som förskolan har, menar Gars (2002), samtalet ersatt direktiv och 
påbud. Det är samtalets form som är styrmedel och det är här man formulerar sig 
och anger hur man ska nå målet.

3.3 Förskolans verksamhet
Markström (2005) baserar sin studie i förskolan på fältstudier i två förskolor under 
ett års tid. Hon menar att förskolan är en komplex verksamhet där föräldrar, 
personal och barn rör sig i ett spänningsfält mellan hem och förskola. 
Maktrelationer upprätthålls genom de vardagliga rutiner som finns på förskolan 
och hon använder begreppet mikromakt vilket innebär den makt som upprätthålls 
och förändras genom de rutiner som finns i vardagen, individerna kan den vägen 
formas och kontrolleras i vardagen. Markström utgår här från Michel Foucault och 
hans teorier om makt och relationer

Makt omger och sprids genom människor som på samma gång blir föremål för 
och utövar den i relation till andra....den utövas genom vardaglig handling och 
språkbruk, i växelspel av styrkeförhållanden som även implicerar motstånd och 
motmakt, (Markström, 2005, s. 30)

Hon menar att de diskurser av vetande som ofta tas för givet inom förskolan 
dominerar, de styr både handlandet och den norm som sätts för vad som  görs och 
sägs. Här pekar hon på de utvecklingspsykologiska teorier som hon tydligt ser styr 
pedagogernas verksamhet. 

”Det vi uppfattar som sanningar bidrar vidare till att vi använder oss av tekniker för att 
kontrollera, kategorisera och reglera, d.v.s normaliseringsprocesser” (Markström, 
2005, s.30)

Markström använder uttrycket hybridsamtal för att beskriva utvecklingssamtalets 
utformning. Ett sådant samtal kännetecknas av att ha flera syften och funktioner 
som egentligen ligger utanför det mål som uttalats med själva samtalet. I förskolan 
avses då den mix av vardagligt och institutionellt samtal som kännetecknar 
utvecklingssamtalet.

 Denna mer ostrukturerade och vardagsliknande samtalsform kan förstås i 
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relation till de förutsättningar som gäller för förskolans utvecklingssamtal. De är 
en del i en ständigt pågående relation och dialog, till skillnad från de tidigare 
studerade kvartssamtalen i skolan, (Markström, 2005, s. 39)

Gars (2002) baserar sin kvalitativa studie i förskolan på intervjuer med 
förskollärare och föräldrar samt granskning av texter som skrivits vid avgörande 
tidpunkter i förskolans historia för att belysa vilka föreställningar som 
funnits/finns om barn, föräldrar och förskolans uppgift. Det är det  gemensamma 
uppdraget, den delade vårdnaden, mellan förälder och pedagoger som är fokus. 
Hon konstaterar att  barn till stor del betraktas vetenskapligt och den blick vi 
vuxna väljer att använda skapar barnet. Hon ser hur föräldrar och pedagoger möts 
i ett område som inte tidigare funnits, det är inte längre, som hon kallar det, ett 
interpersonellt möte, det är något större.

Mötet ägde rum på en arena, i ett tidigare inte existerande rum,  föräldrar och 
professionella möttes omkring ett område, det vardagliga omhändertagandet av 
barnen, där tidigare enbart föräldrar funnits. Rummet där mötet skedde framstod 
nu som byggt på en konstruktion av ideologi och samhällelig förändring.(Gars 
2002, s.14) 

Från att tidigare ha sett mötet mellan föräldrar och pedagoger som ett 
interpersonellt möte med psykologiska förtecken  förändras hennes uppfattning 
och hon ser istället ett möte som styrs av ideologiska och samhälleliga signaler.
Elfström (2005) har i en kvalitativ studie studerat orsaker  till varför det införs ett 
nytt verktyg, individuella utvecklingsplaner   IUP, för planering och utvärdering 
av det enskilda barnet och hur det påverkar vår barnsyn. Arbetets utformning är 
tänkt att fungera i övergångar mellan olika skolformer men är hittills inte 
obligatoriskt för förskolan att införa. Elfström  genomför sin studie i fyra 
kommuner som bestämt sig för att genomföra detta i förskolan. Studien utgörs av 
intervjuer med pedagoger och granskning av samtalsunderlag och checklistor som 
används vid planerandet av individuella utvecklingsplaner. Elfström tolkar sina 
resultat ur ett postmodernistiskt perspektiv, 

i ett postmodernt perspektiv finns ingen absolut kunskap, ingen absolut 
verklighet som väntar där ute på att bli upptäckt. Verkligheten är alltid mer 
komplex än den bild vi kan ge av den. Det finns inte bara en oberoende 
sanning, utan alltid flera perspektiv. Hur vi beskriver världen/verkligheten blir 
då beroende av vem som gör det och i vilket sammanhang den befinner sig 
(Elfström, 2005, s. 90)

Det finns, menar Elfström, en tendens att man glömmer titta på miljön och istället 
har fokus på barnet, detta trots att det finns en idé om att barnet utvecklas och 
formas i samspel med sin omgivning – i ett samspel med omvärlden, ett 
interaktionistiskt synsätt. Trots detta riktas blicken i samtalen mot barnet vilket 
också gäller vid observationer och åtgärder. Den pedagogiska miljön ifrågasätts 

10



inte vilket är en märklig situation menar Elfström, pedagogerna ”glömmer” att det 
är de som pedagoger som skapar miljön runt barnen. En intressant notering är att 
Elfström (2005) hänvisar till Gars (2002) studie och pekar på att den studien 
gjordes innan förskolans läroplan kom 1998, Elfström har gjort sin studie efter att 
läroplanen infördes. Det förändrade uppdraget gör att Elfström kan se en 
förskjutning från de frågor som tidigare handlade mycket om att anpassa barnet 
till förskolans rutiner till att mer inriktas på kunskapsinnehåll och de mål som 
anges i Lpfö 98
Bilden som ges är att de utvecklingspsykologiska teorierna dominerar förskolans 
barnsyn. Jerlang, E. et al. (2005) menar att utvecklingsteoriers syfte är att ge en 
konkret och generell kunskap om utvecklingsförlopp. De ska alltså hjälpa 
pedagoger att förstå och ställa relevanta krav och förväntningar på individen,  
gruppen och på den psykiska och fysiska miljön, (s. 14). De menar att teorier 
oavsiktligt kan fungera som ett facit där man värderar individen och missar att se 
till miljön och det samband som finns mellan samhället och individen. 
Utvecklingspsykologin, som från början benämndes barn och ungdomspsykologi, 
uppstod under 1800talet då man började se barnet som annorlunda än de vuxna, 
frågan som ställdes då var hur och varför en människa utvecklar sig. Den 
beskrivande utvecklingspsykologin har använts i flera böcker om barns utveckling 
och tonvikten har lagts på att just beskriva barnet i olika åldrar. 

3.4 Utvecklingssamtalet i förskolan
Utvecklingssamtalet är det uttalat viktigaste samtalet och det är där pedagogen 
förväntas sätta ramen för arbetet mot måluppfyllelse tillsammans med föräldrarna. 
Gars (2002) menar att utvecklingssamtalet iscensätter det hon kallar delad 
vårdnad. Hon ger det två innebörder, antingen är det framåtsyftande och positivt 
eller så talar man om något som har brister och att det finns något som behöver 
rättas till och förändras. Gars har funnit att föräldrar är villiga att dela många 
uppgifter men skillnader finns och det gäller främst normer och trygghet och 
sådant som hör till den pedagogiska verksamheten. Enligt Gars (2006) resulterar 
samtalet ofta i en skriftlig plan för barnets utveckling, vad föräldrar ska göra för 
att gynna barnets utveckling och vad förskolans uppgift blir dokumenteras. Ofta 
undertecknar man så det får formen av ett kontrakt. Ibland ingår ett 
uppföljningsdatum och en form för utvärdering.

 I sin iver att hjälpa barnen tar man ofta fasta just på någon oförmåga hos barnen 
för att kompensera eller arbeta bort den. Ett alternativt synsätt som att ta fasta 
på det som fungerar väl och vidareutveckla det förekommer i praktiken mer 
sällan. Vi är så vana att rikta in oss på bristerna att det ibland är svårt att veta 
vad man ska säga när allt är ”bra”, (Gars, 2006,  s. 84)

En del av frågorna som behandlas ger öppning för att diskutera föräldraskapet och 
uppfostran. Det kan handla om hur föräldrarna agerar tillsammans med barnet i 
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exempelvis konflikter, vilka uppfattningar man har osv. Här kan även föräldrarnas 
fritid eller den egna barndomen komma på tal. Markström (2005)  har funnit att 
samtalet handlar om både det individuella barnet, barnets syskon, andra barn som 
ingår i kollektivet på förskolan, föräldrar och till viss del pedagogen. 
Utvecklingssamtalet kan, menar hon, uppfattas som en examination av barnet där 
det jämförs med sig själv, syskon och andra barn. Institutionen ger en rapport om 
barnets agerande och handlande. Utvecklingssamtalet i förskolan skiljer sig från 
samtalen som studerats i skolan. I förskolan gick pedagogerna mer rakt på 
samtalets kärna, det inledande småpratet verkade inte behövas. Markström (2005) 
tolkar detta som ett resultat av den dagliga relationen mellan förälder och 
pedagog, de är redan välbekanta med varandra. Det finns även olika samtalsstilar 
som dels är personliga men också beror på den relation deltagarna har. Även 
föräldrar har olika samtalsstil där man tar olika mycket talutrymme. Markströms 
analys visar att pedagogerna, liksom lärarna i studier som gjorts i skolan, tar mest 
talutrymme, dock  finns även enstaka exempel där föräldrarna dominerar. 
Längden på samtalen varierar stort från ca tjugo minuter till 1,5  timme. 
Avslutningen på samtalen kan se olika ut. Det händer att problem tas upp på 
slutet, vilket delvis skiljer den här analysen från dem som gjorts i skolan. Det 
förekommer också i flera samtal att avslutningen kommer abrupt utan några 
formella avslutande, när sedan  det formella samtalet är avklarat  fortsätter den 
vardagliga kontakten igen.

3.5 Skolans kvarts och utvecklingssamtal
Johan Hofvendahl (2006) har i sin avhandling studerat utvecklingssamtalet i 
skolan genom samtalsanalys. Materialet utgörs av ljudupptagningar av kvarts och 
utvecklingssamtal med lärare, barn och föräldrar i åk 5. Fokus i analysen ligger på 
föräldrar och elevers möjlighet att ta upp övriga frågor vid utvecklingssamtalet. 
Hofvendahl beskriver det riskabla i samtalet med hjälp av  begreppet ”facework” 
(s. 42) som grundats av socialpsykologen Goffman. Samtalet är ett samarbete som 
sker ansikte mot ansikte och deltagarna, barn, föräldrar eller lärare lägger ned stor 
möda på att ingen ska ”förlora ansiktet”. Detta arbete innebär att visa hövlighet 
och respekt för varandra, det läggs också möda på att inte ta upp obehagligheter 
vilket då skulle  innebära att någon kunde känna sig kränkt.

Face är en social prestation: Ditt jag är summan av vad du gör och vad andra 
deltagare gör för dig. Respekt och uppmärksamhet, t ex, är ingenting som man 
får genom att blott kräva det. Häri ligger vad som kan vara riskabelt i ett 
elevsamtal: Om man ”förlorar ansiktet”, är man inte själv om att återställa det, 
och går det riktigt illa, möter man inget samarbete över huvud taget för att 
åtgärda saken, (Hofvendahl, 2001, s. 43) 

 
Hofvendahl vill placera elevsamtalet mellan det institutionella och det vardagliga 
samtalet. Det institutionella kännetecknas av ett i förväg bestämt syfte, klara roller 
med skilda rättigheter och skyldigheter och en expert med detta som sitt yrke t ex 
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psykologsamtal och konsultsamtal. Vardagligt samtal handlar ofta om att umgås 
och att tala fritt om olika ämnen, ett relationsskapande där man tar del av 
varandras erfarenheter. Elevsamtalet befinner sig mellan dessa definitioner av 
formellt och informellt samtal

Elevsamtalet faller mitt emellan det formella och det vardagliga, även om 
varken elev eller förälder har samma rättigheter som läraren, (Hofvendahl, 
2001,s. 45)

Adelswärd,  Evaldsson och Reimers (1997) presenterar resultatet av ett projekt om 
hur kvartssamtal utförs i praktiken och analyserar vilka möjligheter och problem 
deltagarna kan ställas inför. Ett antal lärare spelade in sina egna kvartssamtal, 
totalt 45 st och deltagarna intervjuades sedan i olika konstellationer.
Författarna kallar dessa samtal för de institutionaliserade personliga samtalen och 
förklarar det med att det är en samtalstyp där privata och offentliga perspektiv 
blandas vilket kan upplevas komplicerat. De menar att det finns specifika 
möjligheter och problem och  att detta är en form av pliktsamtal. Det är ett samtal 
som är en del av en rutin, man ska prata om elevens prestationer och värderingar 
lyfts till ytan. De använder, precis som Hofvendahl, begreppet ”facework” för att 
förklara vad som sker under ett samtal. De menar att det finns strategier för närhet 
som betonar samhörighet, att vi tycker lika men även taktstrategier som innebär 
att tona ner och linda in det som ska sägas då man vill visa hänsyn. Ju längre bort 
från varandra människor står desto mer av dessa strategier används. De pekar 
också på dilemmat med konflikträdsla då önskan att vara tydlig ställs i motsats till 
önskan att ta hänsyn och vara trevlig. Valet mellan att vara professionell eller 
personlig är ett annat dilemma. Fördelen med att välja det professionella innebär 
att kunna vara mer rakt på sak, det som går förlorat är fördelar som finns med 
samsyn och sympati. 

Man kan utifrån analysen konstatera att det är känsligt att bedöma och värdera 
barn i föräldrars närvaro. Ändå är det detta som sker i samtal mellan lärare, elev 
och föräldrar( Adelswärd, Evaldsson, Reimers, 1997, s.72)

Studien visar att lärarna väldigt sällan tar upp problem till diskussion om de inte 
finner stöd för det hos föräldrarna, slutsatsen de drar är att antingen sopas problem 
under mattan eller så är det en kulturfråga där vi är vana att uppfatta det som 
antyds utan att det sägs rakt ut. Det senare, menar de, förutsätter dock att alla delar 
samma värderingssystem och menar att problem kan uppstå när samtalsdeltagare 
från olika kulturer möts.

3.6 Samtalsunderlag och checklistor
När förskolans läroplan infördes skedde en förskjutning av samtalets innehåll. 
Från att i kvartssamtalen ha nuläget och information om barnet som fokus, skulle 
man i utvecklingssamtalet knyta an till läroplanens mål. Elfström (2005) har 

13



funnit att förskollärarna tidigare kunde uppleva det svårt att fylla kvartssamtalet 
om ”allt  fungerade” med barnet. Efter läroplanens införande sammanställer man 
ofta samtalsunderlag med hjälp av olika typer av  checklistor, 
situationsbeskrivningar och barnets eget material ofta i form av portfolio.
I sin granskning av underlag för samtalen finner både Gars (2002) och Elfström 
(2005) att utvecklingspsykologin är den karta man följer för att gestalta barnet 
men att det oftast inte finns någon hänvisning till vilka teorier som används och 
dessa inriktningar är så vedertagna att pedagogerna sällan reagerar över att det är 
just teorier, det sitter i ryggmärgen som en sanning. I sin analys av dokumenten 
ser Elfström två varianter av barnsyn profilera sig. Det är dels den modernistiska 
synen på barnet där man mäter barnets förmågor inom motorik, språk, socialt, 
emotionellt och perceptuella områden.  Här är de utvecklingspsykologiska 
teoriernas mönster tydligt. Det handlar då också om hur barnet anpassar sig till de 
dagliga aktiviteterna, sk rutinsituationer som att äta, sova, klä på sig osv. 
Dels är det det konstruktivistiska synen på barnet som innebär at barnet skapar sig 
själv och sin egen kunskap.

Här frågas mer efter barnets intressen, hur det gör och när det gör det. Hur visar 
barnet sin lust att leka och lära? I vilka situationer visar barnet självförtroende 
och självinsikt? Här framträder plötsligt ett nytt barn. Genom frågorna om hur, 
när, i vilka situationer som barnet visar och gör framträder tydligare ett mer 
aktivt barn, där man inte bara prickar av när man har uppnått en viss färdighet 
och kunskap. Det handlar då också mer om att barnen själva ska bli mer 
delaktiga i sitt eget lärande, få syn till exempel på sin egen lärstil och vara med i 
beskrivande av sin egen historia, få inflytande, men också ansvar för 
planeringen av sin egen utveckling, (Elfström,2005,s. 40)

Den konstruktivistiska barnsynen ligger, enligt Elfström, i linje med de 
strävansmål som presenteras i förskolans läroplan. De båda inriktningarna, 
utvecklingspsykologisk och konstruktivistisk berör egentligen samma områden, 
det handlar mer om hur frågorna ställs och hur man väljer att uttrycka sig. 
Förskolan, menar hon,  befinner sig  i en brytningstid där man alltmer ifrågasätter 
utvecklingspsykologins dominans och istället börjar läroplanens mål alltmer 
märkas i dokumentationen.

3.7 Gemensam fostran
Förskolans pedagoger ansvarar för att skapa en fungerande gemensam helhetsbild, 
samarbetet med föräldrarna ska se till barnets bästa. Hos de vuxna finns dels 
synen på varandras kompetenser som pedagog och förälder och de värderingar 
som styr vår barnsyn, alltså hur man ser på barnets utveckling, vad barn bör kunna 
och inte kunna, vad som kan förväntas och vad som är ”normalt”. Våra 
värderingar ska helst överensstämma för att vi ska bli överens om synen på 
barnets bästa. 
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Föräldrarna är visserligen de som ska fostra sina barn, men de anses även 
behöva vissa kunskaper för att göra det på rätt sätt. Förskolans uppgift blir både 
att visa föräldrar hur man gör, men också att kompensera och komplettera 
föräldrarna i denna uppgift, (Markström, 2005, s. 185)

Föräldrar och pedagoger blir medfostrare om barnet samtidigt som förskolan 
exempelvis har skyldighet att anmäla till sociala myndigheter om de anser att 
barnet inte får en tillräckligt god omvårdnad av föräldrarna. Gars (2002) beskriver 
hur tidigare studier visar att olika omständigheter formar föräldrarnas syn på vad 
som är det bästa för barnet. Det är främst den socioekonomiska bakgrunden och 
föräldrarnas livserfarenheter som lägger grunden. Hon beskriver också 
föreställningar som finns hos pedagogerna om vilken uppgift förskolan ska ha och 
vilken som är föräldrarnas. Här upplevs en risk av pedagogerna att de ska 
konkurrera med föräldrarna om barnen samtidigt som det finns en förväntan från 
pedagogernas  sida att föräldrarna ska förändra sitt förhållningssätt när  så 
påkallas av pedagogen. När de båda ”fostrarna” inte kommer överens blir det 
otydligt vems uppfattning som gäller. Gars (2006) menar att föräldrarna 
omedvetet riktar sin uppfostran mot att passa de sociala krav som förskolan har 
och att det har skapats en typ av ”förskoleförälder” när barndomen blivit 
institutionaliserad. Barnen lever idag mer i nätverksrelationer än i en 
familjerelation, deras dagliga liv har förändrats. Vi talar idag om det kompetenta 
barnet och Gars menar att det barn vi ser idag är en produkt av att barndomen 
institutionaliserats. Markström (2006) belyser den konflikt som finns mellan 
pedagogers och föräldrars ansvarsområden och privilegier och menar att den finns 
mer eller mindre inbyggd i förskola och skola, det handlar om gränser och revir 
som är känslomässigt bundna, här kan det uppstå en känslomässig konkurrens. 

Förskollärare och föräldrar blir ömsesidigt beroende av varandra. Samtidigt 
finns där en viss ömsesidig misstro och osäkerhet om huruvida den andra parten 
sköter sitt uppdrag på ett tillräckligt engagerat och kompetent vis. ( Markström, 
2006, s.104)

Pedagogerna beskriver hur de får ta konflikter med barnen som de anser att 
föräldrarna borde ta t ex vilka kläder barnet ska ta på sig eller vilka leksaker som 
får ta med till förskolan. När det uppstår problem tenderar pedagogerna att 
förlägga det i hemmet och föräldrarna gör tvärtom, förlägger det till förskolans 
verksamhet. Här visar Markström på en osäkerhet om vems uppfattning som ska 
gälla, vem som har tolkningsföreträde. Hemmet och förskolan ”flyter ihop” och 
gränsen blir otydlig. I detta fält som beskrivs av känslor,otydlig ansvarsfördelning 
och skuld  ska pedagogerna ansvara för goda relationer och samarbete.  Intressant 
att söka svar på om den misstron som beskrivs här gäller även pedagogerna i 
denna studie och hur det påverkar det de samtal man har.
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3.8 Värdegrunden,värderingar och barnsyn
Orlenius (2001) ger en bild av den gemensamma värdegrunden och hur den 
kommer till uttryck i förskola och skola. Skolsystemet är målstyrt vilket innebär 
att staten anger principer och mål för verksamhet och undervisning, sedan är det 
verksamhetens uppgift att bryta ner målen så innehållet i verksamheten når 
måluppfyllelse. Orlenius menar att en professionell lärare måste utveckla begrepp 
och ett språk för att kunna diskutera vad styrdokumenten innebär. Det är det som 
är värdegrunden, alltså grunden för hela verksamheten. Yrkesetiken handlar om 
mänskliga relationer, etik och moral, och  är en del av värdegrundsarbetet. 
Orlenius sätter därför likhetstecken mellan lärares yrkesetik och 
värdegrundsarbetet. Markström (2005) tar upp den politiska strävan som finns i 
förskolans läroplan.  Det har sedan länge förts diskussioner inom förskolan om 
hur uppdraget ska tolkas. Omsorg och pedagogik ska kombineras och en 
avvägning ska göras för var man lägger tyngdpunkten i sin verksamhet. 
Markström menar att den frågan upplevs av pedagogerna som kontroversiell och 
hon använder begreppet ”educare”( s, 42) vilket inbegriper förskolans båda 
uppgifter, lärande och omsorg, som ska kombineras. Här ser man de två 
teoretiska inriktningar som anges i läroplanen och som beskrivs av  Elfström 
(2005) samlat i ett begrepp, denna kombination i vardagsverksamheten  gör att det 
ibland upplevs problematiskt som pedagog att veta vilket ben man ska stå på, 
vilka värderingar som är ”rätt”. De samtalsunderlag som utformas på respektive 
förskola speglar de värderingar och den barnsyn som finns på just den förskolan, 
det visar också vilka teorier de stöder sin verksamhet på vilket i sin tur är 
avgörande för hur barnet gestaltas under samtalet. När pedagogerna möter 
föräldrar från andra kulturer och samhällsklasser kan det ibland uppstå dilemman. 
Förskolans utgångspunkt när de gestaltar barnen är till största delen grundat på 
utvecklingspsykologiska teorier vilket tydligt slår igenom i dokumentering och 
samtalsunderlag. Sättet att se på barns sociala kompetens och språksocialisation 
ser dock olika ut beroende på vilken kultur man tillhör.

Blir syftet med IUP förskjutet från att bli delaktig i sitt barns förskole och 
skoltid till att förstå vad pedagoger och lärare förväntar sig av föräldrar. Mer av 
fostran och anpassning än delaktighet? Delat ansvar men på skolans villkor. 
(Elfström, 2005, s. 65)

Elfström menar att de flesta pedagoger och lärare har delaktighet som mål och att 
de strävar mot att det ska utvecklas ett klimat där ansvaret för barnen  kan delas 
med föräldrarna. Det är inte helt oproblematiskt och ibland en svår balansgång då 
det finns önskemål och krav från olika föräldrar och föräldragrupper i en 
barngrupp. Samtliga tre författare, Gars (2002), Markström (2005) och Elfström 
(2005) ,lyfter fram  utvecklingspsykologins dominerande roll i förskolans 
verksamhet. Elfström drar även som slutsats att individuella utvecklingsplaner 
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tenderar att förstärka den synen på barn. Hon menar att de begrepp och teorier 
som finns inom utvecklingspsykologin drar in oss i ett värderande mot vår vilja då 
dessa bildat norm under så lång tid. Det går då på tvärs mot de strävansmål och 
den värdegrund som finns i läroplanen där mångfald och olikhet premieras. I sin 
studie av vilka pedagogiska normer och strukturer i skolan belyser Popkewitz 
(1998) hur teorier styr vad läraren ska tycka och tänka. I det moderna samhället är 
det experters kunskap som styr via teorier. Teoretiska kunskaper  som används i 
verksamheten formar, konstruerar, också lärarens förhållningssätt. De teorier som 
gäller idag anger hur vi ska se på barnet, värderingar och vad som är normalt. De 
anger vad som faller innanför den ram som finns för barnets beteende och vad 
som faller utanför. Om man ser det mönstret, menar Popkewitz, öppnar det för att 
tänka på andra sätt. De teorier och metoder som gäller får stå för ”sanningen” om 
hur den pedagogiska verksamheten ska fungera. Politiska reformer för sociala 
förändringar läggs fram och mottas som en form av sunt förnuft, sällan blir det 
diskussioner om den forskning och de teorier som ligger till grund för reformerna. 
Popkewitz menar att skolan saknar analysinstrument för att  diskutera kopplingen 
mellan makt och  kunskap. Man borde i större utsträckning  problematisera 
kunskapen och våra teorierna som är aktuella för att få perspektiv på det vi idag 
ser som ”sanningen”. Risken är annars uppenbar att forskning och teorier och 
därpå följande metoder blir sanningar som används oreflekterat.

3.9 Att ta upp problem och dilemman
Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997)  tar upp kraften som finns i samtal på 
gott och ont. Det kan öppna vägar för nya tankebanor och känslor och  argument 
som framförs kan bli tydligare och skapa ett klargörande. Det kan även fylla en 
terapeutisk funktion eller leda till att fördomar och missförstånd förstärks, istället 
för klargörande ökar förvirringen hos deltagarna. Samtalet kan också användas för 
att dölja, skapa dimridåer och ”trycka till”. De menar att allt detta kan rymmas i 
samtal mellan elev förälder och lärare. Ett elevsamtal är ett  pliktsamtal  ett 
samtal  som är beordrat då det ingår i lärarens yrkesutövning. Ämnet är elevens 
prestationer och personlighet vilket kan upplevas som ett dilemma av samtliga 
deltagare. Lärarens mål är att medla, nå samsyn med både elev och förälder och 
vid behov ska handlingsplaner upprättas. Läraren ska helst framföra sin 
bedömning utan att såra någon 

Yrkesetiska dilemman uppstårvälja mellan att berätta ”sanningen” eller tiga om 
problem för att inte såra föräldrar och ev utsätta barnet för deras vrede, 
(Adelswärd,Evaldsson, Reimers, 1997,s.16)

Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) menar att problemlösning är starkt 
kopplat till relationen läraren har till föräldrarna. De fann i sin studie att samtalen 
främst handlar om ”vad” som är problemet när man samtalar. Den utredande 
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diskussionen, som läroplanen indikerar om vad elevens beteende kan bero på 
saknas ofta, detta tolkar författarna som en konsekvens av rädsla för konflikter 
från både lärare och föräldrar. I skolans styrdokument finns en  föreställning om 
det ideala samtalet vilket bygger på att samtliga deltagare har den typ av 
samtalskompetens som krävs vid utvecklingssamtal i skolan. De tar också upp 
kulturtillhörighet som en orsak till dilemman i samtalet

Deltagarna har olika samtalsstilar, betingade av social tillhörighet, kultur och 
kön. Det innebär att man tolkar varandra olika inte bara beroende på vad som 
sägs utan också på hur det sägs. Ett utvecklingssamtal ska, enligt Skolverket, 
vara ett samtal mellan jämbördiga parter och alla ska ha möjlighet att göra sin 
röst hörd. Det  kan vara mycket att realisera i de fall deltagarna har olika etnisk 
bakgrund eller av andra orsaker tillhör olika samtalskulturer, (Adelswärd, 
Evaldsson, Reimers, 1997, s.14)

Hofvendahl (2006) menar att kvartssamtalens innehåll var tänkt för diskussion 
och planering för åtgärder men blev istället ett forum för rapport och redovisning 
av elevens resultat. Utvecklingssamtalet kom då som en ersättare men innehåller, 
enligt Hofvendahl, fortfarande mycket av resultat och rapportering och det är 
problemen som kommer i fokus. Att tala om problem är ett ständigt centralt ämne 
i elevsamtalen, man ska ta upp känsliga saker och åtgärder ska utformas 
gemensamt. Lärarna har olika strategier för problemformulering som är mer eller 
mindre professionellt övervägda, ofta är de personligt färgade och används på 
ungefär samma sätt i olika samtal. Att tala om problem är ett problem i sig. Det 
gäller för läraren att få de övriga deltagarna att också betrakta det aktuella 
problemet som ”ett problem”. Det finns risker  eftersom konsekvensen kan bli 
nya, och kanske värre, problem eller så kan gamla problem bubbla upp till ytan. 
Ansvarsfrågan svävar över samtalet även om det inte uttalas tydligt och  kan vara 
”ansiktshotande”. Frågan om det är de pedagogiska metoderna i skolan som bär 
ansvaret eller om det saknas föräldraengagemang finns ständigt närvarande. De 
problem som enklast tas upp är sådana som föräldrarna redan har kunskap om, 
sådant som tagits upp vid tidigare samtal

Problemet måste först erkännas innan det går att tala om och åtgärdas. Det 
gäller ofta sådana problem som tidigare inte berörts. Samtalet kan då liknas vid 
en nyhetsförmedling. Det är en nyhet för föräldrarna men känt av eleven. 
Samtalet kan bli forum för olika typer av avslöjanden, ( Hofvendahl, 2006, s. 
104)

Samtalstempot är olika  beroende på vad som ska tas upp. Är det positivt blir det 
nästan inga omstarter på det som ska framföras och föräldrarna är välkomnande, 
är det däremot ett problem som ska tas upp är flytet i samtalet borta, det blir 
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längre pauser och föräldrarna är oftast tysta. Här tydliggörs de strategier som 
läraren har. Det förekommer också garderingar och uttryck som ska mildra det 
som ska sägas. Relationen är skör och måste vårdas, problemen lindas in. 
Hofvendahl menar att det finns vissa rutiner för hur samtalet ska genomföras som 
utvecklats under lång tid och som varje individ inlemmar i sitt språkbruk, det 
ingår i vår språkgemenskap. Gars (2002) ser i sin studie att barnets oförmåga att 
följa förskolans normer satte prägel på de problem som tas upp i förskolans 
samtal. Det kunde handla om den fysiska förmågan, som t ex att barnet var 
klumpigt och inte kunde utföra de rörelser dom förväntades vid motoriska 
övningar eller beteenden som t ex egoism,dåligt minne eller svårighet med 
gränser. Gars menar att förskolan och föräldrarna skiljer sig åt när de definierar 
vad som är problem. Föräldrars oro handlade  mer om kamratrelationer. I de 
intervjuer hon gjort nämnde samtliga föräldrar detta område på något sätt. Det 
som upplevs som största dilemmat är att inte kunna hjälpa barnet ur situationen, 
trots att de ser att barnet har det svårt och kanske inte får gehör för detta hos 
pedagogerna. Föräldrarnas arbetstid påverkar barnets vistelse på förskolan och där 
kan man påverka situationen konkret genom att  korta sina arbetsdagar. De 
redovisade studierna som gjorts i skolan beskriver hur det är hotande att ta upp 
problem då det med automatik blir en ansvarsfråga.

3.10 Vikten av ett gemensamt språk
Colnerud & Granström (2002) tar i sin studie i gjord i skolan upp lärares yrkesetik 
och yrkesspråk, de identifierar och förklarar företeelser som kan vara svåra att se i 
vardagsarbetet. De menar att personer som inte inte har tillgång till något 
gruppspråk kan få problem med  identiteten i sin yrkesroll. Ett yrkesspråk ska 
däremot inte jämföras med den jargong som kan uppstå i ett arbetslag. Begreppet 
yrkesspråk , menar de , har funktionen att strukturera och kodifiera den kunskap 
som finns i den specifika yrkesgruppen. Oreflekterade handlingsmönster och 
inlärda rutiner är inte likställt med ett professionellt utförande. Kompetens i yrket 
innebär att kunna göra genomtänkta överväganden inför sina handlingar. Språket 
är därför ett redskap för de diskussioner om praktiken som innebär att man kan 
hålla distansen till det man gör. 

En sådan samlad kunskap kan hjälpa de yrkesverksamma att se samband, 
orsaksrelationer, förklaringsmodeller och förklaringar till företeelser i yrket. 
Yrkesspråket kan sägas vara den samlade förståelsen av yrket (Colnerud & 
Granström, 2002, s. 42) 

Att använda sig av ett metaspråk  innebär att ha ett språk som används i 
problemlösning och planering. Som jämförelse beskrivs  vardagsspråket som det 
språk vi använder för att berätta vad som hänt i olika situationer. Vardagsspråket 
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är konkret och utgår från känslor och faktiska situationer. När man tar ett steg 
bakåt och tittar på det som hänt kommer metaspråket in med hypoteser, modeller 
och teorier och på det sättet skapas  en distans, metaspråket gör alltså teori av 
praktiken. Colnerud & Granström (2002) pekar på två dimensioner av 
metaspråket. För det första,  att yrkesgruppen överhuvudtaget har tillgång till 
språkliga verktyg så att de kan ta ett steg tillbaka och med hjälp av 
förklaringsmodeller få en distans till det vardagliga arbetet, alltså ett gemensamt 
yrkesspråk. För det andra, att de modeller och teorier som används är adekvata 
och ändamålsenliga för den verksamhet man bedriver. Här menar man att varje 
yrkesgrupp har förklaringsmodeller som är praxis vilket innebär att de modellerna 
kan vara svåra att formulera och ofta ingår de oreflekterat i verksamheten. 
Forskning visar att de flesta handlingar som utförs i verksamheten är intuitiva och 
situationsbundna och bygger på den så kallade tysta kunskapen. Därför är det 
nödvändigt att komplettera detta med ett metaspråk som med hjälp av 
förklaringsmodeller synliggör de erfarenheterna. För att utveckla ett 
professionellt yrkesspråk krävs att man samtalar med kollegor om den vardagliga 
verksamheten, en förutsättning för det är att det avsätts tid och rum för detta. 
Wächter (2001) beskriver i sin bok vad som händer i hans professionella samtal 
som socionom och psykoterapeut, samtalen är konsultationer med personal och 
föräldrar. Språket är  vårt verktyg och det är där vi formulerar tankar , idéer och 
erfarenheter. Hur vi uppfattar en situation färgas av våra erfarenheter, alltså 
upplever vi situationer på olika sätt även om vi ser samma sak. Han beskriver hur 
ett problem som upplevs runt ett barn har sin utgångspunkt i personalens 
föreställningar om vad barnet gör. Ser man så på ett problem innebär det att 
problemet inte är verkligt utan det är våra föreställningar vi uttrycker och 
fokuserar på. Samtalar vi om det vi ser och berättelserna förändras kan även vårt 
sätt att tänka om vad som är problem ändras.

på en förskola , en skola eller liknande kan man tänka att personalen har 
gemensamma värderingar som är en del av den kultur de arbetar i och som styr 
arbetet och samtalen om detta arbete. Dessa värderingar bildar det sammanhang 
en diskurs – utifrån vilket man förstår. Det hindrar inte att de kan tycka olika om 
mycket men det finns föreställningar och sanningar som personalen delar och 
.som sällan ifrågasätts. Om denna gemensamma grund inte fanns, skulle varje 
handling och varje samtal få börja med att klargöra vad, varför och hur. Kanske 
skulle man kunna säga att detta visar sig i ett gemensamt språk som man 
utvecklar och där man delar vissa grundläggande värderingar, föreställningar 
och begrepp, (Wächter, 2001, s. 49)

  

Wächter,(2001) menar att ett arbetslag utformar gemensamma värderingar, en 
diskurs, om hur det ”bör vara”. Det är i språket vi uttrycker det vi uppfattar som 
ett problem, det är oftast något vi tycker avviker från det vi förväntat oss av  hur 
man ska bete sig, eller från våra kulturella föreställningar om hur en familj bör 
fungera.
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3.11 Relationer är grunden 
Juul & Jensen (2002) menar att föräldrar i förskolan de senaste decennierna blivit 
en form av samarbetspartners som pedagogerna hela tiden  strävar att förhålla sig 
till. Föräldrarna vill ha en jämlik dialog men förväntar sig att det är pedagogerna , 
de professionella, som anger tonen i samarbetet. Då alltfler barn finns inom 
förskolan blir pedagogerna en form av rollmodeller för föräldrarna. Pedagogerna 
har tagit på sig ett stort ansvar som förebilder och har ett medansvar för barnens 
trivsel och utveckling. Den här utvecklingen handlar i grunden inte om, menar de, 
barns bästa utan styrs av samhället och arbetsmarknadens behov. Gars (2006) 
lyfter fram problematiken om vems uppfattning som ska gälla om pedagog och 
förälder tycker olika, då ställs den delade vårdnaden på sin spets och man kommer 
in i ett svårhanterat område. Här , menar hon ställs allt högre krav på att 
föräldrarna ska vara professionella samtidigt som förskolans pedagoger ska se 
helheten och ta del av vad som händer hemma i det privata livet, det kan innebära 
en utmanande och komplicerad relation. Juul & Jensen (2002) menar att 
pedagogerna har makt gentemot föräldrarna i olika former. Det gäller den 
anmälningsplikt som finns om barn far illa men även den informella makten det 
innebär att ha mer kunskap, vilket speciellt gäller i förhållande till socialt svaga 
familjer. Den makten, menar författarna, upplevs inte av pedagogerna då de 
snarare upplever en vanmakt i sådana relationer. I arbetet med föräldrarna 
konfronteras även pedagogerna med sina egna fördomar som kan vara av 
kulturellt, religiöst eller socialt slag. Man kan ha svårt med vissa föräldrars attityd 
eller att de kanske är arbetslösa eller  lever på bidrag.

Det hör inte till god ton att ha fördomar bland välutbildade professionella, men 
vi har det alla i mer eller mindre grad, och det hänger nära samman med vår 
egen kulturella och sociala bakgrund och vår grad av jagdifferentiering. Också 
här handlar det mer om det sätt vi förhåller oss på till våra fördomar än att vi 
faktiskt har dem, (Juul & Jensen 2002, s.173)

Som pedagog kan man sällan välja bort de svåra relationerna därför är det ett prov 
på yrkesskicklighet att kunna hantera dessa möten där man inte känner sig helt 
trygg. Juul & Jensen(2002) beskriver de olika kulturer föräldrarna möter i 
förskolan. Det finns pedagoger som har en trevlig nästan familjär ton eller så har 
de en mer formell hållning. För föräldrarna kan det vara svårt att förhålla sig till 
båda dessa kulturer. I den familjära förskolan kan det finnas en risk med att ta upp 
bekymmer då man förstör ”stämningen”, i den formella finns en benägenhet att 
föräldrarna plockar bort det personliga och sårbara. Det dagliga samarbetet med 
föräldrarna handlar om att bygga relationer som ska gagna alla, här finns en 
tradition av att föräldrar vill ha råd. Juul& Jensen (2002) menar att  det arbetet är 
överordnat arbetet med demokrati  och medinflytande. I samtal med föräldrarna är 
det pedagogerna som har ansvaret för stämningen och atmosfären. I detta ligger 
en form av makt som ofta känns främmande för pedagoger att formulera, makt är 
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inte det man använder som uttryck, ändå är det en reell makt att representera en 
institution oavsett om man är medveten om detta eller inte. Föräldrarna kan känna 
sig utsatta för den makten om det finns något att anmärka på deras barn.

Det finns en tradition som tar de professionella pedagogernas relationskompetens 
förgiven, men relationskompetens som pedagog utvecklas kontinuerligt och 
genom hela arbetslivet, Juul & Jensen (2002) menar att det är själva samtalen som 
utgör den bästa lärprocessen att hålla i samtal, man lär sig något av varje samtal. I 
samtal där man ska ta upp problem blir det alltid personligt och den förälder man 
tala med blir alltid personligt berörd. Här menar författarna att det är viktigt att 
våga vara irrationell och spontan. Ett sådant samtal kan lätt bli fel om man är 
alltför formell. Det är en fördel om pedagogen kan vara personlig och 
accepterande vilket skapar en god stämning och gör det möjligt att föra en dialog 
där man når fram till föräldrarna. Det är också viktigt att ta reda på vad man 
känner inför ett samtal då det kan finnas rädslor och nervositet med i bilden. För 
att ta udden av dessa känslor så de påverkar mötet med föräldrar så lite som 
möjligt är det viktigt att ventilera dem. Juul & Jensen menar att det är mänskligt  
att känna, och det är professionellt att veta vad man känner (s. 207)

Man kan inte undgå att möta föräldrar som man inte får en god och konstruktiv 
kontakt med. Det kan handla om attityder, negativitet eller aggressivitet, det kan 
också vara beteenden hos föräldrar som krockar med våra ”blinda fläckar” då vi 
inte kan sätta ord på vad det handlar om. Det finns även tillfällen då pedagogerna 
inte bara känner sig kränkta utan faktiskt blir det också. En lösning kan då vara att 
få stöd genom kollegor eller genom handledning. Ibland får man helt enkelt dra 
sig tillbaka och låta en kollega ta det samtalet för att förhindra att det går över 
styr.

Det  personliga fältet är en nödvändig del av det professionella pedagogiska 
beteendet, medan det privata däremot av princip är överflödigt och ofta 
destruktivt i den utsträckning att det uppträder som substitut för det personliga. 
Det sistnämnda sker eftersom det privata har en tendens att skapa en illusion av 
kontakt och närhet, men som inte är en personlig kontakt utan handlar om en 
större eller mindre kunskap om varandras privatsfär, (Juul&Jensen, 2003, s.222)

Författarna menar att det  är långt ifrån tillräckligt att bara vara sig själv i 
pedagogiskt arbete. Man bör skilja på det privata och det personliga fältet. Det 
privata innehåller alla känslor, tankar och upplevelser som man haft i andra 
relationer, inklusive familj och vänner. Det personliga handlar om den 
yrkespersonliga reaktion man har i relation till barn och föräldrar. Vikten av 
relationer och att det är grunden för arbetet med eleverna i skolan visar Wedin 
(2007) i sin studie gjord i skolan. Vardagen domineras av relationsarbetet och de 
sociala kontakterna  med elever tar upp stor del av arbetsdagen. Lärarna får hela 
tiden förändra och förfina sitt förhållningssätt genom att ära sig läsa av gruppen 
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men samtidigt knyta an till varje individ, hon beskriver här hur eleverna ingår i ett 
kollektiv samtidigt som de kräver ett individuellt bemötande. Hennes uppfattning 
är att de strategier som används är medvetna och att det är en form av lärande för 
läraren att hela tiden drivas vidare i relationsarbetet. Hon lyfter här vikten av 
ömsesidighet för att det ska fungera, båda parter måste ta ”sitt ansvar”

3.12 Skapa kunskap i sin egen vardagspraktik
Skolans kunskapsbildning och relationsarbete beskrivs av Hultman (2001). Han 
lyfter i sin studie fram det lärararbete som sällan syns och hur läraren i det 
vardagliga arbetet skapar kunskap. Den kunskapsbildning som utifrån sett 
beskrivs ske inom skolan är att lärarna tillägnar sig senaste forskning genom 
reflektion och att de sedan kan använda de nya kunskaperna i sin undervisning. 
Hultman menar att den bilden inte stämmer och hänvisar även till tidigare studier 
som ger samma resultat. Det är snarare en bild som ges av vetenskapliga forskare 
och säger mest om deras sätt att tänka. Lärare varken konsumerar forskning eller 
reflekterar på ett strukturerat sätt, deras kunskapsbildning handlar  mer om 
”reflectioninaction” (s. 29), då man lär av sin egen praktik och det arbete som 
görs i vardagen i relation till eleverna. Hultman (2001) menar att lärares 
kunskapsbildning i första hand sker i grupper nära dem själva som andra lärare 
men i första hand i samspelet med eleverna . Det centrala i arbetet är eleverna och 
det är det som tar största delen av en arbetsdag vilket kan jämföras med det arbete 
som görs i arbetslagen i förskolan mellan pedagogerna. Hultman använder 
begreppen kontextuella lojaliteter och beroenden vilket innebär de viktiga 
relationer som knyts till föräldrarna och eleverna för att verksamheten ska 
fungera. Här finns ett samspel med ett mer personligt uttryck som fungerar som 
ett förtroendekapital vilket blir är grunden för det gemensamma arbetet, en form 
av kontrakt. Hultman (2001) poängterar  de viktiga relationerna som knyts mellan 
personer ”innanför” och ”utanför” skolan. Här skiljer sig skolan och förskolan då 
pedagogerna i förskolan har långt fler relationer med sitt arbetslag och föräldrarna 
än vad man har i skolan. Barnen är i fokus men de relationer man lägger mest 
kraft på är vanligtvis föräldrar, ibland även kollegor. Wedin (2007) ger i sin 
avhandling en bild av lärares förutsättningar i det vardagliga arbetet. En viktig del 
är relationsarbetet och förmågan att kommunicera och känna av stämningar är av 
stor betydelse och påverkar arbetet i stort. Relationsbyggandet innehåller 
vardagsprat av mer personlig art om väder och kläder blandat med mer 
pedagogiska diskussioner. Wedin menar att relationsarbetet har en större del i om 
arbetet ska bli framgångsrikt än tidigare forskning visat, hon menar att det är 
grunden för allt det övriga arbetet relaterat till eleven. Hon har identifierat ett antal 
strategier som lärare använder i sitt relationsbyggande:

använda allmänt småprat

att vara en person och inte en roll

att skämta
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att lyssna

att vara lyhörd

att bry sig om

att hålla löften

att anpassa bemötande efter ålder

De här strategierna är oftast medvetna och blir ett arbetsverktyg som hela tiden 
vässas i användandet. Kunskapandet sker i direkt anslutning till arbete med 
eleverna. Den personliga ansträngningen har stor betydelse och måste hela tiden 
arbetas på för att bibehållas som goda och levande. Wedin menar att 
relationsarbetet är ett led i utvecklandet av ömsesidig respekt, för att få respekt 
som lärare måste man visa respekt för eleverna. Tar man eleverna på allvar och 
försöker se personen bakom eleven,och likadant, visar personen bakom läraren 
kan man skapa respekt.
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4. Metod

4.1 Forskningsstrategi
För att beskriva samhällsvetenskapliga studiers forskningsstrategi används oftast 
distinktionerna kvantitativ eller kvalitativ. Något förenklat kan man säga att den 
kvantitativa strategin används när man vill få fram betydelsen av ett antal orsaker 
till en social företeelse, den representerar den naturvetenskapliga, deduktiva 
inriktningen inom forskning, främst positivismen, där tyngden läggs på att pröva 
teorier. Den kvalitativa strategin används enligt Bryman (2001) om man vill veta 
vilken livssyn eller världsbild en viss grupp människor har och lägger tyngden på 
generering av teorier vilket innebär ett induktivt synsätt då teorier genereras med 
forskningsresultatet som grund och valet av forskningsstrategi  och metod måste 
anpassas till den frågeställning man har som forskare. Även om beskrivningen av 
dessa forskningsstrategier kan uppfattas som separerade från varandra där man 
antingen mäter verkligheten med data och fakta eller beskriver den med ord som 
tolkar den sociala verkligheten framhåller Bryman hur de båda strategierna även 
har använts parallellt och vikten av de båda strategierna samarbetar och korsar 
varandra inom forskningen. Backman (1998) beskriver den kvalitativa strategin 
som subjektiv, där människan med dess sociala och kulturella konstruktioner är 
intressant för forskaren. Det blir ett alternativ till det traditionella strategin där 
man betraktar verkligheten mer objektivt då  man registrerar och mäter för att 
sedan beskriva verkligheten utifrån detta. För mig är förhållningssätt och 
strategier i förskolans pedagogiska verksamhet alltid spännande att fördjupa sig i. 
Där kan jag hitta orsaker och samband och ofta ger det svar på pedagoger, barns 
och föräldrars beteende då man ger sig tid att studera detta. I den här studien är 
det pedagogernas strategier inför samtal där de ska ta upp ett problem med 
föräldrarna som är fokus. Valet av metod föll därför på  en kvalitativ 
forskningsstrategi genom insamling av dokument och kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer.

4.2 Studiens inriktning och utformning
Då min tanke från början var att studera utvecklingssamtalet och dess utformning 
var det logiskt att samla in mallar och checklistor från förskolorna för att bilda 
mig en uppfattning vad man tog upp i samtal med föräldrarna. Dessa dokument 
skulle sedan vara ett stöd då jag utformade frågorna till intervjun. De första 
intervjuerna visade dock på ett spår som innebar att jag delvis ändrade inriktning 
för att söka svar på mina frågeställningar. De strategier och  svårigheter 
pedagogerna upplevde var inte i första hand kopplade till utvecklingssamtalet på 
det sätt jag förväntat mig. Det var även  i ”de andra” samtalen, alla de samtal som 
förs fortlöpande under året som svårigheter uppstod och där fanns strategier med 
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olika perspaktiv. Bryman (2001) menar att frågeställningarna inte får vara för 
specifika i en intervju då de kan hindra alternativa idéer och synsätt. Det var just 
detta som inträffade under de första intervjuerna då mina frågeställningar hade 
fokus på utvecklingssamtalets utformning. Då jag upplevde att vi, både jag och 
den intervjuade pedagogen, blev hindrade att nå det område jag efterfrågade 
ändrade jag då frågan om svårigheter till att gälla alla samtal med föräldrar och då 
blev det genast mer utrymme att tillsammans leta oss fram till vilka svårigheter 
som fanns i föräldrasamtalen. Detta medförde att de underlag och checklistor som 
används vid utvecklingssamtal och som jag samlat in plötsligt inte fick samma 
tyngd i studien. De former av samtal som nu kom fram under intervjuerna har 
inga formella underlag. Det visade sig sedan att jag ändå fick användning av de 
insamlade dokumenten då jag kunde se att det fanns kopplingar mellan den 
barnsyn som finns i underlagen och de som finns i verksamheten även om det är 
omedvetet hos de flesta. Dessutom bekräftade de underlag jag fått in det som 
tidigare forskare visat i sina  studier när det gäller den teoretiska förankringen i 
dessa samtalsunderlag.

4.3 Tolkningsram 
I min studie har strävan varit en hermeneutisk ansats vilket innebär att hitta en 
gemensam och giltig förståelse av en text och på det sättet förstå pedagogernas 
livsvärld. Tolkningen av texterna är gjord enligt den hermeneutiska cirkeln där 
delarna hela tiden prövas mot helheten. Efter att från början ha en vag aning om 
vad texterna säger går man till delarna och utifrån dessa tolkar men helheten igen, 
det blir en cirkelrörelse som hela tiden fördjupar kunskapen. 

I den hermeneutiska traditionen betraktas denna cirkularitet inte som en ond 
cirkel utan snarare som en fruktbar cirkel, eller spiral, som anger möjligheten av 
en allt djupare förståelse av meningen. Problemet är inte att undgå cirkulariteten 
när man söker tolka meningen utan att träda in i cirkeln på rätt sätt, (Kvale, 
1997, s.126)

Mitt sätt att tolka texterna överensstämmer med flera av de principer Kvale (1997) 
formulerar för hermeneutisk tolkning. Han menar att man hela tiden går tillbaka 
till delarna för att tolka helheten. Tolkningen ska hållas till att söka förstå de 
uttalanden som är gjorda, och tolkningen upphör när man finner ett mönster som 
är rimligt. Man ska som intervjuare ha  kunskap om temat man tar upp och klarhet 
över sin egen förförståelse och den påverkan man själv har på de svar man får.

Min avsikt är att analysera och beskriva resultatet utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv vilket  innebär att fokusera på hur människor lär och under vilka 
omständigheter de utvecklar kompetenser som rör både det intellektuella och det 
manuella.
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Med en sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi lär således en fråga 
om hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som 
är delar av vår kultur och omgivning. (Säljö,2000, s.1)

Enligt Säljö, (2001), är det samspelet mellan individ och kollektiv som är i fokus 
när man intar ett sociokulturellt perspektiv. Kunskaper och färdigheter  kommer 
från insikter och handlingsmönster som byggs upp i ett historiskt perspektiv. Vi 
blir delaktiga i det här genom interaktion med andra människor. I ett 
sociokulturellt perspektiv har termerna redskap och verktyg stor betydelse och då 
menas såväl språkliga som fysiska och som vi använder när vi förstår vår omvärld 
och agerar i den. Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev 
Vygotskijs pedagogiska och psykologiska teorier om hur lärande och utveckling 
sker i samspel med andra. För att göra en studie ur ett sociokulturell perspektiv 
menar Säljö (2001) att man måste uppmärksamma tre samverkande men olika 
företeelser nämligen utveckling och användning av intellektuella/språkliga 
redskap, användning och utveckling av fysiska redskap och det sätt på vilket 
människor utvecklat samarbetsformer i kollektiva verksamheter och den 
kommunikation man använder sig av.

Jag kommer också att utifrån min förförståelse som specialpedagog använda ett 
specialpedagogiskt perspektiv vilket innebär att se till sambanden mellan den 
enskilda pedagogen, gruppen man tillhör och de organisatoriska förutsättningar 
som ges genom verksamhetens organisation. Grunden för detta perspektiv finns i 
en  systemteoretisk förståelse av sociala system och hur de fungerar. Gjems 
(1997) beskriver hur systemteori riktar uppmärksamheten mot relationer mellan 
människor. Det är samspelet och relationer mellan människorna och deras 
kommunikation, rutiner och traditioner som driver systemet framåt. Gjems menar 
att det finns två former av styrning av systemen: inre och yttre. Det som sker inne 
i systemet och det som sker utanför påverkar ömsesidigt varandra. Sociala system 
måste ses utifrån ett helhetssystem, varje handling får på ett eller annat sätt en 
effekt på alla delar. En specialpedagogisk tolkning innebär alltså att sträva efter 
att tydliggöra dessa samband i analysen  av materialet.

4.4 Insamling av dokument
Första steget i studien blev att samla in samtalsunderlag och checklistor som 
används vid utvecklingssamtal för att sedan använda dem som grund när jag satte 
ihop mina intervjufrågor. Jag ville också se om de överensstämde med det tidigare 
forskning visat om dessa underlag. Hur samlar man då in dokument som finns i 
pedagogernas pärmar , lådor, privata gömmor etc? Jag ställde frågan åt två håll, 
dels till rektorerna i mitt område om de kunde ta upp frågan i sina pedagogiska 
grupper där pedagogerna finns representerade och dels till mina 
specialpedagogkollegor i kommunen. På det sättet skulle inte frågan komma 
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direkt från mig då jag visste att jag sedan även skulle fråga om deltagande i 
intervjuer, och genom att fråga mina kollegor skulle jag kunna få in dokument 
som inte bara kom från mitt område. Dessa frågor resulterade i att jag fick tillgång 
till 26 olika varianter av checklistor. 

4.5 Kvalitativa intervjuer
Att välja kvalitativa intervjuer för att besvara  mitt syfte blev logiskt då jag strävar 
efter att föra ett samtal om samtal och på så sätt få beskrivningar av specifika 
situationer och pedagogernas relation till de här situationerna. Meningen med 
kvalitativa intervjuer är enligt Kvale (1997) att försöka förstå och  beskriva  den 
intervjuades livsvärld, att förstå innebörden av det som sägs. Utmärkande för 
kvalitativa intervjuer är att man har ett specifikt tema och letar efter variationer 
och skillnader genom de intervjuades nyanserade beskrivningar. Jag valde att 
använda mig av semistrukturerad intervjuform enligt Kvale (1997) vilket innebär 
att jag hade en intervjuguide ( bil.1) med frågor. Frågorna behöver inte komma i 
någon speciell ordning och det är fritt att lägga till frågor under intervjuns gång, 
det viktiga blir att hålla sig till temat man bestämt och att få svar på sina frågor 
under intervjun vilket innebär att man som intervjuare ska vara uppmärksam på 
stickspår och deras betydelse. Den intervjuade pedagogen  har stor frihet att svara 
på frågorna och som intervjuare är det tillåtet att följa uppkomna spår som 
uppfattas som intressanta.

4.6 Urval av informanter 
I förskolan arbetar vanligtvis barnskötare och förskollärare. Då jag vet att båda 
dessa yrkesgrupper  ansvarar för utvecklingssamtalen valde jag att inte fråga efter 
deras utbildningsbakgrund när frågan om deltagande gick ut. Det viktiga för mig 
var att de som ställde upp hade någon typ av erfarenhet av utvecklingssamtal och 
var villiga att låta mig ställa frågor om de svårigheter som kan uppstå. Till mitt 
förfogande hade jag samtliga förskolor i det område jag arbetar som 
specialpedagog, ca 20 st, med stor geografisk spridning där min fråga om att ställa 
upp på intervju kunde skickas ut. Jag  började med att informera de sex 
förskolerektorer som finns i mitt område om att jag tänkt skicka ut en fråga om 
intervjuer till samtliga förskolors mailadresser. Sedan skickade jag ut ett mail 
(bil.2) och hoppades att den som läste mailet skulle skriva ut min förfrågan och 
placera den synligt. Efter ca en vecka ringde jag sedan runt för att höra om det 
fanns något intresse. Jag valde att låta de första fyra samtalen gå till förskolor som 
låg i olika rektorsområden för att på så sätt få en spridning på de ev positiva 
svaren. På tre av de förskolorna fick jag napp och fick sedan ringa två förskolor 
till innan jag fått ihop de tio informanter som var mitt mål. Tid och plats för 
intervju bokades på telefon. Jag informerade då återigen om att vårt samtal skulle 
spelas in på band och att intervjun skulle ta ca en timme. Informanterna fick själva 
välja om jag skulle komma till deras arbetsplats eller om de vill komma till mitt 
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arbetsrum. Alla intervjuer gjordes på informanternas fritid, före eller efter arbetet. 
Som stöd under intervjun har jag använt mig av intervjuguiden vars innehåll 
delvis bygger på de dokument jag samlat in. Sammanlagt blev mitt urval tio 
informanter och jag har hädanefter valt att kalla informanterna för pedagoger 
genomgående i studien.

4.7 Transkribering och bearbetning av texterna
Transkriberingen av intervjuerna genomfördes under en månads tid och jag 
började så fort den första intervjun var avklarad. Man kan tro att det mest är en 
arbetsam del att skriva ut denna textmassa men min uppfattning är att det är då jag 
började bearbetningen av texterna. Jag  umgicks hela tiden med uttryck och 
situationer och hade inte samma intryck av innehållet efter första utskriften som 
efter den sista. Jag ser en vinst i att arbeta på det långsamma sätt som jag valt, 
nämligen att lyssna på trefyra ord, stanna bandet och skriva ner dem för att sedan 
lyssna på ytterligare trefyra ord etc. Sedan började resan in i texterna för att 
komma fram till ett tolkningsbart resultat. Alla intervjuer skrevs ut ordagrant och 
utan att ändra uttal eller ordföljd. Jag  läste sedan alla intervjuer rakt igenom igen 
några gånger, sedan läste jag en gång till och började göra anteckningar i 
marginalen om sådant som var viktigt. De steg som Bryman (2002) 
rekommenderar när man ska koda en text fungerade som god vägledning. Först 
läsa igenom förutsättningslöst, sedan läsa igenom och anteckna för att hitta  teman 
och nyckelord i de intervjuades svar. Den form av kodning man gör då liknar han 
vid en katalog över termer som blir grund för tolkningen. Här finns också en 
uppmaning att göra många koder från början vilket jag följde. När kodningen av 
texten var klar hade jag fått sammanlagt fått fram  tjugoen olika teman. För att 
sedan kunna placera in mitt material efter dessa teman gav jag mig på utmaningen 
att göra en databas.

4.8 Att göra en databas
Jag har förstått nu att man redan vid första utskriften ska göra den i en databas. 
När jag började mina utskrifter hade jag inte en tanke på den möjligheten och 
skrev därför ut mina texter med avsikt att klippa och klistra för hand. När sedan 
tanken på databas tog form fick den göras i programmet Open Office kalkylblad. 
Här skrev jag så in alla intervjusvar en gång till och kodade då vad som var mina 
frågor, vad som var svar och vilken intervju det var. När det var klart fick alla 
teman ett nummer och så noterade jag för varje intervjusvar vilket tema det hörde 
till. Här går jag  hela tiden från helheten till delarna och tillbaka igen i den 
hermeneutiska tolkningen av texterna. Svaren levde ibland ett eget liv då det som 
först verkade ointressant i sammanhanget plötsligt seglade upp som mycket 
viktigt i de mönster som utkristalliserades. Sedan fick datorn sortera om alla 
intervjusvar så de hamnade under teman istället. Det var tidsödande men att 
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klippa och klistra hade tagit lika lång tid och då hade jag inte haft allt på datorn 
direkt. Nu kunde jag göra en bedömning av vilka teman som var mest 
övergripande och vilka som kunde bilda underrubriker. De citat som sedan valts 
ut till resultatdelen är tänkta att illustrera hur pedagogerna uttrycker sig om 
svårigheterna, när det finns ett språk eller teoriförankring för det vi talar om och 
när det mer övergår i ett osäkert fält och var man då hämtar förklarande uttryck 
för hur svårigheterna upplevs. Jag ville också belysa de olika förutsättningar 
pedagogerna har i sina arbetslag.

4.9 Risker och fördelar med kulturförtrogenhet
Det är viktigt att vara medveten om den påverkan det kan ha på alla inblandade 
när man själv är en del av den kultur man ska granska. Det kan vara svårt  att 
lyssna efter intressanta och överraskande resultat i intervjusituationen då man 
innan nästan ”vet” vad som ska sägas. I mitt vardagliga arbete som 
specialpedagog ingår det ofta handledning i en till en situationer. I de första 
intervjuerna hade jag svårt att inte handleda. Jag kunde höra på de inspelade 
intervjuerna när jag gick över från intervju till handledning viket innebar att jag 
omedvetet kunde lägga svaret i pedagogens mun. När jag blev medveten om detta 
kunde jag dock hindra handledaren i mig utan större svårigheter. Pedagogerna kan 
även ha känt en press att svara klokt och korrekt då de vet min roll i vardagen, 
viljan att svara rätt sitter djupt rotat. Det krävs då en förmåga av mig som 
intervjuare att fånga upp de uttalanden som innehåller en glimt av något ”nytt”. 
Min uppfattning är att så blev fallet när jag släppte inriktningen på 
utvecklingssamtal både för mig och för dem jag intervjuade. Jag kunde då  ställa 
följdfrågor som bygger på mitt helhetsintryck av  förskolans arbete. Hur 
pedagogerna upplevt att sitta i en intervjusituation med mig vet jag inte, det kan 
bara de själva svara på.   Risken här har, som jag ser det, varit att jag kommer för 
nära och ”vet för mycket” nästan gång vi ses i verksamheten i våra vanliga roller. 
Risken för hemmablindhet beskrivs av Wedin (2007), som jag tolkar henne 
överväger ändå fördelarna med att vara förtrogen med kulturen, förutsatt att man 
är medveten om de fällor som finns vilket jag instämmer med.

Forskaren och undersökningsgruppen kan sägas vara involverade i en gemensam 
kontext och forskarens förmåga att förhålla sig till detta, är av betydelse för 
studiens kvalitet (Wedin, 2007, s. 76)

Min upplevelse är att det varit en fördel att känna till och vara förtrogen med 
pedagogernas verksamhet och  förutsättningar. Jag uppfattade att modet det 
innebär att prata om svårigheter var ett samspel där situationen upplevdes som 
bekväm. Jag vet att flera av pedagogerna, som inte tidigare reflekterat över detta 
ämne har fortsatt att reflektera över föräldrasamtalen och hur de utformas. Det 
uppfattar jag som positivt då en tankeprocess startade genom vår intervju.
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4.10 Värderingar
Det går inte att undvika sina egna värderingar i ett forskningsarbete. Det är 
känslor och personliga åsikter som formar mina värderingar även när jag gör en 
studie av det här slaget. Min förförståelse gör att jag redan har ganska klara 
uppfattningar om hur ett gott pedagogiskt förhållningssätt bör vara. 

Forskningen kan inte vara värderingsfri och man bör därför säkerställa att det 
inte finns någon okontrollerad inverkan från värderingar i forskningsprocessen. 
Man ska därför stärka medvetenheten genom att reflektera över den påverkan 
sådana faktorer kan utöva, (Bryman, 2001, s. 38)

Det som borgar för att mina värderingar inte färgar studiens resultat alltför mycket 
är min egen insikt om att de finns. Utbildningen till specialpedagog  och egna 
personliga erfarenheter har gett mig redskap att bli relativt klar över vilka 
värderingar jag har och hur det ibland kan påverka mig både i mitt arbete och mitt 
privatliv. Det innebär inte att värderingarna  alltid förändras utan snarare att jag 
inser när det handlar om mina värderingar och inte om pedagogernas.

4.11 Etiska överväganden
En studie där pedagoger förväntas dela med sig av svårigheter de upplever kräver 
ett antal etiska överväganden. Jag har följt Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska riktlinjer som innebär ett samtyckeskrav från informanterna. Jag 
informerade om studiens syfte och hur jag garanterat deras anonymitet i den 
färdiga studien. De har alla ställt upp frivilligt utanför arbetstid och har om de 
velat kunnat säga nej även efter att intervjun bokats. Konfidentialitet är nästa 
riktlinje vilket innebär att den intervjuade inte ska kunna identifieras. När 
intervjuerna var utskrivna kunde jag se att att svaren innehöll ordval och 
värderingar som skulle kunna, om man letar efter det, kopplas samman med 
vilken person det är. För att vara så säker som möjligt på att uppfylla 
konfidentialitetskravet har jag valt att låta alla citat stå fritt utan någon koppling 
till någon intervjuad. Ingen utomstående ska kunna göra en koppling till vem som 
sagt vad. 

4.12 Trovärdighet och äkthet
Begrepp som föreslås för bedömning av kvalitativ samhällsforskning är 
trovärdighet och äkthet. Jag  har valt att använda mig av dessa begrepp. 
Anledningen är enligt (Bryman, 2001) att det behövs bedömningskriterier som 
fungerar för den sociala verkligheten där man inte kan visa upp en enda och 
absolut verklighet  som man kan mäta resultatet emot. De kriterier som används 
då är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
konfirmera. Studiens tillförlitlighet ska bedömas utifrån resultatens trovärdighet i 
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andra personers ögon. Här kan man använda sig av respondentvalidering genom 
att låta deltagarna bekräfta om min studie beskriver det de förmedlat. Som jag 
uppfattar det kan tillförlitligheten bedömas först då studien är klar och ska 
bedömas av den verksamhet som pedagogerna befinner sig i. Överförbarheten av 
studien är jag tveksam till då deltagarna själva valt att bli intervjuade utifrån 
intresse och gruppen jag ställde frågan till är stor. Möjligen kan det faktum att alla 
skulle ha erfarenhet av utvecklingssamtal och arbeta inom förskolan vara 
tillräckligt för att uppfylla kriteriet överförbarhet. För att uppfylla kravet på 
pålitlighet har jag beskrivit forskningsprocessen i metodkapitlet och lagt 
intervjuförfrågan och intervjuguide som bilaga. Det faktum att jag inte låtit någon 
teori styra resultatet samt  deklarerat min syn på hur egna värderingar kan påverka 
arbetet,  är det sätt på vilket jag kan  styrka och konfirmera mina resultat 

För att styrka studiens äkthet har jag strävat efter att ge en så rättvis bild som 
möjligt av de beskrivningar jag fått, där har databasen varit en god hjälp. Min 
uppfattning är att resultatet kan bli till hjälp för pedagogerna att tydligare se vilka 
förutsättningar de har och vad som styr deras strategier, de kan också få en bild av 
att det är fler som delar deras uppfattning om att det finns en kluvenhet i 
uppdraget att samarbeta med hemmet. Huruvida de ska kunna förändra sin 
situation beror på om studiens resultat kan användas för reflektion i pedagogernas 
vardagspraktik i de egna arbetslagen. Då skulle de möjligen kunna förändra sitt 
sätt att se på vad som orsakar svårigheter i samtalssituationen och därmed få fler 
verktyg att utarbeta strategier. Äktheten kan dock, uppfattar jag, inte verifieras 
förrän de intervjuade pedagogerna  och övriga pedagoger i förskolan gett sin syn 
på resultatet av studien, det är först då det kan ges utrymme för reflektion och 
åtgärder.

4.13 Centrala begrepp och definitioner
Samtal definieras på flera men snarlika sätt i litteraturen. Institutionellt samtal  
innebär ett samtal där lekman och specialist möts som t ex, läkare – patient. Det 
finns en agenda man utgår från och samtalet förs på en teoretisk nivå styrt av 
specialisten. Både Markström (2005) och Hofvendahl (2006) använder den 
benämningen och. menar att samtalet hamnar mellan det institutionella och det 
vardagliga. Markström kallar det då för ett hybridsamtal. Institutionaliserat  
personligt samtal  används av Adelswärd,Evaldsson och Reimers (1997) medan 
Gars (2002) kallar det för  Interpersonellt samtal. Min  tolkning är att samtliga 
menar samma typ av samtal då  lekman och specialist möts men det finns en 
vardaglig ton i samtalet, agendan är inte alltid given. Utvecklingssamtal är den 
form av samtal förskolan och skolan använder för att årligen möta föräldrarna i ett 
samtal om barnets utveckling. Definitionen görs i läroplanen (Lpfö 98) och 
utformningen ska bestämmas av förskolorna själva. Samtalen ska syfta framåt och 
innebära att båda parter ger sin syn på barnets förutsättningar och möjligheter till 
lärande och utveckling. 
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IUP individuella utvecklingsplaner är utgångspunkt i Elfströms (2005) studie. 
Dessa planer är obligatoriska i skolan, förskolorna kan än så länge avgöra om det 
är ett verktyg de vill använda sig av. Planens ändamål är att vara ett stöd i 
planering, genomförande och uppföljning när det gäller det enskilda barnet

Styrdokument innebär i studien de dokument som styr förskolans och skolans 
verksamhet med hjälp av mål som sedan ska tolkas och omsättas i den dagliga 
verksamheten. I förskolan gäller läroplanen Lpfö 98, kommunens prioriterade mål 
i verksamhetsplanen och  förskolans egna lokala arbetsplaner

Värdegrund. Ordet värdegrund definieras av Hedin & Lahdenperä (2003) och är 
sammansatt av två beståndsdelar, värde som innebär något abstrakt och grund som 
som är något hållbart och fast. I läroplanen finns en uttalad värdegrund för 
officiell barnuppfostran som samhället står för.  Det kan också definieras som ett 
system, en diskurs, av yttranden som dominerar och som står för de värderingar 
man har i ett arbetslag eller en förskola, Vi har alla även en egen personlig 
värdegrund som kan vara mer eller mindre medvetandegjord för oss själva. 

Det framträder två teoretiska inriktningar och förklaringsmodeller  i den tidigare 
forskning jag hänvisar till. Markström (2005) och Gars (2002) menar att de 
utvecklingspsykologiska teorierna dominerar i verksamheten. Det gör även 
Elfström (2005) och menar att de konstruktivistiska teorierna egentligen är 
grunden i Lpfö 98. Författarna menar att de modernistiska teorier som har varit 
grunden för hur man ser på barn sedan början på 40talet hör till de 
utvecklingspsykologiska, den mest kända inom förskolan är förmodligen Jean 
Piagets teorier om barns utveckling enligt Jerlang, E. et al. (2005) Här förklaras 
ett barns utveckling och beteenden utifrån genetiska förklaringar och naturlig 
utveckling, barnet utvecklas utifrån sin inneboende och medfödda anlag 
förutsättningarna för utveckling finns i barnet. Den postmodernistiska 
inriktningen innebär teorier som ifrågasätter de modernistiska. Postmodernismen 
fick sitt genomslag på 80 och 90talen som en protest mot modernismens 
rationella , tekniska och välplanerade inriktning. Socialkonstruktivism som nämns 
i Elfströms (2005) studie har sitt ursprung i de postmodernistiska teorierna. 
Använder man det som förklaringsmodell innebär det att alla begrepp konstrueras 
i den sociala miljö man befinner sig, alltså kan det betyda olika beroende på 
vilken miljö man kommer ifrån och att barnets utveckling och lärande styrs av den 
miljö den befinner sig i, förutsättningarna för utveckling finns i miljön runt  
barnet. Inom förskolan, menar Elfström, (2005), finns båda de här två 
förklaringsmodellerna. 
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5. Resultat
Det förs hela tiden samtal om barnet och dess situation på förskolan. Samtalen 
förs i olika former på olika platser och med olika syften. För samtal som ska föras 
med föräldrarna finns det riktlinjer i läroplanen, där anges att pedagogerna ska ha 
både utvecklingssamtal och fortlöpande samtal. Jag har valt att belysa 
utformningen av både utvecklingssamtalet och de andra samtalen vilket ska ge en 
bild av hur man hanterar svårigheter i de olika samtalsformerna och de 
förutsättningar man har.  Jag har valt att dela in resultatet i fyra områden, 
samtalens utformning, svårigheter i samtal,  strategier och relationsskapande. 
Varje del avslutas med en reflektion. 

5.1 Samtalens utformning
Syftet med utvecklingssamtalet beskrivs av pedagogerna som ett tillfälle där man i 
lugn och ro kan gå igenom barnets situation tillsammans med föräldrarna. Här får 
man möjlighet att skapa en helhetsbild, hur det är på förskolan och hur det är 
hemma. Det varierar dock vilka punkter man väljer att ta upp med föräldrarna, det 
varierar också om föräldrarna förväntas styra eller bidra med frågor. De föräldrar 
som är medvetna om målen ges utrymme

det är ju väldigt stor spridning på barn och familjer som behöver olika 
saker....det kan vara föräldrar som vill veta andra saker alltså, då måste jag lägga 
det på en sådan nivå också. De vill ju att barnet ska ha det bra och klara sig bra 
socialt också..men de vill veta andra saker också, diskutera och har helt andra 
krav på barnet kanske än vad andra föräldrar har....

Pedagogerna beskriver även de föräldrar som inte ställer frågor eller använder 
samtalstiden till att ge en gemensam bild. 

en del frågar ju hur de går och man berättar men de frågar inte ofta hur barnet 
utvecklas för de vet inte riktigt vad det är kanske, eller om de är rädda att man 
ska säga något negativt, jag vet inte..de här samtalen är ju väldigt viktiga för här 
finns inte barnet och man kan prata fritt..jag vet inte varför men många frågar 
inte..det här är ju ett lågstatusområde..om det har med det att göra

de frågar aldrig..aldrig om barnets utveckling, frågor handlar om maten om de 
ätit, man försöker leda in dem på annat men...

Förklaringen man ger är att föräldrarna är omedvetna om målen förskolan har. 
Som skäl anger de att föräldrarna kommer från ett lågstatusområde, eller från 
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andra kulturer där man inte är van vid detta sätt att tala om barnet och hemmet.

5.1.2 Former för utvecklingssamtalet

Det framträder två inriktningar för hur pedagogerna lägger upp 
utvecklingssamtalet.  Det är föräldrarnas behov och önskan att diskutera vissa 
saker som kan styra och pedagogen har då sina punkter som en kom ihåg lista för 
att garantera att punkterna gås igenom men kanske utan att de uttalas. Det händer 
också att det frågor föräldern kommer med får ta upp samtalstiden då pedagogen 
bedömer att det är viktigast.

alla frågor passar ju inte alla utan jag tar det jag tycker är viktigast, man följer ju 
ofta barnet år från år så då går jag tillbaka och läser och ser vad som hänt sen 
sist, jag styr ju samtalet men punkterna hjälper att komma vidare

Ett annat sätt att lägga upp samtalet är att utgå från ett återkommande material 
som föräldrarna  blir förtrogna med

de tycker det är jättebra , de ser ju i pärmen hur barnet utvecklas och det blir 
lättsamt kring samtalet, de har varit positiva till det här och de blir delaktiga,när 
vi sitter med föräldrarna tittar vi i de här pärmarna  och dokumentationerna där 
barnen har lärt sig och utvecklats, man ser på bilderna hur de ritar..och det är hur 
lätt som helst att prata om barnet

materialet vi har i våra utvecklingssamtal gör att man får en annan trygghet att 
luta sig mot, det är inte jag personligen som säger saker utan det står faktiskt att 
vi ska diskutera det här..man blev liksom mer stärkt i sin roll

Man utgår från en given mall eller en pärm där föräldrarna kan följa sitt barns 
utveckling på förskolan eller så har man valt ut punkter man själv tycker passar 
för just det här barnet och låter sedan samtalet styras av dessa eller av det 
föräldrarna tar upp.

det är ju viktiga saker...språket, rörelsen, kamrater..det sociala, jag menar..allting 
står ju egentligen med....sen är det ju upp till mig vad jag tycker är rätt och 
fel....viktigt och oviktigt...för det här barnet

För de pedagoger som inte har en egenhändigt genomarbetad mall som underlag 
finns olika upplevelser, dels de som saknar den inriktning de vill ha på frågorna 
och dels de som vill kunna vara fria och inte vill var styrda av en mall
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vi har en som är minst tio år gammal..där står vad man kan förvänta sig i olika 
åldrar..den har vi följt ..det är ju en mall som man betar av och så har jag ju som 
en checklista jag går efter på vad jag ska ta upp med föräldrarna...men nu ska 
göra en ny som sedan ska följa med barnet ...en lite lättsammare

jag tycker det blir så stelt, det är jättesvårt, jag hade dem från början men kunde 
inte använda dem....kände bara att det blev så stelt....jaha då tar vi nästa 
fråga..ska jag berätta hur det är? Det blir inget bra..jag kan inte ha sådana samtal

Utvecklingssamtalets upplägg upplevs på olika sätt. De pedagoger som beskriver 
att de har en fungerande mall som känns bekväm och fungerar bra som 
samtalsunderlag uppger att det blir en trygghet. Punkterna och ämnen som tas upp 
är genomarbetat i arbetslaget och sammanställt antingen i det egna huset eller för 
hela området. Det är ett aktivt val från pedagogens sida vilka punkter man tar upp 
till diskussion

5.1.3 Mallars innehåll

Pedagogerna använder olika mallar med punkter som man plockar ifrån inför 
samtalen eller så har man satt ihop en egen mall i arbetslaget. Med tanke på de rön 
som kommit fram i litteraturgenomgången när det gäller teoriförankring ställdes 
frågan om de tänkt på var de punkterna kommer ifrån. 

Lite kan jag känna att det hänger kvar från mina egna barn med 
utvecklingsstadium att först ska de kunna det här och sedan det här, allting har 
ett schema och det kommer väl från BVC och böcker. Även om vi inte ser det så 
här så tänker man ju att kan barnet inte pratar när det är tre år så måste vi ju göra 
något...så det finns ju normer för vad som är normalt och utvecklande i olika 
stadier..mmm...det kommer väl från BVC tror jag

Barnavårdscentralen, BVC, som gör kontroller av barnens utveckling regelbundet 
nämns här. Pedagogen säger att de följer ett schema men att hon inte tänker så i 
sitt arbete. 

jaa...det är väl nedbrutet från jaa...nej det vet jag faktiskt inte, det har jag inte 
tänkt på

en spännande fråga för först tänkte jag att det står ju i läroplanen men det gör det 
ju inte..där står ju att vi ska erbjuda samtal.. men det kommer väl från skolans 
linje med IUP och så..
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jaa...det har jag funderat en del på faktiskt..när jag gick utbildningen pratade vi 
ju mycket om Piaget, det var det som gällde

Det finns behov av att kunna barnets utveckling för att se om något skulle avvika 
men man utgår ifrån det i sitt dagliga arbete. Det finns även tankar om  skolans 
IUP   individuella utvecklingsplaner, utvecklingspsykologiska teorier enligt Jean 
Piaget och en förvåning över att frågan inte har ett självklart svar.
Vilken mall eller underlag man har spelar roll för om pedagogen ska uppleva 
samtalet som givande och en ömsesidig dialog med föräldrarna. Av de tio 
intervjuade pedagogerna är det två som har tydliga mallar och som vet vad deras 
utvecklingssamtal har för mål.

för det första är det jaget....där finns ju hela barnet, vem jag är..de startar upp 
pärmen på småbarnsavdelningen där föräldrarna skriver..där börjar hela deras 
utveckling, under lärandet kan man ju se hur de lär sig nya saker....det gäller ju 
att vara framme med kameran sedan följer ju pärmen mellan avdelningarna så 
man kan följa från det börjar till det slutar på förskolan....grunderna med 
grovmotorik och så finns ju där men vi kanske inte använder de orden utan att 
barnet kan klättra i träd och så

vi har tagit bort det här tråkiga  som om de äter och så, vi har gjort en egen där 
står det mer hur de fungerar med kompisar, hur de tar initiativ till lek alltså 
sådana rubriker...vi tycker att så länge det fungerar att de äter och så är allt 
bra..nu är det mer leken och det sociala

 

Båda pedagogerna uttrycker att det blir en trygghet och att de blir säkrare i sin roll 
vid samtalet. De kan hänvisa till mallen och visa föräldrarna vilken linje de har i 
sitt arbete genom den. De har båda en frihet att lyfta det de tycker är mest aktuellt 
för just det barnet men har samtidigt en kartläggning av alla områden  om det 
skulle behövas

vi har oftast en mall vi utgår från, de finns ju många olika sorter 
föräldrasamtalsmallar, utvecklingsmallar, formulerat på många olika sätt..som 
belyser olika sidor 

det blir mer som en diskussion, ett samtal, jag har alltid samma men jag sitter 
inte och läser innantill jag har nästan aldrig några papper med mig utan då har 
jag läst innan

jag vet inte riktigt hur våra mallar ser ut, det står väl typ finmotorik och kanske 
kompisar....sedan har vi samlat säker tre fyra stycken så jag brukar titta igenom 
dem, så skriver jag lite kom ihåg..om jag använder dem är det för att påminna 
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mig själv om ...för att komma ihåg allt som är viktigt....så jag inte missar 
nånting....så kan jag plocka ut det jag tycker är viktigt att prata om

De övriga pedagogerna menar att det finns många olika mallar och att de plockar 
ut det som är viktigt till varje samtal, mallarna har man samlat på sig under åren 
eller så finns det på förskolan i en låda där man kan titta inför samtalen vilket man 
vill använda

5.1.4 Utrymme för att ta upp problem

När ett problem ska tas upp under utvecklingssamtalet hanteras det olika Ett 
samtal ska helst börja med det som är positivt, vilket i sin tur kan lämna litet 
utrymme för det problem pedagogen tänkt ta upp. Ett utvecklingssamtal ska ge 
känslan av att vi tillsammans gör det bästa för barnet och när då problem ska 
diskuteras blir situationen mer laddad. Har man en samtalsmall att följa kan det bli 
svårt att hinna, ett alternativ är att göra som pedagogen här beskriver

ja det är ju under övriga frågor men det är ju i sista sekunden innan tiden är ute, 
så det är ju bara att glömma, det står något längst ner på pappret om att 
föräldrarna kan tycka till om vår pedagogiska verksamhet....jag tycker det ska 
genomsyra hela samtalet eftersom jag börjar med att föräldrarna får berätta hur 
de har det hemma,hur de tänker och så...

Det finns även en oro att framstå som mer kompetent än föräldern i den här 
situationen

jag tror att föräldrarna känner stor oro ibland över att man är så himla duktig och 
att vi vet allt....ibland är vi så himla präktiga och duktiga och kommer med så 
mycket ord

jag tänker ganska mycket på hur jag ska säga saker, ta upp det på rätt sätt så 
föräldern inte känner det som negativ kritik, varken av barnet eller dem själva 
liksom, att de förstår att det är något vi ska försöka jobba med....försöka hjälpa 
barnet med....

om det är något så vill jag ta det snabbt, så det inte växer då tycker jag det är 
skönt att ta det snabbt..men om allting rullar på är det bättre att ta det vid 
utvecklingssamtalet....ofta är föräldrarna medvetna om sina barn..men man 
berättar ju inte allt under dagen
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Utvecklingssamtalet tar stor del av verksamheten när de ska förberedas och 
genomföras. Föräldrarna ska känna sig stärkta och de ska få en bild av sitt barn 
som ska läggas till deras egen. Att då ta upp problem kan förstöra den förväntan 
som finns på att ha trevligt och att alla ska känna sig stolta över hur de bemöter 
och upplever barnet. Pedagogers och föräldrars syn på  hur viktigt 
utvecklingssamtalet är skiljer sig åt ibland. Det finns också skillnader i hur 
föräldrar väljer att utnyttja tiden.  Samtalet är inte obligatoriskt för föräldrarna 
utan de ska erbjudas detta och kan då tacka nej om de vill. Samtalet innebär också 
en kartläggning av barnet på gott och ont då förskolan inte ska göra bedömningar 
av barnet. Har man sedan  frågor som inte stämmer med föräldrarnas 
frågeställningar kan det tolkas som att föräldrarna intresserar sig för ”fel saker”. 
Oavsett vilken form man väljer för sitt samtal vill man vill känna sig trygg 
tillsammans med föräldrarna, man vill framstå som professionell och inte 
personlig. 

5.1.5 De andra samtalen

Utvecklingssamtalen genomförs en eller två gånger per år vilket inebär att de inte 
används som forum för att ta upp problem i första hand. De forum som används 
för det är alla de andra samtal som flaggas för, förbereds och bokas med föräldrar. 
De har inget direkt namn utan kallas oftast extra utvecklingssamtal eller 
föräldrasamtal. De samtalen används både när ett problem uppstår akut och när 
det  framträder över tid.

under utvecklingssamtalet är det ju....har ni några frågor, eller om de undrar över 
något. Inte uttalat om de upplever något problem, då har jag andra speciella 
samtal, om det är något problem

Samtalen förs i anslutning till en viss situation som uppkommit runt barnet. 
Samtliga pedagoger uppger att de har sådana samtal regelbundet , någon uppgav 
att det är ungefär tre sådana samtal per termin.

man ser ju att det finns andra former än utvecklingssamtal..om man upptäcker 
att ett barn har det svårt på nåt sätt...eller något dilemma då är det ju bättre att ha 
tätare kontinuerlig kontakt med kortare samtal...det har man ju oftast..vet inte 
vad det kallas för

det kan väl vara en tre stycken per termin..man har samtal, sedan följer man upp 
det  man kommit överens om, sedan ytterligare ett om man känner att det 
forsätter..

jag har aldrig upplevt att föräldrar säger nej..det är ju mer när man erbjuder 
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utvecklingssamtal som de kan säga nej, att de inte har behov av det

Orsaken till att ett samtal påkallas är ofta att barnet hamnat i någon typ av konflikt 
med andra barn, det är då viktigt för pedagogerna att föräldrarna får höra deras 
version och hur de hanterat situationen. 

du jag behöver prata lite med dig, att man tar föräldern då när det händer saker, 
försöker att inte prata över huvudet på barnet, det upplever jag också att 
föräldrarna gärna vill..att de känner att de får veta att det har hänt någonting, att 
det inte kommer från någon annan, det kan ju vara två barn som gjort varandra 
illa, då vill de ju veta det ifrån oss

jag har svårt att stå i tamburen och diskutera saker och ting , jag gör inte det..då 
tar jag hellre ett samtal eller går undan ....när de kommer och hämta kanske jag 
har barn omkring mig och då ska man springa ut i tamburen liksom.. det är ju 
bättre att sitta i lugn o ro, tamburen är inte bra ....då försöker man ju säga att vi 
kan ta ett samtal den och den tiden kanske....då man har tid att lyssna

Alla pedagoger tar avstånd från den så kallade tamburkontakten när det gäller att 
ta upp problem. De vill sitta i lugn och ro och prata med föräldern och erbjuder 
därför tid för samtal vilket föräldrarna accepterar. Problem som handlar om ett 
barns beteende sker oftast mer över tid, det pågår en period medan pedagogerna 
bildar sig en uppfattning för att sedan ta en kontakt med föräldern för att be om ett 
samtal

om ett problem kommer och går måste man ju ta tag i det..oftast kommer det 
och går i vågor..handlar det om beteendet kan man ju inte vänta utan då vill jag 
veta hur det är hemma också, vi behöver sätta oss i lugn och ro..vi kan ju inte stå 
på gården utan man vill sitta i lugn och ro

Orsakerna  till, och mängden av, samtal varierar men alla pedagoger uppger att de 
kallar till den här formen av problembaserade samtal regelbundet. Det är den 
formen man använder när det uppstår problematiska situationer och föräldrar och 
pedagoger behöver sätta sig ner för ett rådslag.

5.1.5.1 Reflektion

De ”andra samtalen” har varken mallar eller uttalade checklistor. Däremot finns 
strategier för hur man ska göra  som utgör en tyst kunskap som alla pedagoger 
visade sig besitta. Det är också en självklarhet att man inte bör ta upp problem i 
tamburen. Gäller det akuta situationer pratar man med föräldern snabbt, helst 
samma dag för att undvika missförstånd och man bokar en tid snabbt för att prata 
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om det som uppstått. Är det ett problem som smyger upp observerar man en tid 
för att se vad som är på gång och sedan tar man kontakt för ett samtal. Här blir det 
också tydligt om man lyckats bygga nödvändiga relationer för att kunna prata om 
svåra saker, här handlar det inte om att ha trevligt i första hand utan att nå fram till 
föräldrarna med sitt budskap om problematik. I läroplanen finns inget stöd för hur 
samtalen ska gå till när det uppstår problem, det står däremot att det ske med 
respekt och i samarbete med föräldrarna. De andra samtalen tar minst lika mycket 
tid, om inte mer, än utvecklingssamtalen.

Resultatet kommer fortsättningsvis att beskriva de strategier som, ofta omedvetet, 
finns för både samtal och relationsskapandet med föräldrarna. 

5.2 Svårigheter i samtal
Svårigheter kopplade till samtal definieras på olika sätt. Det kan gälla själva 
ämnet som ska tas upp och vad som kan uppstå i samtalssituationen men också 
den känsla det väcker att konfrontera föräldrar med att det finns ett problem. 
Ordvalet och att bli förstådd är en viktig och återkommande del i pedagogernas 
beskrivning av svårigheter och när man inte når fram ifrågasätter man sin förmåga 
att välja rätt formuleringar.

Ämnen. De ämnen som upplevs svåra är när något bedöms vara fel 
utvecklingsmässigt med barnet. Pedagogen har gjort bedömningen att något inte 
stämmer, det  finns en avvikelse från den norm man utgår från. När man sätter 
frågetecken för barnets utveckling hamnar man i områden som ligger utanför 
pedagogiken, man gör en bedömning som delvis ligger utanför ens 
kompetensområde men som ändå det tränade pedagogögat kan se. Oftast är det 
inom områden som  tas upp i utvecklingssamtalen i form av språk  och motorik, 
men det kan också vara syn och hörsel.

ja, i såna fall där jag ser klart och tydligt att barnet avviker eller så....det känns 
fruktansvärt att säga att det är en störning eller så

Det som kan vara svårt är om jag inte vet orsaken, jag har ju kunskap om friska 
barn och om det är något annat, nån störning eller så kan jag känna att jag blir 
osäker och inte kan den biten.

Ett annat ämne som upplevs svårt är när barnets beteende innebär sociala problem 
i barngruppen.

det som är svårt är väl om barnen är utstuderade, elaka eller retas och så mot 
varandra och mot föräldrar och såna saker, man måste ju berätta ur det är...att 
säga det på ett bra sätt så det inte låter anklagande mot föräldern då.
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det får inte bara vara någonting som är taget ur luften liksom, jag tror det är 
lättare för föräldrarna att ta till sig att det är problem om, då kan de ta det på 
allvar

den sociala biten är ju svårare....det andra är ju lättare att prata om, är mer 
konkret liksom

Här framträder den svårighet som finns i att vara tydlig och konkret i samtalen 
och då riskera att föräldrarna tar illa upp eller känner sig anklagade. Här går man 
in i ett område som är laddat då det gäller beteendet barnet har  vilket kan vara 
känsligt då skuldfrågan lätt blossar upp hos både föräldrar och pedagoger. 

5.2.1 Empati

Det väcker känslor att berätta för en förälder att barnet på något sätt upplevs ha en 
problematik eller skulle behöva en insats som går utanför den vanliga 
pedagogiska verksamheten.

det är inte någon oro jag känner men ibland kan man ju känna att det är så himla 
synd om dem att få höra liksom....men jag har inga problem att säga det däremot 
kanske jag gör det....slätar över lite eller vad ska jag säga..tar tillbaka det på mitt 
ansvar lite så, jag säger det, sedan jag kanske jag ber om ursäkt, jag vet inte hur 
jag ska formulera det riktigt

speciellt när jag ska förmedla till föräldrar att deras barn har brister i 
utvecklingen..avviker från normen....det är svårt, det är sorgligt, det är inget 
roligt....det finns en sorg i det samtalet. Jag vet ju inte hur föräldern ska ställa sig 
så det gäller för mig att förmedla det här så varligt som möjligt.

Pedagogerna beskriver känslan av olust för att göra illa och en vilja att mildra sitt 
budskap, de känner med föräldern i situationen. En tolkning är att den empatiska 
förmågan som är betydande i arbetet med barnen även innefattar föräldrarna. Man 
känner för de vuxna och lever sig in i deras situation.

5.2.2 Konfliktrisk

Samtalssituationen kan även upplevas som osäker och i vissa fall som hotfull. Här 
framträder en annan sida av samtalet då  föräldrar av någon anledning reagerar 
negativt på det som framförs

när det varit jobbiga samtal har vi varit två och då försöker man ju att det ska 
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vara två föräldrar, vi säger att vi vill vara två för det kan ju vara så att man 
behöver hjälpas åt ibland, vissa föräldrar tar ju....de försöker lägga skulden på 
förskolan, det kan vara svårt att bli anklagad och då ska man ju försöka förhålla 
sig....

....det händer ju att föräldrar inte har ett så trevligt sätt..kanske blir lite hotfullt 
eller....men det har ju med personkemi att göra också....en förälder var lite 
obehaglig och aggressiv....de får ju inte vara så att föräldrarna känner sig i 
majoritet, det är ju en balansgång,det ska ju helst vara två föräldrar om man är 
två personal

Pedagogen använder ordet balansgång, att utifrån sin pedagogiska kunskap 
beskriva ett problem och riskera att föräldern inte kan hantera det på ett balanserat 
sätt, det gäller som hon säger att förhålla sig till situationen. Det finns en vilja att 
förklara förälderns reaktion, de kan ha en dålig dag eller de kan vara ovana vid att 
samtalets innehåll utformas på det här sättet

dels försöker jag ställa om frågan..hur menar du då kanske jag frågar för jag vill 
få klarhet, de kanske inte förstod min fråga, en del föräldrar har ju ett visst sätt 
och det kanske inte alls....de kanske tycker det är jobbigt, de kan ha en dålig dag

....jag kan tycka det är jobbigt att säga det så föräldrarna förstår..och sen det som 
är jobbigt är väl om man själv blir anklagad....

det är svårt när föräldrarna inte är medvetna, samtalen blir torftiga, vi har ju en 
del föräldrar som inte haft utvecklingssamtal överhuvudtaget....eller som 
kommer från andra länder och de var ju inte vana vid den här formen

Som orsak till missförstånd anges föräldrar som  kommer från andra kulturer där 
man inte tar upp den här typen av frågor i den form som förskolan gör, det finns 
också en förståelse för att föräldern kanske inte förstår det pedagogiska sättet ett 
uttrycka sig på. Här ska ett yrkesspråk och ett vardagsspråk mötas och förståelse 
ska helst uppnås. Det läggs också på det personliga planet då föräldrarna kanske 
inte mår så bra och därför inte tar in vad som sägs.

5.2.3 Att bli förstådd

Strävan att få en förståelse, att bli förstådd av föräldern för det problem man vill ta 
upp, är centralt för samtliga pedagoger i studien. Det upplevs som en svårighet att 
inte nå konsensus, att inte ha hittat rätt formulering eller ordval i samtalet.
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om de är något som inte är riktigt bra och man säger att de borde gå vidare 
kanske....men det händer ingenting..de går inte vidare..man vill ju att det ska bli 
bra så kommer man aldrig riktigt fram till slutet där....kommer inte till punkt, ja 
då blir det svårt....då känner jag att jag inte lyckats....då når jag inte dit jag vill

det kan jag väl säga att jag tycker det är svårast när en förälder...när jag inte får 
respons eller när jag inte vet var jag har föräldern....om jag ska vara uppriktig 
så..

jag kan bli osäker när jag inte vet om hon har förstått, jag hade det ju nerskrivet 
och hon sa ja till allt jag tog upp men det var ändå nej liksom..då försöker man 
sitter så här och förklarar, det vet jag i ett samtal jag hade..det var jättesvårt..jag 
ville ju så väl och trodde vi var överens men sedan visade det sig att hon inte alls 
tyckte som jag.. vad sa jag som var fel undrar jag då...

Att inte veta hur föräldern tänker och tycker skapar en osäkerhet hos pedagogen. 
Ett samtal kan upplevas framgångsrikt av  pedagogen men i nästa steg kan det 
visa sig att föräldern inte förstått eller varit överens om bilden som beskrivits av 
barnets beteende. 

5.2.3.1 Reflektion

Det är viktigt för pedagogerna att framstå som kompetenta och veta vad de pratar 
om. När det då uppstår problem i områden som tangerar det medicinska eller 
psykologiska blir det svårare att göra en bedömning. Att säga till en förälder att 
man misstänker att något är fel är väldigt laddat, då vill man verkligen veta att 
man har rätt. Här finns också den norm som den enskilda förskolan har som 
rättesnöre för vad som är problem eller inte. När det uppstår sociala problem som 
kopplas till beteendet är det rädslan för att föräldrar ska känna sig anklagade som 
styr. Om föräldern ska lyssna utan att gå i försvar krävs att det finns tillit till att 
pedagogen vill barnets bästa och inte är ute efter att anklaga föräldern och 
pedagogerna  letar hela tiden efter rätt ord och rätt formuleringar. Pedagogers 
empatiska förmåga kan vara både en tillgång och ett hinder. En tolkning är att 
pedagogerna  går över från empati till sympati, de känner så mycket med föräldern 
att de kan få svårt att utföra sitt uppdrag. Att hålla isär sin roll som pedagog och 
privatperson  blir ibland problematiskt. Som pedagog ska man kunna möta alla 
typer av föräldrar och i ansvaret för samtalet ingår också att lyckas nå fram, att 
hitta rätt formuleringar för just den här föräldern och känna att föräldern har 
samma bild som man själv. Man har även ansvaret att upprätthålla goda relationer 
med föräldrar som kan upplevas hotfulla och svårhanterade. Här blir krävs en 
yrkeskompetens som enligt min tolkning ofta är osynlig.
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5.3 Strategier
Det utkristalliseras ett antal strategier som pedagogerna använder för att nå fram 
med sitt budskap och skapa en positiv inställning både till samtalet och till det 
fortsatta samarbetet runt barnet. De uppger samtliga att det är erfarenheten av att 
hålla i samtal som gör att de utvecklar strategier för, och kompetens i, att möta 
föräldrar i dessa situationer. Arbetslaget betyder mycket, kollegornas stöd både i 
förberedelsen,genomförandet och efterarbetet poängteras av samtliga. Av de 
intervjuade är det en pedagog som av olika anledningar inte  haft det stödet och 
det anger hon som anledning till att hon upplevde svårigheter. Upplevelsen av att 
vara ensam och inte kunna diskutera sin uppfattning och då även få stöd inför 
samtalet var problematiskt. Vilken person man är och vad man bär med sig av 
egna erfarenheter framställs som viktigt av samtliga pedagoger.

5.3.1 Skapa samsyn

Förskolans arbetssätt innebär att det mesta bör diskuteras och man ska ha en 
gemensam syn på arbetet i arbetslaget annars kan det innebära grus i maskineriet 
och det blir otydligt för dem själva vad de vill men även för föräldrarna och 
barnen. Samtliga pedagoger tar upp vikten och värdet av att tillsammans skapa en 
bild och dra upp riktlinjer för arbetet när det uppstår problem runt ett barn och 
föräldrarna ska kontaktas.

Det tycker jag är jätteviktigt, det är ju därför man jobbar i arbetslag....ensam kan 
jag ju inte se och höra allt. Det kan ju hända att de andra inte tycker att det är ett 
lika stort problem som jag tyckt då....jag får ju se andra vinklingar på 
problemet....det är ju jättebra....bättre att fler ser än en..

Det är ju inte jag som säger att det är problem, det är ju vi i arbetslaget, jag har 
aldrig ett samtal om bara jag tycker det är problem utan det är efter diskussioner 
med mina kollegor....jag pratar med flera innan jag tar ett samtal

det kan ju vara diskussioner men det är sällan för heta diskussioner men det är ju 
viktigt att höra med de andra så att jag får konkreta exempel.....det är ingen stor 
sak man kan se annorlunda på det men det blir ingen katastrof....inte så stor 
skillnad

Att ha ett gemensamt förhållningssätt är en styrka och en trygghet, det är inte jag 
som tycker, det är hela arbetslaget säger en pedagog. Man får en spegel av sina 
egna uppfattningar och möjlighet att se ur fler perspektiv när de andra i 
arbetslaget ger sin bild. 
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om jag ser tillbaka lite längre tillbaka satt vi nog en stund inför varje samtal på 
personalmötet....jag kan inte säga att jag gjort det de senaste åren, däremot 
frågar jag de andra om det är något de tänkt på....om det är något de tycker är 
problem så diskuterar vi..får ta tid på ett pmöte. Det har väl blivit så beroende 
på personalbyten.. ..hur mycket planeringstid vi haft..

man märker ju när vi har studiedag och hinner prata ihop oss, det är ju väldigt 
bra..eller när vi har avdelningsmöte men ibland är det så mycket annat att gå 
igenom då så att....det är ju viktigt att man hinner prata ihop sig....jag har ju tio 
ansvarsbarn ....vi har ju haft sån personalomsättning så det har blivit så....blir 
mycket om allt ska förberedas när de är problem och så....hur man ska hinna..

neej, jag fick försöka förbereda mig ensam och så fick jag be dem läsa igenom 
under dagen och komma med inlägg, om de tyckte att det stämde....jag gjorde 
liksom frågorna själv för jag visste inte att det fanns mallar för det här....ingen 
berättade det för mig....men jag tänkte att oftast vet ju föräldrarna vad de undrar 
över

Här framträder bilden av att tiden inte räcker till för förberedande samtal inför 
föräldrakontakten. Viljan att diskutera är tydlig men det finns en uppgivenhet över 
att tid och uppdrag är svårt att förena. Den strategi man använder då är att själv 
beskriva det man uppfattat och sedan låta de andra godkänna den bilden, den 
gemensamma diskussionen och reflektionen uteblir.

5.3.2 Flagga för problem

När beslut är taget att föräldern ska kontaktas för att bli uppmärksammad på att 
pedagogerna upplever ett problem finns olika strategier. En av dessa är att 
förvarna föräldrarna om vad som komma skall, att de ska vara medvetandegjorda 
även om man inte sagt rakt ut att det finns ett bekymmer.

det brukar ju vara lite när de kommer och hämtar och man står på gården, barnet 
är en  bit ifrån, man kommer till det här vardagliga sedan kanske man flaggar in 
lite på det här....som har varit lite jobbigt och så där....vi hade ett barn som vi 
skulle vilja prata om med föräldrarna och då gick jag lite och kände in....kan det 
vara läge idag..när kommer hon och hämtar idag....den dagen hade jag liksom, 
nu måste jag ta det....

man måste ju känna in lite..börjar man ta upp något så kanske de tycker det är 
jobbigt....ibland måste det få bli jobbigt för jag behöver veta mer, ibland kan 
man tänka att okej, vi pratar lite lugnt nu och gör ett nytt försök om en 
vecka....så kanske de har kommit lite längre
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man får förbereda dem lite så de inte blir chockade, det tycker jag man ska göra, 
jag tar inte fram det direkt, jag lockar fram det på nåt sätt....det är svårt

Man tar hänsyn till föräldrars möjlighet att stanna upp lite för att prata och om de 
är mottagliga just idag, annars är man beredd att backa och återkomma vid ett 
senare tillfälle. Föräldern får inte, som pedagogen uttrycker det, chockas av att det 
uppstått en problemsituation.

Man går ju aldrig till ett samtal utan att ha pratat tidigare, föräldern är ju aldrig 
helt  ovetande.

  Hur gör du då för att föräldern ska bli medveten?

 Ja.... när man sett att det är något så blir det ju när de hämtar o lämnar, man 
kanske säger   något...vad han har gjort idag eller..kanske nämner lite eller ger 
exempel på hur de kan göra för jag är ju i alla fall experten på nåt sätt....jag 
passar på att nämna liksom...

Strategin att flagga är medveten och används uttalat som metod av flera 
pedagoger, att man ska gå försiktigt tillväga men ändå skicka signaler som 
föräldrarna förväntas uppfatta

jag är ju sån, jag tycker inte att man ska vara rädd att ta upp problem, jag kan 
inte låta det stå åt sidan..man ska inte vara rädd att ta upp problem då fortsätter 
de ju bara om jag inte tar tag i det och det blir en ond cirkel och som personal 
mår man dåligt..man får bara tjata. Det kanske räcker med en gång, de gäller ju 
att få med föräldrarna så de kan jobba likadant

Samtliga pedagoger uppger att de flaggar för problem, av de tio intervjuade är det 
en som beskriver ett alternativt tillvägagångssätt som går ut på att gå rakt på sak

5.3.3 Lyssna av och känna in

När man sätter sig med föräldern för samtal går strategierna ut på att lyssna av och 
känna in för att få en öppning för den problematik man vill diskutera. Det är 
mycket som står på spel i en sådan situation.

jag vill ju mildra så vi får en bra relation där, där vi sitter..jag brukar nog försöka 
få föräldrarna att prata om hur de har det hemma och så där....så berättar de lite 
om barnet..på nåt sätt kommer man in automatiskt i det man vill säga....inte 
direkt säga att det är så farligt utan att vi har sett det och det, att vi är bekymrade 
över...
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då försöker jag  lyssna av vad föräldrarna har att säga så får jag spinna vidare på 
det, det kan ju vara en sak som vi tycker är bagateller men som de kan tycka är 
jättestort

Relationen till föräldern bör inte äventyras då den dagliga kontakten kräver ett 
gott klimat, föräldern är den som känner sitt barn bäst och det budskapet är man 
mån att framföra, föräldern ska helst inte förlora ansiktet som uppfostrare och 
personalen ska behålla sitt ansikte som pedagogiskt kompetent. Det uttrycks även 
en bedömning av om föräldrar är lätta eller svåra att tala med vilket bygger på den 
dagliga kontakten och tidigare samtal.

det är en balansgång för man får ju inte vara plump..jag tycker att ju längre tid 
man jobbat så klarar man det bättre, det är viktigt att tänka på hur jag själv 
skulle vilja att någon framför om det gällde mitt barn för det gäller att vara 
tydlig men inte så taggarna vänds utåt, det är bättre att få föräldrarna med sig sen 
kan det ju givetvis vara jobbigt ändå....det är klart det är....

Här finns strategin att mildra. Avsikten är att alla ska känna sig bekväma och 
uppleva sig  respekterade som föräldrar. En förhoppning om att föräldern själv ska 
ge öppningen som behövs för att pedagogen ska kunna ge sin version utan att 
trampa föräldern på tårna.

5.3.4 Hitta en ingång

Samtalet blir lättare när man upplever sig ha hittat föräldrarnas ingång.. Att 
använda humor, exempel från sitt eget liv, öppna för föräldrarnas privata sfär, ha 
en mer stram hållning. Allt för att hitta det man kallar ingång, hur man når in till 
föräldern. 

det är ju lättare när jag har hittat ingången och jag vet var de ligger....istället för 
att ta upp det här och jag inte riktigt vet var de är och hur de tycker och tänker 
och så....så det är ju ett svårare samtal för mig när jag inte hittat ingången än om 
jag har det

jag berättar ju om deras barn, vad som hänt under dagen om de har frågor så 
svarar jag ju, sen kan man ju prata om dem..prata om deras liv utanför förskolan 
så kan man ju lyssna på det så man vet lite mer än vad barnet gör här hos 
oss....frågar de om mitt liv svarar jag naturligtvis vem jag är också, jag är nog 
ganska öppen som person, sen får man ju känna in, alla föräldrar är ju olika, med 
vissa kan man ju skoja och ha lite humor....vissa får man vara mer restriktiv med 
vad man säger....och hur man säger saker....det måste man ju känna in
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jag försöker känna av lite, försöker vara lika med alla men föräldrarna är ju 
olika..så man får ju känna aven del är ju mer raka och öppna och andra har 
svårare att erkänna eller att tala om svåra saker..det är ju givetvis lättare med 
föräldrar som är öppna

Ett samtal upplevs vara lättare om det är en så kallad öppen förälder. När man inte 
hittar ingången, när strategierna inte fungerar, upplevs samtalet som misslyckat.

man har ju lärt sig på förskoleseminariet hur man ska lägga upp det, man ska 
säga det positiva först sedan kan man ta det svåra det är ju ett mönster man lärt 
sig....till slut så  blir man ju..det är som man sitter med ett leende och man är så 
trevlig och allt är så bra..till slut kan jag tänka vad är problemet egentligen och 
att det löser sig nog....

det finns ju så många olika problem, kan ju vara det sociala eller kanske 
fysiskt..jag försöker nog börja med det positiva sakerna om barnet så att det 
stärker föräldrarna, alltså allt som barnet kan...men jag är noga med att..jag är 
rak i det jag vill förmedla med själva bekymret..men det är inte det jag tar upp 
först

Den strategi som samtliga pedagoger nämner är att man ska ta det positiva först 
för att sedan komma in på det problem man vill ta upp med föräldrarna vilket 
råder delade meningar om vilken effekt det kan ha på samtalet

5.3.5 Egna värderingar och erfarenheter

Genomgående hos alla pedagoger ges uttryck för att den egna personligheten och 
de egna erfarenheterna spelar roll i mötet med föräldrar. Ett par av pedagogerna 
hänvisar till sin egen uppväxt och den uppfostran de fått. Man hämtar så att säga 
från båda sidorna, både den professionella och den privata.

det beror nog på hur man är som person tror jag....att man klara av att möta olika 
människor, att man har det med sig att man kan se olika människors behov....så 
det är väl min uppväxt ....men visst är det så, hur jag blivit uppfostrad..visst 
måste det vara så

jag vet faktiskt inte..kan det vara min person, alltså min personlighet ha ha.... jag 
vet inte om det har med det att göra men det är väl erfarenheten man har

Man använder exempel ur sitt eget liv för att visa att man förstår föräldrarna, och 
ger tyngd åt egna erfarenheter i samtal man haft med förskola eller skola i 
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egenskap av förälder. Det är egna personliga erfarenheter av att vara förälder och 
erfarenheter av tidigare samtal som pedagog som formar strategierna

man är ju trevlig, det är ju min personlighet och jag bjuder mycket på mig själv. 
Social kompetens har man ju men ibland blir de mycket...då tycker jag kanske 
också att det är ett problem

jag kanske lägger in för mycket av mina egna känslor, hur jag skulle vilja ha det 
för jag tänker mig själv om jag skulle få höra att det var fel på mitt barn..därför 
vill jag vara försiktig med föräldrar

Här  finns också en självkritisk hållning då man ser det personliga engagemanget, 
att vara trevlig eller att använda sina egna känslor som ett möjligt hinder.

nämen alltså, man är ju människa, jag vet inte riktigt om de tror det ibland. Jag 
vill ge en glimt av att jag har ett annat liv också, och att jag också är mamma, 
jag har också misslyckats. Ibland händer det saker i hallen och de blir helt 
förtvivlade och barnen skriker...då säger jag att så gjorde min dotter också, jag 
fick ta henne till dagis utan jacka

Det finns en vilja att bli uppfattad som person också,  inte enbart som pedagog. 
Föräldrarna ska känna att de inte är odugliga eller ensamma om det som händer. 
De egna erfarenheterna av hur ett samtal om problem kan upplevas tas upp vid 
flera tillfällen under intervjuerna.

erfarenhet förstås, mina barn och allt det där..jag tror inte man kan läsa sig till 
såna saker kanske. Jag kan uppleva att jag är en bra lyssnare och att jag kan ta in 
andras....liksom ta dem på allvar och ge stabilitet och trygghet också

jag lär mig mycket när jag går på egna utvecklingssamtal med mina barn, det är 
ju sådant man tar med sig, jag lär mig mycket då....det kanske är en yrkesskada, 
jag ställer ”dumma” frågor  

jag tror det beror mycket på vad man har för självkänsla, svåra saker man varit 
med om biter sig ju fast..präglar en....jag kommer ihåg vissa upplevelser som är 
inpräntat i mig, jag vet en gång när jag var på utvecklingssamtal med min son 
och läraren bara klagade och jag tyckte det var hemskt, sådana saker biter sig 
fast

Man använder även sina egna känslomässiga erfarenheter från samtal man haft 
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med sina egna barns pedagoger eller lärare. 

5.3.6 Förutsättningar att leda samtal

Genom att ha samtal lär man sig att hantera samtal, kunskapandet sker i det 
praktiska utförandet. De förutsättningar man får med sig i form av utbildning eller 
kompetensutveckling är minimala

Jaa...jag gick ju min utbildning för så himla länge sedan, det var ju den här 
trettiofyraveckors barnskötarutbildningen och vi hade nästan ingen teori....men 
sen har vi ju haft utbildning i området här om systemteoretiskt 
arbetssätt...samtidigt är det ju liksom svårt att plocka fram allting precis när det 
behövs

faktum är att jag inte kommer ihåg att vi gjorde något alls, vi övade inga rollspel 
eller så....nääe ingenting fick vi på den tiden, nu kan jag ju rådfråga 
specialpedagoger och så....få mer fakta

..

Utbildningen, oavsett om man är barnskötare eller förskollärare, upplevs inte 
skicka med några verktyg eller djupare kunskap om samtal med föräldrar

jag fick lära mig mycket när jag jobbade som elevassistent för då var det många 
samtal med familjen och psykologen vi hade var jättestor hjälp..vi gick djupare 
in på problemen liksom....hon lärde mig mycket som jag använder ännu

jag har gått på föreläsningar om det goda samtalet....lite här och lite där..jag kan 
hålla fasaden mot föräldrarna även om jag är fly förbannad inuti

vi diskuterar ofta hur vi ska förbereda samtal....kurser vore ju inte helt fel 
kombinerat med erfarenhet, hur man ska förbereda sig och så..vi har ju fått lite 
föreläsningar på senare år

man skulle läsa psykologi kanske....förstå mer med teorier och så, det kan vara 
intressant..det tycker man ju i det här yrket att det är...men det ändrar sig ju hela 
tiden och läser man då om en sak så gäller inte den sedan

Den kunskap man får som kompetensutveckling är i form av enskilda förläsningar 
eller handledning av psykolog eller specialpedagog. Här uttrycks ett behov av mer 
och djupare kunskap om samtalet 
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5.3.6.1 Reflektion

Arbetslagsarbetet genomsyrar allt som görs i förskolan, det som framförs till 
föräldrar ska vara förankrat hos alla. När det inte går att genomföra kan det 
uppstår en frustration eller osäkerhet. Pedagogerna får då ta egna beslut i 
situationer där tid för diskussioner inte finns. Att alla måste vara överens och helst 
tycka lika kan vara en styrka om det finns en genomarbetad värdegrund och ett 
förhållningssätt som blir resultatet. Här framträder dubbla spår som pedagogerna 
ska hålla, dels ska allt vara förankrat i arbetslaget och dels ska de vara tydliga och 
grundade när de tar samtal utan gemensam förberedelse. Strategin att flagga för 
ett problem används av alla pedagoger. Man går lite i cirklar och flaggar så 
föräldern ska få en hint om att något ska tas upp. Lyckas man kan det innebära att 
föräldern tar upp tråden själv, vilket visar att man gjort sig förstådd. Man kollar 
också av om föräldern är mottaglig den dagen man tänkt ta upp ett problem. Stor 
hänsyn tas till att föräldern inte ska bli överrumplad och gå i försvar. Att flagga 
framstår som en tydlig strategi och en form av dold yrkeskunskap som gör att det 
går att prata om problem. När strategin inte fungerar kan en tolkning vara att 
rädslan för att skada relationen gör att föräldrarna inte får tillräckligt tydliga 
signaler om att pedagogerna ser ett  problembeteende hos barnet. Pedagogerna 
söker samtalsmetoder och ord som kan öppna eller stänga för vidare samtal, ofta 
på ett omedvetet plan. Uppenbarligen är det en känslig situation som gör att man 
väljer att  inte vara rakt på sak.  Pedagogen känner av och känner in, dessa båda 
uttryck användes ofta under intervjuerna när pedagogerna beskriver hur de 
hanterar svåra ämnen. Föräldern ska känna att det är den som är klokast och 
närmast barnet. Eftersom man ska mötas i tamburen två gånger om dagen även i 
fortsättningen måste den goda relationen prioriteras. Det finns en vedertagen, och 
sällan ifrågasatt strategi att alltid börja med det positiva i ett samtal. En av 
pedagogerna beskriver risken med den strategin då kan bli övermäktigt att sedan 
gå över på det svåra och konsekvensen kan då bli att problemet inte tas upp alls. 
Flera pedagoger använder sina egna erfarenheter av samtal där de själva blivit illa 
bemötta som utgångspunkt för hur de själva inte vill bemöta föräldern. En 
tolkning är att den egna värdegrunden blir ett verktyg för att förstå  och hantera 
det som händer i ett samtal 

5.4 Relationsskapande 
Relationen till föräldrarna skapas främst vid de dagliga kontakterna när barnet 
hämtas och lämnas och vid de strukturerade samtal man haft tidigare. Här 
beskriver  pedagogerna hur de intar olika positioner vilket sedan leder till olika 
typer av relationer. Man anstränger sig på olika sätt för att relationen ska upplevas 
bekväm och att föräldrarna ska uppleva sig väl bemötta. 

5.4.1 Föräldrars behov

När pedagogerna beskriver föräldrars behov i bemötandet kan man skönja två spår 
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De föräldrar som ger signalen att de är öppna för stöd i sin föräldraroll och de 
föräldrar som är mer intresserade av barnets vardag på förskolan. Här refererar 
man till vad föräldrar vill diskutera både på på utvecklingssamtalen och andra 
samtal och vad man som pedagog uppfattar att föräldrarna lägger vikt vid då. 

ibland kan man känna att man stärker dem lite i att inte bara döma, de som 
behöver råd visar det...på vilken nivå de vill ha det. En del behöver massor med 
råd, nästan nannyakuten ibland medan en del vill ha andra diskussioner..i mötet 
med föräldrarna känner man av vad de vill ha

förståelse tror jag, att ha förståelse för deras situation och att man kan lyssna på 
dem och de märker att man förstår, att de har det jobbigt. Det är så man når dem 
tycker jag för går man på för hårt så blir det inte bra..man får gå den försiktiga 
vägen även om man ibland skulle vilja gå på rejält ibland....men det kan vi inte 
göra....vissa föräldrar får man lägga ner mer tid än andra

klart man har kontakt med alla, det har man ju, men vissa klarar sig ju väldigt 
bra själva..det de vill veta är oftast vilka kompisar barnet har..då kan det räcka 
med att berätta vad barnet gjort under dagen

Relationen till föräldern tenderar att luta åt det ena eller andra hållet, pedagogik 
eller omsorg. De signaler som uppfattas av pedagogen är grunden för hur man 
sedan väljer att bemöta föräldrarna. Flera pedagoger beskriver hur de brottas med 
att ibland vara pedagog men att också hamna i rollen som kompis eller, som man 
uttrycker det, terapeut. Samtliga pedagoger uttrycker att kompisrollen är negativ 
och det är den rollen man ska akta sig för att inta. 

man försöker prata om barnet, småprata och visst ibland kan man berätta något 
om sig själv så att de känner förtroende men det får inte bli en kompisrelation

det kan ju bli så att man blir lite för personlig liksom, lite för mycket kompis 
med dem....då kan det vara jobbigt att vara proffsig och gå in och ta en svårare 
grej

bara man inte blir för privat och nyfiken på saker man inte har med att göra..det 
är en balansgång det där....för det får ju inte bli den där kompisrollen, det gäller 
att distans men ändå med värme

det är ju ett problem att bo och jobba i samma område för det är lätt att man blir 
kompis....då är det svårare att vara proffsig....det är ju viktigt att man kan ta upp 
sådant som är svårt
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Att skapa en trevlig stämning och öppenhet med föräldrarna ligger nära gränsen 
för att skapa en kompisrelation, det kan få konsekvenser när man sedan ska ta upp 
ett problem med föräldrarna. 

5.4.2 Konflikt mellan pedagogik och  omsorg

Föräldrars behov av att prata om sig själva och inte om barnet kan vara 
problematiskt. För barnets bästa ska pedagogerna enligt läroplanen se till helheten 
och då ingår barnets hemsituation samtidigt är det pedagogiska uppdraget främst 
förlagt till barnets vistelse på förskolan. Samtliga intervjuade pedagoger tar upp 
två sidor när de för ett resonemang, nämligen svårigheten att hantera detta som 
pedagog med barnet i fokus och förståelsen för förälderns situation  

vissa föräldrar vill ju ha kontakt för sin egen skull och inte för barnens skull..så 
upplever jag det, här är det så men det förkommer ju inte på alla ställen

ibland blir man ju trött på att lyssna om det hänt något negativt hemma..då står 
ju barnet nedanför och kan höra, det är jobbigt, då säger jag att nej nu måste jag 
gå in i lekhallen eller nåt sånt så man kan avbryta annars kan man ju stå där en 
hel dag och lyssna ....jag håller distans, det måste man göra....jag pratar om 
barnet

ofta kan de prata mer om sig själva än om barnet kan jag känna..då får man 
sortera samtidigt som det är viktigt att lyssna på föräldern ....de kan ju må bättre 
av det....det är här man blir social och psykolog, det blir ju lite så. Det kan ju 
vara ett utvecklingssamtal om Pelle och så är det Pelles föräldrar som egentligen 
behöver det då får man väl lyssna och så kan man ge råd när det gäller barnet då, 
och då kanske både barn och föräldrar mår bättre. I det här jobbet är vi både 
psykologer, terapeuter, kuratorer, mammor....allt.

Samtidigt ger pedagogerna uttryck för en förståelse för föräldrarnas behov

det blir ju att vi pratar om det praktiska runt barnet..jag tror att många är ganska 
ensamma och saknar den vanliga vuxenkontakten..de behöver prata, många  är 
arbetslösa eller går hemma och är sjukskrivna och de har inte så stor 
bekantskapskrets..ja på nåt sätt..de saknar stöttning hemifrån, från andra 
generationer..de har inget nät omkring sig

om man går hemma och inte har någon arbetsplats då är det förskolan som 
kanske är deras vardagliga kontakt som de har med andra vuxna..samtidigt så är 
det ju barnen vi är till för och inte för föräldrarna men det är svårt det där..när 
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föräldrarna liksom vill prata och lägga på oss, man försöker vara trevlig och 
kanske hänvisar dem till till olika ställen 

när man står där på gården..en del är ju föräldralediga och har ingen tid att 
passa, jag tror de behöver det sociala med..har de ingen tid blir det att de 
stannar och pratar med oss....det är ju inte alltid vi har tid att stå kvar och prata

De föräldrar som är arbetslösa eller barnlediga upplevs ha ett större behov av 
kontakt med andra vuxna, här kan det uppstå en konflikt för pedagogen då både 
föräldrar och barn kräver uppmärksamhet. Ytterligare en sida av detta är då 
föräldrar  inte klarar av sin föräldraroll och  förskolan går in och ta över en del av 
ansvaret för det som händer i hemmet. Samarbetet med sociala myndigheter i 
sådana situationer upplevs som trögt av flera pedagoger då man står kvar med den 
dagliga kontakten och har ansvaret för att relationen ska fungera även om man 
gjort en anmälan mot föräldrarna

det här är ju barnets andra hem, de vistas ju så mycket här hos oss så det är väl 
inte så konstigt att det hamnar här.....de kommer ju tillbaka till oss även om de 
blir jättearga när vi måste anmäla

jag kan ju inte släppa om det inte fungerar, då handlar det ju om barnen alltså, 
att det ska gå bra för dem....då måste vi ju ha ett samarbete eller nåt nätverk av 
något slag som man....en grupp som..det finns ju socialsekreterare som jag riktar 
mig till och har haft med dem att göra tidigare....men de är inte alltid så 
engagerade....jag skulle vilja träffa någon som är bra

Fokus i relationen till föräldrarna blir omsorgen. Den sociala situation familjen 
befinner sig i blir överordnat det pedagogiska arbetet.

ibland önskar jag att vi slapp sånt här, den här biten som handlar om det sociala. 
Jag känner att jag inte riktigt har tid med det heller när det blir så mycket runt en 
familj, det borde vara nån annan som tar tag i det..jag förvånas ju över att det 
oftast inte blir nånting mer när de redan har en kontakt med socialen....när jag 
signalerar vill jag ju att de ska göra något, vi förstår ju att det är problem annars 
skulle vi ju inte kontakta eller slå larm..

Den sociala omsorgsdelen av arbetet beskrivs av flera pedagoger som den tyngsta 
och där uttrycks att man  saknar stöd och nätverk att jobba i, man står kvar med 
familjens behov även efter t ex en anmälan till sociala myndigheter.
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5.4.3 Dubbla budskap

Det finns två linjer som löper parallellt i förskolans verksamhet. Citaten visar den 
kluvenhet som finns i att förskolan ska erbjuda både omsorg och lärande

de blir så konstigt liksom..vi står och höjer vår status sen blir det ändå lite 
barnpassningsgrej och lite sådär....man skulle vilja säga att vi har öppet mellan 
åtta och sexton, vi har kapacitet däremellan kom med barnen så ska vi ordna en 
bra dag med språket och allting

förr gick man mer och retade sig på att föräldrarna inte höll tiderna, att de 
kanske gick till frissan eller handlade....men det går åt så mycket onödig energi 
som vi kan använda till annat....vi ska fokusera på verksamheten.... barnet ska få 
det bästa hos oss när de är här

det är en konflikt, ett pussel vi måste få ihop..vi har en läroplan och vi har 
styrdokument, arbetsplaner och sådana saker och sedan under inskolningen så 
pratar vi om arbetstid plus restid som gäller och då kan vi inte alls tänja på 
gränserna....det blir man ju lite så här kluven...vad gäller egentligen

Det är å ena sidan läroplanens intentioner med helhetssyn på barnet och de olika 
strävansmål som man har att följa i verksamheten. Å andra sidan är det den 
faktiska omsorgsbiten då föräldrarna betalar för att få ha sitt barn på förskolan 
medan de arbetar. Pedagogerna återkommer ofta till den kluvenhet som kan 
uppstå och som påverkar relationen till föräldrarna

5.4.3.1 Reflektion

Det finns en rad olika roller som pedagogerna kan inta och det som styr uppfattas 
vara föräldrarnas signaler och behov. De föräldrar som inte arbetar upplevs ha 
större behov av social kontakt, en tolkning blir att pedagogerna hamnar i ett 
socialt dilemma här. Det är också en fråga om information till föräldrarna om vad 
en förskoleplats innebär. Hur mycket plats de vuxna ska få ta är en relevant 
frågeställning. Det framträder ett dilemma för pedagogerna när gränsen ska dras 
mellan att respektfullt möta föräldrarna och  låta dem få mycket talutrymme, 
ibland på bekostnad av barnen och verksamheten. Även när det gäller föräldrar 
som tappat taget om sin föräldraroll framträder dilemman. Här finns en kluvenhet 
om vilket uppdraget egentligen är, ska förskolan arbeta med den sociala biten på 
bekostnad av pedagogiken, eller ska pedagogiken då bygga på de sociala behoven 
i större utsträckning. Här blir en tolkning att  de mål som prioriteras i förskolans 
verksamhet och de sociala behov familjen och barnen har inte alltid stämmer 
överrens.
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6. Diskussion

De svårigheter som pedagogerna upplever i samband med föräldrasamtal  handlar 
till största delen om  vilket bemötande och förhållningssätt man ska använda sig 
av till varje enskild förälder. Att man ska ta upp ett problem behöver inte i sig 
upplevas som svårt. Studien visar att det dels beror på hur säker man känner sig 
inom det ämne som problematiken gäller och dels om relationen man byggt 
tidigare till föräldern håller för att mötas när någon form av problem uppstått. 
Resultatet visar också att de diskussioner som förs i arbetslaget i form av 
förberedande samtal är en trygghet och kan vara  avgörande för hur man sedan 
upplever samtalet med föräldern. I arbetslaget kan man ge varandra olika 
perspektiv och det utgör sedan en tyngd under föräldrasamtalet då alla i 
arbetslaget står bakom det man framför till förälder. När förberedande samtal av 
olika anledningar  inte genomförs kan det upplevas som en orsak till svårigheter.

Utvecklingssamtalet och de andra samtalen. Det finns ett samtal med tydlig 
definition och det är utvecklingssamtalet. Det finns angivet i läroplanen och det 
finns utarbetade verktyg i form av samtalsunderlag och  tid som avsätts till 
förberedandet. Här framträder  utvecklingspsykologins dominans genom de 
termer som används i underlag och checklistor men även i pedagogernas 
yrkesspråk. För de andra samtalen finns inget direkt språk eller vedertagna 
uttryck, det finns heller inga tydligt utarbetade verktyg i form av samtalsunderlag. 
Studien visar att det det läggs mycket tid och kraft på utvecklingssamtalens 
förberedande medan de andra samtalen på något sätt försvinner in i verksamheten, 
de förväntas fungera av sig självt. Det finns inget uttryck som är anpassat direkt 
för de andra samtalen och de kallas av pedagogerna för föräldrasamtal eller att 
man ”tar” ett samtal. Även i den forskning som redovisas råder en viss förvirring 
när det gäller benämningen av samtalen som förs med föräldrar. Studien visar att 
det finns både medvetna och omedvetna strategier inför och under samtalen. De 
medvetna strategierna bygger till stor del på de traditionella 
utvecklingspsykologiska teorier som Elfström (2005) beskriver som normgivande 
i förskolan och då gäller det utvecklingssamtalen. Här finns då inför samtalen ofta 
en checklista eller en portfolio som med sitt innehåll styr vilka punkter man tar 
upp, det styr då även vad som definieras som problem. Det beskrivs också av 
Markström (2005) och Gars (2002) som båda har studerat utvecklingssamtalen i 
förskolan. Deras studier visar detsamma som Elfström (2005) när det gäller de 
teorier som styr förskolans norm.

I den här studien har fokus legat på ”de andra” samtalen. Studiens resultat visar att 
de svårigheter som uppstår då mer handlar om barnets sociala förutsättningar och 
om barnets beteende kopplat till miljön. Den teoretiska inriktning som då ligger 
närmast är  socialkonstruktivismen vilket innebär att  barnet konstrueras utifrån de 
förutsättningar som ges. I en inkluderande förskola ska  problem som uppstår 
förläggas i miljön i första hand, vi ska tänka barn i svårigheter, inte med 
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svårigheter och den inriktningen är förankrad i Lpfö 98, men inte alltid i 
verksamheten. Min tolkning av resultatet är att det finns risk för krock mellan de 
båda inriktningarna, barn med  svårigheter som ofta blir bedömningen utifrån 
utvecklingspsykologiska teorier, och barn i svårigheter som utgår mer från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Den kluvenhet flera pedagoger ger uttryck för 
uppfattar jag har sin grund här då det är två diskurser som inte tydliggjorts. Det  är 
alltså inte tydligt för pedagogerna att det handlar om  olika förklaringsmodeller. 
Det i sin tur menar jag kan skapa en osäkerhet i vilken barnsyn som är ”rätt”, 
vilken barnsyn som ska vara arbetslagets gemensamma. 

Relationer och makt att påverka. Gars (2002) ser förskolans uppdrag som delad 
vårdnad. Pedagoger och föräldrar ska gemensamt uppfostra barnen och hon menar 
att samhället på så sätt indirekt sätter normen för barnens uppfostran genom de 
styrdokument som finns. Det, menar hon, ger förskolan en form av övertag när det 
gäller vad som är rätt för barnen. Markström (2005) belyser förskolans 
maktrelationer och menar att pedagogernas teorier styr den normaliseringsprocess 
som pågår i förskolans regi. Det är en målstyrd verksamhet och styrmedel i form 
av läroplan och teorier är en form av makt. Pedagogerna i den här studien ger en 
ligt mi ppfattning en något annorlunda bild och uppfattar sig snarare som 
maktlösa. Det jag tycker mig se i min studie är en annan form av maktrelation och 
det är föräldrarnas makt att påverka förskolans verksamhet. Enligt läroplanen är 
det pedagogernas ansvar att bjuda in till samarbete och föräldrarna ska göras 
delaktiga så långt det går, det ska finnas en samsyn. Jag uppfattar att en stor del av 
makten även ligger hos föräldrarna då det krävs ömsesidigt arbete för att detta ska 
fungera och att den makten främst ligger på relationsplanet. Wedin (2007) 
beskriver, i sin studie gjord i skolan, relationsarbetet mellan lärare och elever och 
det arbete lärarna  lägger ner på att motivera eleverna. Min uppfattning är att 
tillvägagångssätten är slående lika i det arbetet hon beskriver och det arbete som 
pedagogerna lägger ner på relationerna med föräldrar. Ansvaret ligger på 
läraren/pedagogen och det krävs ömsesidighet för att det ska fungera med 
eleven/föräldrarna. Det finns dock en skillnad och det är som finns är att Wedin 
(2007) funnit att lärarna är medvetna om sina strategier vilket jag uppfattar att 
pedagogerna inte är på samma sätt. Min tolkning av detta blir att det är lättare att 
ha tydliga strategier och en öppenhet om hur man jobbar när det gäller barn och 
elever men när det gäller föräldrar är det mer som står på spel och man måste slå 
vakt om den goda relationen. I förskolan finns en inbyggd konkurrenssituation om 
vem som bäst möter barnets behov vilket också  beskrivs av Gars (2002)

Kontextuella relationer. Relationsarbetet uppfattar jag som en röd tråd genom de 
svårigheter man upplever. Hultman (2001) använder  i sin studie gjord i skolan 
uttrycken kontextuella lojaliteter och beroenden för att beskriva kontakter som 
knyts mellan lärare i skolan och föräldrar utanför skolan, han syftar på kontakter 
som knyts utanför den egna verksamheten och som är en form av 
förtroendekapital. I förskolan finns föräldrarna med i verksamheten på ett annat 
sätt, relationerna knyts mellan pedagog och förälder och innebär att man ska delge 
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varandra av sina uppfattningar och kompetenser för barnets bästa. Det sker 
dagligen vid hämtning och lämning likväl som vid föräldrasamtalen. Med det som 
utgångspunkt vill jag gå ett steg till och benämna det som sker mellan pedagoger 
och föräldrar i förskolan som kontextuella relationer. Genom att benämna det här 
området som är en stor del av pedagogernas uppdrag att skapa relationer till 
föräldrar   är det, som jag ser det, möjligt att stärka pedagogernas medvetenhet 
och kanske även lyfta relationsarbetet som görs till ett mer tydligt plan. Då finns 
det även möjlighet att skapa ett metaspråk för den här, som jag uppfattar det, 
tysta kunskapen.

Relationskompetens. Studien visar att relationsarbetet till stor del redan är gjort 
innan föräldrasamtalen genomförs. Juul & Jensen (2002) lyfter fram den tradition 
som finns att professionella pedagogers relationskompetens tas för given. Min 
studie bekräftar det på så sätt att pedagogerna själva inte reflekterat över 
relationskompetensens koppling uppdraget utan den kompetensen kopplas av dem 
själva till den egna personen. De menar att kompetensen att ansvara för samtal 
utvecklas just genom att ha samtal. På frågan om vilka verktyg pedagogerna har 
för att hantera svåra samtal blir det enhälliga svaret, genom att ha samtal och 
genom egna erfarenheter. Resultatet både Wedin (2007) och Hultman (2001) visar 
i sina studier i skolan är att det är i klassrummet, i arbetet direkt kopplat till 
eleverna, som kunskaper om relationsarbete utvecklas. Den kunskapsbildning man 
förväntar sig genom föreläsningar och kompetensutveckling fungerar inte som 
tänkt. Jag tolkar Hultmans slutsatser så att det saknas överensstämmelse i 
uppfattningen hos organisationen och verksamheten om hur lärare i skolan skapar 
sin egen kunskap. Pedagogerna i min studie svarade på samma sätt, de deltar på 
enstaka förläsningar men det är i verksamheten, i rummet tillsammans med 
föräldern som kompetensutvecklingen i att hantera svårigheter sker. De skapar 
sina egna verktyg enskilt och ibland i arbetslaget på det sättet. Det system som 
finns för kunskapsbildning i form av studiedagar och kvällsföreläsningar ger 
ingen kompetensutveckling i att hantera  svårigheter i samtal som jag uppfattar 
det. I likhet med Hultman konstaterar jag att även pedagogerna i den här studien 
upplever sin kunskapsbildning på samma sätt som lärarna i skolan. Den sker på 
plats i verksamheten. 

Trygghet i samtalet. Det är framförallt i arbetslaget pedagogen utformar sitt 
tänkande och  här hämtas de språkliga verktygen både för att diskutera problem 
internt och i samtalet med föräldrarna. När man då inte har tillgång till 
diskussionen i arbetslaget kan det upplevas problematiskt. Det är både på gott och 
ont arbetslaget har sådan tyngd. Min erfarenhet är att det också kan innebära en 
osjälvständighet för pedagogen, man ska tycka som arbetslaget annars är det risk 
att man går ifrån den praxis som gäller. Hur ska man då förhålla sig  i ett 
föräldrasamtal för att skapa trygga relationer där ingen ska behöva känna sig 
hotad i sin roll? Det här samspelet benämns av flera författare, Adelswärd, 
Evaldsson, Reimers (1997), Hofvendahl, (2007) och Markström (2005) som 
facework. Det är ett  gemensamt projekt under samtalet att ingen ska tappa 
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ansiktet. Det handlar om att inte bli ifrågasatt som pedagog eller förälder och det 
är en väldigt laddad situation då  barnet/eleven, och de som har gemensamt ansvar 
för uppfostran och lärande, ska diskutera ett problem som uppstått. Förskolans 
förutsättningar kan möjligen utifrån sett uppfattas som bättre än skolans då 
pedagogerna träffar föräldrarna varje dag. Min erfarenhet är att det lika gärna kan 
vara ett hinder med den dagliga kontakten då en konfliktfri kontextuell relation 
riskerar att bli överordnad problemdiskussionen, vilket också ges uttryck för i 
intervjuerna. Jag uppfattar att språket man använder, ord och uttryck, kan bli en 
väg att undvika konflikter. Pedagoger vill uttrycka sig så att föräldern inte blir 
upprörd och känner sig anklagad , man vill heller inte lägga skuld på föräldern, 
och för den delen inte på sig själv heller. Det blir ett mål i sig att undvika 
konflikter då  risken är stor att relationen äventyras. Rädslan för konflikt och att 
bli missförstådd tolkar jag som ett uttryck för att inte vara säker i det man ska 
framföra. Orden känna och tycka används ofta när pedagogerna beskriver detta 
och gränsen mellan empati och sympati är hårfin. Att kunna sätta ord på allt man 
ser och upplever är, enligt min uppfattning, nyckeln till att kunna hantera svåra 
samtal. Pedagogen balanserar det teoretiskt pedagogiska och att nå en förståelse 
från föräldrarna för att enas om problematikens orsaker. Samtidigt ska relationen 
till föräldern bevaras och här uppfattar jag att pedagogerna känner ett stort ansvar 
för att det ska fungera vilket kan upplevas som en svårighet. 

Familjär eller formell framtoning. Relationerna som skapas inför samtalet formas 
av förskolans framtoning. Här beskriver Juul & Jensen (2003) två inriktningar de 
ser på förskolorna, den kan vara familjär eller formell. Det är förskolan som sätter 
normen för hur de ska uppfattas menar de och föräldrarna anpassar sig oavsett om 
det är en familjär eller formell förskola. Även Gars (2006) menar att föräldrarna 
omedvetet styr sin uppfostran mot att passa de sociala krav som förskolan har och 
att det på så sätt skapats en typ av förskoleförälder. I min studie uppfattar jag att 
övervägande delen pedagoger istället säger motsatsen, att föräldrarnas behov styr 
hur pedagogerna ska förhålla sig i bemötandet. Detta tolkar jag som att de 
antingen har gett föräldrarna makt att styra framtoningen eller så är de omedvetna 
om att de själva sätter normen, förmodligen gäller båda de tolkningarna. De 
pedagoger som uttrycker en tydlig linje i sitt uppdrag är de som haft möjlighet att 
utforma gemensamma grunder och förhållningssätt inför samtalen. Juul & Jensen 
(2003) menar att det alltid blir personligt i samtal som upplevs svåra och att man 
inte får vara för formell i sådana sammanhang om man vill ha ett gott samarbete 
med föräldrarna. En annan aspekt på att använda ett personligt och ibland privat 
språkbruk kan vara att det upplevs som en framgångsrik strategi när relationen ska 
byggas och man vill skapa trygghet. Min studie visar att det är en strategi att inte 
vara för pedagogisk, man vill framstå som mänsklig. Här uppfattar jag att 
pedagogerna ibland förminskar sitt kunnande i det pedagogiska språket och 
använder sig av det personliga och  privata  både i språk och erfarenheter för att 
på så sätt ”prata samma språk” som föräldrarna En vågad slutsats av detta är att 
just denna önskan att vara familjär kan vara ett hinder för att utveckla ett 
yrkesspråk. Den förut nämnda kontextuella relationen blir överordnad  det är så 
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viktigt att ha en bra relation till föräldrarna så man anpassar språket till den 
familjära nivån.

Yrkesspråkets betydelse. Samtliga pedagoger i studien är klara över att man inte 
ska gå i kompisfällan, samtidigt nämns flera gånger vikten av det personliga och 
att använda sig av privata exempel. Att ha ett gemensamt yrkesspråk och kunna 
förklara och identifiera det man ser i verksamheten innebär att tillägna sig 
förklaringsmodeller för det som händer. Utan det språket, anser jag, finns en risk 
att det professionella och privata blir svårt att hålla isär då man inte kan hålla en 
distans till det som sägs i samtalet. Juul & Jensen (2003) för en diskussion om det 
professionella, det personliga och det privat. De menar att man  kan, och ibland 
också bör, vara både personlig och nämna privata detaljer i ett samtal. Det handlar 
inte om rätt eller fel utan snarare om att vara medveten om vad man gör. Alla tre 
av dessa förhållningssätt är användbara i olika situationer och utmärkta 
arbetsverktyg för en pedagog. Min uppfattning är att det förutsätter en 
medvetenhet om vilket förhållningssätt man använder och varför för att inte 
blanda samman pedagogen och privatpersonen. När vi använder det personliga 
och privata tydliggörs även ofta våra värderingar, därför är det av stor vikt att vara 
medveten om varifrån man hämtar sina formuleringar och åsikter. 

Metaspråket och värdegrunden. För att kunna hålla isär det formella och 
familjära, det professionella och privata är det av störst vikt att veta vilka 
värderingar man har. Min erfarenhet är att det är mycket upp till enskilda eldsjälar 
att skapa sig en värdegrund och att reflektera över sin verksamhet. Att förskolan, 
enligt min uppfattning, har för lite pedagogisk reflektionstid  är ett stort problem 
som inte går att bortse från i sammanhanget. Ett seriöst och förankrat 
värdegrundsarbete  kräver mycket tid både för diskussion och reflektion. Orlenius 
(2001) definition för en professionell pedagog är en pedagog som utvecklat språk 
och begrepp för att kunna diskutera det som står i läroplanen. Han hävdar att det 
är det som är själva värdegrunden, att kunna diskutera den. Min uppfattning blir 
utifrån studiens resultat att i avsaknad av en gemensamt framarbetad värdegrund i 
arbetslaget blir det pedagogernas egna värderingarna som används i mötet med 
föräldrarna. Det innebär i sin tur att det kan vara svårt att hålla isär pedagog och 
person. Avsaknaden av tydliga teorier att förankra verksamheten i får som 
konsekvens att man hänvisas till sitt ”sunda förnuft”. Elfström (2005) pekar på det 
faktum att hon ser en förskjutning av fokus i förskolan efter att läroplanen 
infördes. Jag uppfattar att konsekvensen kan bli att gamla teorierna ställs ”mot” 
de nya utan att pedagogerna getts möjlighet att reflektera över detta faktum. Det 
som kan bli följden i en verksamhet med arbetslag som ska jobba tätt ihop är då 
att där finns vedertagna teorier förankrade i pedagoger som jobbat länge och nu 
ska de samarbeta med de yngre som utbildas utifrån teorier som ger an annan bild 
av barnet än den vedertagna. Är man då inte  medveten om att det är teorier som 
styr och att man behöver skapa en gemensam syn på barnet kan problem uppstå i 
samarbetet.  Om vi tänker två scenarior kan det sämsta bli  en kamp om vem som 
har rätt barnsyn, det blir personligt eller privat  och inte professionellt. Bästa 
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scenariot är att arbetslagen ges möjlighet och tid att reflektera och diskutera 
barnsynen och värdegrunden i läroplanen, får tillgång till förklaringsmodeller och 
en historisk  bakgrund till förskolans utformning idag. Hedin & Lahdenperä 
(2003) för en diskussion om vem värdegrunden är till för och att den ska 
förmedlas och förankras hos barnen genom pedagogerna. Det förutsätter, menar 
jag, att den först måste förankras i pedagogen vilket är ett steg som ofta av någon 
anledning hoppas över. Det kan, som jag uppfattar det bara göras i diskussion med 
andra, alltså i första hand i arbetslaget. Att bära ett ansvar för samtal med många 
”fällor” och inte ha tillgång till ett yrkesspråk och förklaringsmodeller man känner 
sig trygg med själv kan vara frustrerande vilket pedagogerna i studien ger uttryck 
för.  Här är det, enligt min uppfattning av mycket stort värde att kunna uttrycka 
det man vill ha sagt med stöd av det Colnerud & Granström (2003) kallar 
metaspråk.  Metaspråket innebärförmågan att kunna ta ett steg bakåt och ”titta” på 
sin verksamhet, sig själv och den uppkomna situationen och man utgår från teorier 
och förklaringsmodeller för att förstå det som händer. Detta är inte det vardagliga 
yrkesspråket  utan så att säga ett steg till för att kunna tala om sin verksamhet med 
en distans. De diskurser av vetande och värderingar som Wächter (2001) 
beskriver  är, menar jag, överförbart på de diskurser som finns om hur föräldrar 
ska bemötas. Den diskurs som gäller på förskolan avgör vilka uttryck man 
använder när strategier utformas och hur man definierar svårigheter. I en familjär 
diskurs används det personliga uttrycket mer och i det formella används mer 
”pedagogiska” definitioner. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir konsekvensen att 
man använder de termer och verktyg som finns i den diskurs man befinner sig. 
Min uppfattning är att tillgången till ett metaspråk ger möjligheten att utöka de 
förklaringsmodeller och uttryck man använder sig av vilket gör att fler perspektiv 
tillkommer för att förklara och möta föräldrarna i samtal. Då kan de båda spåren, 
familjärt och formellt korsas . Det blir helt enkelt fler strategier som, är min 
erfarenhet, undanröjer hinder och svårigheter för pedagogerna. Det blir ett verktyg 
när man ska hålla isär det professionella, personliga och privata, med ett 
metaspråk minskar behovet av att lita enbart till sin egen värdegrund och sina 
egna erfarenheter. 

Specialpedgogiskt perspektiv. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv uppfattar jag 
att studien tydligt visar att det som sker på de olika nivåerna organisation, grupp 
och individ är tätt sammankopplade till pedagogernas förutsättningar, strategier 
och de relationer som knyts med föräldrarna. De politiska beslut som fattats om 
att barn till arbetslösa föräldrar och till föräldralediga ska beredas plats på 
förskolan tas upp av flera pedagoger när svårigheter beskrivs. Barnen ska beredas 
plats på förskolan och det påverkar relationen som ska byggas till de föräldrarna. I 
studien framkommer att de föräldrarna av flera pedagoger  upplevs ha ett större 
behov av social samvaro än de föräldrar som arbetar. Det påverkar både relationen 
i sig och möjligheten att möta alla föräldrars behov då det innebär fler 
föräldrakontakter. Här tvingas pedagogerna sätta gränser för föräldrarnas behov 
vilket upplevs som ett dilemma. Organisationsnivån innebär även den tid som 
rektorerna anser att reflektionen och värdegrundsarbetet ska ges utrymme och 
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studien visar att det varierar beroende vilket område man arbetar i. På gruppnivån 
är det arbetslaget som är av stor vikt. Det som händer, eller inte händer i form av 
förberedande av samtal och stöd när man ska ta ett svårt samtal avgör i många fall 
hur pedagogen upplever samtalets svårighetsgrad. Min tolkning av resultatet blir 
att det är på  individnivå hos den enskilda pedagogen ansvaret hamnar för att 
kunna hantera svårigheter i samtalen. Organisationen  av ”de andra” samtalen i 
form av tid för förberedelse i arbetslaget  läggs upp på ett sådant sätt att den 
enskilda pedagogen förutsätts klara svåra samtal med alla typer av föräldrar.  Min 
slutsats blir att att rektorernas och organisationens förståelse varierar för att 
arbetslagets gemensamma förhållningssätt och värdegrund är en förutsättning för 
att samtalen genomförs på ett för pedagogerna tryggt och professionellt sätt. En 
förklaring kan vara att förståelsen helt enkelt saknas eller så prioriterar man andra 
delar i verksamheten då tid för  kompetensutveckling och reflektion ska läggas ut. 

6.1 Slutdiskussion
Utifrån resultatet i min studie uppfattar jag att  pedagogerna kan befinna sig i 
olika ”fält”  när det gäller medvetna och omedvetna strategier i  ”de andra” 
samtalen, men även i utvecklingssamtalet. Detsamma gäller hur medveten man är 
om vilka teorier som styr den barnsyn man har och hur det påverkar tryggheten i 
arbetslaget när det gäller gemensamt förhållningssätt och möjligheten till 
gemensam reflektion. I relationen till föräldrarna  framträder det familjära och det 
formella förhållningssättet som både en tillgång och en kluvenhet. Pedagogerna 
använder båda dessa inriktningar som strategier när de bygger relationen och det 
är till största delen omedvetet. Den egna värdegrunden och de personliga 
erfarenheterna spelar en förvånansvärt stor roll när pedagogerna beskriver sina 
strategier. Där hämtar man kunskap som behövs för att hålla i ett samtal om 
problem och vilket förhållningssätt man tror är det bästa för att få föräldrarna att 
lyssna och känna sig delaktiga och respekterade. Det sätt man bygger kunskap om 
att hantera samtal i sin egen praktik är att just ha svåra samtal, det är 
erfarenhetsbaserat och det som samtliga pedagoger menar är enda sättet att lära 
sig på. Tryggheten i arbetslagets gemensamma förberedelser är en viktig del då de 
här samtalen oftast handlar om barnets beteende eller sociala situation. De 
pedagoger som har en gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt i 
sitt arbetslag tenderar också att ha  tillgång till ett metaspråk för att kunna 
beskriva strategier och bemötandet av föräldrarna i samtal. Under studiens gång 
har det blivit tydligt för mig att det ofta finns uttryck, verktyg  och ett metaspråk 
för de traditionella utvecklingssamtalen. När det gäller de andra samtalen, de som 
studien inriktat sig på, saknas det både benämningar och metaspråk.  Det är en tyst 
kunskap som utgör grunden  för att hålla i de andra samtalen och en 
relationskompetens som tas för given, pedagogerna blir då ofta  hänvisade till 
egna erfarenheter och den egna värdegrunden för att utforma strategier. 

Bilden nedan är avsedd att tydliggöra det jag uppfattar som olika fält pedagogerna 
kan befinna sig i vilket i sin tur påverkar de kontextuella relationer som knyts till 
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föräldrarna. Hur medveten och teoriförankrad man ärt påverkar sedan hur man 
hanterar och förhåller sig till föräldrarna och de svårigheter man upplever i 
samtalssituationen. Ur ett sociokulturellt perspektiv vill jag visa vilka språkliga 
och fysiska redskap jag funnit att pedagogerna har tillgång till och vilka olika 
möjligheter de har att kommunicera med varandra. 

Automatiserat                     
Omedvetet handlande

Intuitiv kunskap
Egna värderingar

vardagsspråk

Erfarenhetsbaserat              
Medvetet handlande

Vardagskunskap
Oreflekterad / reflekterad 

värdegrund
yrkesspråk

Medvetet reflekterat            
handlande

Teoretisk kunskap
tydliggjord värdegrund

metaspråk

Var man befinner sig både som pedagog och i det arbetslag man tillhör är 
avgörande för både hur föräldrasamtalet upplevs och hanteras. Att kunna röra sig 
mellan vardagsnivån och metanivån språkligt i ett arbetslag är enligt min 
uppfattning det bästa verktyget för att utveckla relationer och strategier inför och 
under svåra samtal med föräldrarna. Hur vi utvecklar kunskap är enligt Säljö 
(2000) avhängigt av hur vi tillägnar oss det sätt att tänka som finns i vår kultur. 
För pedagogerna handlar det, om vilket språk man använder, vilka begrepp, 
termer och teorier som används och vilka diskurser i form av tradition eller 
tydliga förklaringsmodeller som gäller i det arbetslag man befinner sig. Det 
handlar också om kompetensen att kommunicera allt detta både med varandra och 
med föräldrarna.
Tempot är högt och barngrupperna stora, de sociala behoven tar alltmer plats och 
alla jobbar på, det ges, enligt pedagogerna, sällan tid för att gemensamt bygga en 
värdegrund och ta ett grepp om det pedagogiska rodret så man känner att man styr 
själv. Pedagogerna gör sitt yttersta och lyckas i de allra flesta fall att upprätthålla 
det goda relationsarbetet. Det är oftast inga problem förrän man står inför samtal 
som man uppfattar som svåra, då ställs det på sin spets om man har 
förklaringsmodeller och värdegrund att stå på eller om det blir den egna 
personliga kompetensen som ska bära upp relationen och föräldrasamtalet. 
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6.2. Förslag på fortsatt forskning
I min studie har jag lagt mitt fokus på svårigheter som pedagogerna upplever i 
samband med föräldrasamtal. Det skulle vara intressant att bedriva forskning  som 
ger djupare förståelse om förskolans gemensamma yrkesspråk. Ett intressant 
perspektiv vore hur det påverkar det dagliga arbetslagsarbetet och möjligheten att 
hantera problematiska situationer där ett metaspråk är viktigt.
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Bilaga 1
Intervjuguide                    

1. Erfarenhet av utvecklingssamtal

2.. Uppfattning om utvecklingssamtalet
vad är syftet
vad ska avhandlas
hur förbereder du samtalet

4. Ta upp problem
Hur vet du att ett problem bör tas upp 
Hur förbereder du problemformuleringen som ska diskuteras med föräldrarna 

enskilt, i arbetslaget, annat?  
Var i utvecklingssamtalet ger du dig själv eller föräldern utrymme för att ta upp  

problem?   
Ge exempel på definierade problem som du tagit upp
Vad har varit svårt?
Vad har hindrat dig?
Vad har varit lätt?
Vad har gett dig stöd?

5.  Förutsättningar att hantera samtal om problem
Var har du lärt dig att hantera samtal om problem? T ex utbildning, kollegor, 
annat
Vilka strategier har du?
Vilka förväntningar har du på dig själv i samtalet?
Hur påverkas du av relationen du har till föräldrarna
Vad är svårt? Vad är lätt?

6. Forum för samtal om problem
I vilket sammanhang vill du helst ta upp problem med föräldrarna?
Vilken samtalsform fungerar bäst för dig?

7. Övrigt
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Bilaga 2

Intervjupersoner sökes!                           

Kan du tänka dig att delta i en studie om utvecklingssamtalet i 
förskolan?

Hej!

Jag genomför  en magisterutbildning i Pedagogiskt arbete vid 
Linköpings universitet. Målet är att skriva en D-uppsats och 
ämnet jag valt är utvecklingssamtal i förskolan med inriktning på 
hur man hanterar ”de svåra” frågorna. Hur hanterar vi samtal 
där vi ska ta upp problem och dilemman som uppstått runt 
barnet. Vilka förutsättningar finns, vilka strategier använder 
pedagogerna?

Studien innebär bl a ett antal, ca 10, intervjuer med pedagoger i 
förskolan. Intervjuerna, som mer har formen av ett samtal, tar ca 
1 timme och bandas. Sedan skriver jag ut banden och raderar 
intervjun. Jag garanterar sedan anonymitet i uppsatsens utskrift.

Du får offra en timme av din tid till detta och vi kommer 
gemensamt fram till en tid och plats som passar dig bäst. 
Intervjuerna genomförs i feb – mars 2008. 
Uppsatsen ska vara färdig i maj 2008.

Jag kontaktar er förskola inom kort för att höra om någon av er 
kan tänka sig att delta

Vänliga hälsningar
xxxxxx xxxxxxx
Specialpedagog, område xxxxxx
Tele xxx-xxxxxx
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