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Avsikten med detta examensarbete var att ta reda på hur pedagogerna inom förskolan hanterar 

det svåra samtalet med föräldrar. Det förekommer ofta oro inför att berätta för föräldrarna att 

deras barn har svårigheter eller problem som gör att barnets lärande eller utveckling hindrar 

barnets förmåga att ”hänga med" sina jämnåriga kamrater. 

Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare och två specialpedagoger 

och en enkät till föräldrarna. Med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder, tidigare 

forskning och litteratur analyserade vi vårt resultat. 

Resultatet visade att föräldrarna har i stort sett en positiv inställning till samtal som 

förekommer mellan förskolan och hemmet. Förskollärarna däremot visade stor oro och 

osäkerhet kring vissa samtal med barnens föräldrar. De gav flera exempel på samtal som de 

upplevde som svåra att hantera. Slutsatsen är att våra intervjuade pedagoger var mycket 

engagerade och intresserade av ämnet på vår studie som upplevs som både aktuellt och 

komplicerad.  
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1 Bakgrund 
 

I detta examensarbete ska vi undersöka vad/hur föräldrar/vårdnadshavare (som vi i resten av 

arbetet kommer att kalla föräldrar) och även förskollärare upplever som ”svåra” 

utvecklingssamtal, inom förskolan. Vad menar vi med svåra samtal? Svåra samtal sett utifrån 

vårt perspektiv handlar om att tala om för föräldrarna att deras barn har beteendeproblem som 

är relaterat till någon slags neuropsykiatriska funktionshinder vilket gör barnets vistelse mer 

problematisk och i vissa fall kan dessa barn har svårigheter som gör att lärande eller 

utveckling hindrar barnets förmåga att hänga med sina jämnåriga kamrater. 

 

Då barnen vistas inom förskolan skall föräldrarna ha möjlighet att inom ramen för de 

nationella målen vara med och påverka verksamheten. Förskoleläraren ska ”föra fortlöpande 

samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan samt genomföra utvecklingssamtal” (Skolverket.se /utveckling) internet 2011-09-

18. Hur ska vi hantera detta när det är svåra samtal i enskilda möten? Först ska vi förklara ett 

utvecklingssamtal (utv.) detta är ett samtal som hålls mellan förskolelärare och föräldrar 2ggr 

per år max 30 minuter. Ett utvecklingssamtal skall innehålla barnets positiva utveckling inom 

språk, motorik (fin och grov) social, kognitiv (tankemässig) utveckling och teckning/skapande 

utveckling. När det då är ett samtal som vi tycker är ”svårt samtal” så kan det bero på att det 

vi ska ta upp något som är känsligt eller av besvärande natur, eller av sådan art att det inverkar 

på barnets sociala utveckling och liv inklusive familjens vardag. 

  

1.1 Varför utvecklingssamtal? 

 
Enligt ett regeringsförslag har alla barn från tre års ålder möjlighet att vara på förskolan 

 
Den första juli 2001 blev kommunerna skyldiga att erbjuda barn till arbetslösa 

föräldrar förskoleverksamhet minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 

Samma sak gäller - sedan första januari 2002 - barn till föräldralediga. Sedan 

första januari 2003 har också alla fyra- och femåringar rätt till avgiftsfri förskola 

minst 525 timmar om året. Tillsammans med maxtaxan, som infördes första 

januari 2002, vill regeringen genom dessa reformer öka tillgången till 

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg  

   

(Skolverket:Regelverk och bidragsramar) internet 2011-06-26 
 

Detta har inte något med att göra om föräldrarna jobbar, är arbetslösa eller föräldralediga. 

Alla har samma förutsättningar för att vistas inom förskoleverksamheten. En viktig detalj i 

förskolans verksamhet är att verksamheten ska anpassas och utgå från varje barns behov och 

förutsättningar. Det är här våra utvecklingssamtal kommer in.  

 
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och 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. Alla barn ska få erfara den 

tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva 

sig vara en tillgång i gruppen. 

 

(Lpfö98/10:5) 

 

http://www.skolverket.se/utveckling_och_bidrag/vardegrund/miljo_for_larande_och_utveckling/2.2271/samverkan-skola-och-hem-1.142186
http://www.skolverket.se/utveckling_och_bidrag/statsbidrag/2.1571/regelverk-och-bidragsramar-1.9442
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Det kan vara vid dessa utvecklingssamtal som vi som förskollärare upplever att det blir ”svåra 

samtal” och vi har tänkt ta reda på lite om det är fler som upplever detta inom 

förskoleverksamheten. 

1.2  Samtal/Utvecklingssamtal  
 

Föräldrar och förskolelärare möts dagligen i förskolan. Detta gör att utvecklingssamtalet blir 

ett samtal som skiljer sig åt från våra vardagliga möten, mellan förälder och förskolelärare 

som sker i samband med exempelvis lämning och hämtning av barnen. Till skillnad från hur 

det är i skolan så har föräldrar och förskolelärare i förskolan en närmare kontakt dagligen. Här 

möts man och ”ser varandra i ögonen” mer än i skolans värld. Det förekommer ett mer och 

närmare känslomässiga engagemang om barnets omsorg, pedagogik, värderingar och barnsyn. 

Syftet är att tillsammans ta ett ansvar för barnen. Förskolan blir en social arena där 

förskollärare och föräldrar bygger relationer. Här kommer begreppet educare (skolverket 

2008:8) in, som innebär att omsorg och pedagogik förenas i förskolans verksamhet. Förskolan 

är också en arena för vad samhället vill ge sina yngsta medborgare i form av en läroplan med 

strävansmål. Dessa mål anger inriktningen på den utveckling som ska ske av verksamheten 

och som styr pedagogernas verksamhet. Det är här våra utvecklingssamtal kommer in. Det 

innebär att ett sådant särskilt avgränsat utvecklingssamtal, och vad som framförs kan få 

betydelse för hur framtida möten redan dagen efter gestaltar sig.  
 

Hur framför man till föräldrarna i ett samtal att deras barn är i behov av mer stöd? Detta kan 

upplevas som ett svårt samtal eftersom det inte finns någon entydig definition av vilka barn 

som omfattas av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. Skolverkets allmänna råd för 

kvalitet i förskolan (2005) behandlar barn i behov av särskilt stöd i ett eget avsnitt. Detta är en 

heterogen grupp med en rad olika behov av som till exempel funktionshinder, rörelsehinder, 

syn och hörselnedsättningar som har rätt att få stöd i förskolan. Eftersom detta är synliga 

handikapp är möjligheten till att få hjälp lättare då man har någonting att luta sig mot. Det är 

även lättare att få tillgång till hjälpmedel som till exempel hörslingor. En annan grupp av barn 

som kan vara i behov av särskilt stöd utgörs av de som har mer diffusa och svårtolkade behov. 

Det kan gälla barn med koncentrationssvårigheter, språk och talsvårigheter eller barn som har 

psykosociala problem där många gånger förskolelärarens ”magkänsla” säger att det behövs 

hjälp av både föräldrar och specialpedagoger. 

1.3 Vad är ett samtal/utvecklingssamtal? 
 

Samtal är en dialog för att få fram ett meddelande till någon eller några och att man är 

intresserad av vad den andre säger, tänker och känner. Den kommunikationen kan få helt 

olika utgångar helt beroende av hur man framför detta meddelande. Fred (2005) har skrivit 

boken Handbok i föräldrasamtal och beskriver där att det förekommer olika sätt att göra detta 

på, diffust eller specifikt. Det diffusa samtalet uppfattas som otydligt och det specifika 

samtalet är mer direkt riktat. Alla samtal är processer som framförs verbalt men även 

ickeverbalt. Det ickeverbala är det som förmedlas via tonfallet, tystnaden, mimik och 

personens gester. Man kan också framföra sitt budskap i samtalet kongruent där det verbala 

kroppsspråket och tonfallet förmedlar samma sak, eller inkongruent då man säger en sak men 

menar en annan, kroppsspråket, tonfallet och det verbala stämmer inte överens. Detta kan 

även kallas metasamtal, skillnaden mellan vad som sägs och hur det sägs.(a.a:119) 

Samtalet kan också bli komplicerat genom att de olika parterna befinner sig i olika sociala 

system, samt att vi tolkar budskapet som förs fram på grund av vad vi har för egna 

erfarenheter med oss.  
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Man kan även tala om samtalsteknik, det kan vara hur man uppför sig, sitter och ställer frågor. 

Då har även de yttre faktorerna en stor betydelse av hur samtalets utformning kan bli. En av 

de yttre faktorerna kan vara miljön, var befinner man sig? Är rummet anpassat för samtal eller 

finns det telefoner som ringer, folk som passerar eller är det för kallt eller varmt eller känns 

det inte ombonat? Ett samtal innebär inte enbart att man utbyter ord med varandra, utan här 

har även känslor och personernas attityder en inverkan som man behöver kunna förstå eller 

kunna läsa av. En sådan kunskap har inte bara med intellektuell förståelse att göra utan man 

måste vara lyhörd inför den andra samtalspartnern/samtalspartnerna. ”Samtal är 

kommunikation åt båda hållen. Samtal är både att tala och lyssna. Utan lyssnande blir det 

inget samtal. Utan talande blir det heller inget samtal. Konsten är att finna balans mellan dessa 

båda” (Larsson 2010: 5). När vi då är i behov av samtal som upplevs som svåra behöver vi ha 

kunskap om hur vi ska göra. Wächter (2001) skriver ”Enligt uppslagsboken betyder samtal 

”muntligt utbytande av synpunkter eller upplysningar”, prefixet sam har betydelsen ”som 

inbegriper mer än en part” (a.a:47). Vidare påpekar författaren att samtal är mer än bara en 

handling. Han beskriver andra underförstådda regler som behövs i ett samtal bland annat vårt 

sätt att samtala för att kunna förstå varandra. Samtalsregler är olika beroende på vem som 

deltar i samtalet. I vår kultur kännetecknas det av vissa normer som turordning, markeringar 

och bekräfta varandras budskap.  

 

Några av våra frågeställningar blev då, helheten av samtalen, vilka samtal upplevs som svåra 

samtal och hur hanterar förskoleförskolelärare dessa svåra samtal? Vår tanke är att försöka ta 

reda på om våra samtal som hålls idag är tillfredställande eller om det behövs någon ändring 

för att underlätta för alla parter.   

 

Hur ska vi göra om vi redan innan får eller har en känslan av att detta kommer att bli ett ”svårt 

samtal”. Att berätta om detta problem som är av sådan natur att det inverkar på barnets sociala 

utveckling och kamratrelation, här behöver vi ha föräldrarnas hjälp, så att barnet ska kunna gå 

vidare utan att eventuellt råka ut för trakasserier i form av att hela tiden bli omnämnd som 

stökig, omöjlig eller andra nederlag som hindrar barnet i dess utveckling eller lärande. Här 

behöver vi kunna ge råd och stöd till vissa verktyg som familjen behöver till sin hjälp för att 

underlätta i vardagen. Dessa verktyg kan vara väldigt individuella som till exempel en 

stödperson som finns till hands om det uppstår problem. En person som har möjlighet att 

kunna ge barnet individuell hjälp som kan vara med och eventuellt förutse olika situationer. 

Alla barn skall ha samma förutsättningar för utveckling och lärande, därför ska förskolan 

utifrån varje barns förmåga erbjuda möjligheter att: 

 
- ”utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp…”  

(Lpfö 98/10:9) 

Och i riktlinjerna står följande: 

 
– ”ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig 

trygga i gruppen”, 

- ”ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 

olika slag,” 

(Lpfö 98/ 10:11) 

 

Förskolechefens roll kring samtal beskrivs i den reviderade läroplanen 2010 så här: 

 
”Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att (…) 

– verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp 

och utmaningar de behöver, 
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– formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta”  

(Lpfö 98/10:16) 

 

Det står även att förskollärare ska ansvara för  

 
”. utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande” 

(a.a.13) 
 

Förskolechefen, pedagogerna och arbetslaget har i sitt uppdrag att hantera alla typ av frågor 

som rör barns utveckling och lärande. I uppdraget ingår att utveckla en respektfull och 

tillitsfull relation med barnens föräldrar som kan verka för en positiv utveckling efter varje 

barns förutsättningar.  

Med läroplanen, vår egen erfarenhet och andra pedagogers erfarenhet men även vissa 

föräldrars åsikter som utgångsläge tänkte vi att vi skulle ta reda på om det finns eller står 

omnämnt någonstans hur vi som pedagoger gör eller ska förhålla oss till föräldrar eller den 

uppkomna situationen som kan bli vid ett som vi kallar ”Svårt samtal”(utvecklingssamtal) 

Hur ska eller bör vi göra när vi berätta för föräldern att deras barn har något slags problem 

som kan ha sin uppkomst genom neuropsykiatriska funktionshinder och som inte är relaterat 

till ålder, utveckling, lärande eller barnets behov och som är berättigat till någon form av 

särskilt stöd. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Vi vill få en djupare kunskap och förståelse kring svåra samtal med föräldrar inom förskolans 

värld. Syftet med studien är att beskriva och förklara de förutsättningar förskolans pedagoger 

har att genomföra det svåra föräldrasamtalet. Målet är att belysa vilka svårigheter 

förskollärarna upplever och förskollärare medvetna och omedvetna strategier inför och under 

samtalet. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 

1 Vilka är svåra samtal? 

 

2 Hur hanterar förskoleförskolelärare svåra samtal? 

 

a) Finns det handlingsplan för det? 

 

b) Vilken typ av stöd finns tillgängliga? 

 

3 Upplever föräldrarna att samtal känns svåra? 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 
 

Som teoretisk bakgrund har vi använt oss av olika författare med lång erfarenhet av samtal i 

förskola och andra offentliga platser. Här belyser författarna vikten av att man som 

samtalsledare skall tänka på att förbereda sig inför ett sådant möte och att de inblandade 

tillsammans  ska försöka bygga broar och hitta lösningar.  

 

Gars (2006) utgångspunkter är att föräldrasamtal är ett institutionellt samtal. Bergem (2002), 

Orlenius&Bigsten (2010) och Hougaard (2004) tar upp kommunikation och yrkesetik. Bengt 

Persson (2007) tar upp frågor om elever, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

 Juul & Jensens (2009) teoretiska utgångspunkter handlar om makt i samtalet, en asymmetrisk 

relation mellan en pedagog och en förälder. Bozarlans (2001) teoretiska utgångspunkter 

refererar till ett ansvarfullt uppdrag i vilket förskollärare bygger upp goda relationer till 

förälder oavsett kultur och språk. Wächter (2001)  teoretiska utgångspunkter rör sig kring hur 

man förhåller sig och tänker om det som händer i ett samtal.  

 

Även Stone, Patton, Heen (2009) och Måhlberg&Sjöblom (2001) refererar till samtals 

byggnad och förhållningsätt. Thorells (2008) magister uppsatser handlar om hur förskollärare 

i förskolan förbereder och genomför föräldrasamtal med fokus på svårigheter som upplevs 

och vilka strategier som används.  

 

Författaren Fred (2007), har jobbat som kurator och har stor erfarenhet av att kunna hjälpa 

barnen, tillsammans med sina kollegor. Deras arbetssätt går ut på systemteoretiskt tänkande 

”En teori som bland annat menar att vi lever i olika delsystem såsom familjen, skola, vänner 

och dessa delsystem påverkar varandra” (a.a:120). Grandelius (1996), är psykolog och 

förespråkar att vårt kroppsspråk tillsammans med det talade ordet har stor betydelse i hur ett 

budskap tas emot och även hur det blir framfört. Han påpekar vidare att ”En professionell 

hållning grundläggs först och främst av en realistisk tro på sig själv, inte en tvångshållning på 

att man kan allt och vet allt bäst något som ofta är ett starkt försvar mot osäkerhet” (a.a:5) och 

till slut Sellerfors (1990) som beskriver syftet med sin bok ”att förmedla kunskap och påverka 

förhållningssätt som kan underlätta kommunikation mellan föräldrar och förskolelärare” 

(a.a:8). Även att det har stor betydelse med en föräldramedverkan och även 

föräldrasamverkan inom förskolan. Detta grundar sig på att vi tillsammans ska göra det bästa 

för barnens vistelse utveckling, lärande under barnets tid på förskolan och även framtida 

behov. 

 

Alla dessa författare har genom sin litteratur gett viss vägledning när det gäller 

samtalsmetodik och samtalshantering i olika situationer. 

 

3.1 Historik  
 

Har det någon betydelse av vilken samhällsstruktur vi befinner oss i som gör att vi upplever 

svåra samtal olika? Under jordbrukssamhällets tid bestod värdeideologin av kommunitarism 

(värdegemenskap) då var religion och moral viktiga delar av samhället, här förespråkade man 

bevarandet, auktoriteten, förmyndarskap, enheten, stabiliteten, plikten och ”Gud och 

fosterlandet”. I stället för att fokusera på individen, framhåller man det civila samhället som 

en del av det som det formade individen. På vissa platser försörjer sig människor fortfarande 

huvudsakligen på jakt och fisk och huvuddelen av arbetskraften utgjordes av lantarbete och 
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hantverkare som arbetade direkt hos godsägaren. Många barn fick då i stort sett följa med de 

vuxna i deras vardag och man levde här och nu. Barnen följde sina föräldrars fotspår och man 

hade sällan eller aldrig några förutsättningar för att kunna utbilda eller förkovra sig.  

 

Sen tog industrisamhället över här var det liberal universalism (rättigheter) som var 

förespråkad genom att demokrati och samhälle som leder till anpassning, medborgaransvar, 

rätt/rättvisa, framsteg, ordning, solidaritet och folkhemmet var det som var aktuellt då. 

Individuella friheter som yttrandefrihet, religionsfrihet och tryckfrihet är starkt förknippade 

med liberala värderingar. Barnarbetet förekom, även utnyttjandet av barn i skolåldern som 

många gånger ledde till både tunga och riskabla arbeten. Detta kan vi så här i efterhand se 

som en skamfläck för den tidiga industrialiseringen.  

 

Idag lever vi i K-samhället (kunskaps- och kommunikationssamhället). Här är det bildning 

och autonomi (självstyre) vilket innebär självbestämmanderätt, frigörelse, oberoende, 

medvetenhet, (personliga) utmaningar, osäkerhet/flexibilitet, hedonism (lust/njutning) och 

konkurrens som råder mest. 

Detta gör att vi idag är mer upplysta, har större vetskap om saker och ting och att vi är mer 

medvetna om allas rättigheter och möjligheter. Att alla ska ha rätt till att få hjälp till samma 

förutsättningar oberoende om man har något handikapp synligt eller dolt.  

 

3.2 Förskolans fostransuppdrag då och nu, även kallade värdegrunden.  
 

Vilka är de olika uppfattningarna gällande dessa synsätt? Detta har mycket med det 

moralfilosofiska synsättet i relation med varandra att göra och i vilken tidperiod vi lever i. 

Under jordbrukssamhällets tid stod samhället både inför en social kris och en auktoritetskris 

och skolan skulle stå för att skapa rättning i leden skriver Bergem (2002). 

 

I Orlenius & Bigstens bok (2010) om yrkesetik i vardagen kan man läsa om nuläget ”att 

skolan idag står inför en auktoritetskris, en kunskapskris och social kris och skolan förväntas 

reparera de skador som barn och ungdomar utsätts för under sin uppväxt” (a.a.90) De ställer 

även frågan ”Vad är det då för värderingar vi lever mest under idag? ” 

 

Alltsedan grundskolans tillkomst 1962 har frågor om rättigheter och rättvisa dominerat 

läroplansarbetet. Skolans uppgift har varit att garantera allt det som inryms i begreppet 

mänskliga rättigheter. ”Och ur ett yrkesetiskt perspektiv handlar det om att läraren måste se 

individen och det unika i varje situation och hos varje individ. Det handlar om att ta ansvar, 

inte utifrån en given mall utan med respekt för människan som person, och härigenom 

stimulera den moraliska utvecklingen hos individen” (a.a. 102).  

 

Har vi möjlighet att leva upp till detta och vad har vi i så fall för möjligheter och verktyg till 

att kunna genomföra detta? Hur kan vi då använda dessa olika teorier som redskap, utifrån ett 

moralfilosofiskt perspektiv? 

Genom att använda sig av Orlenius & Bigstens (a.a.91) moralfilosofi som han här synliggjord 

genom denna uppställning kan man se hur de olika synsätten står i förhållande till varandra.  
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Vad ska man lägga sin fokus på, vad är målet och hur ska eller kan man gå tillväga? Här finns 

många aspekter att ta med i beaktning när man ska planera eller ha ett samtal. 

 
Moralfilosofi Rättviseetik Omsorgsetik Dygdetik Situationsetik 

Fokus Värden/principer Relationer  Karaktärsdaning Erfarenhet/intuition 

Mål Att göra det rätta Att göra det goda Att bidra till 

moralutveckling 

Att vilja och våga ta eget 

ansvar 

Centrala 

begrepp 

Rättigheter 

Likvärdigheter 

Jämlikhet 

Inflytande 

Förnuft 

Argumentation 

Omtanke 

Närhet 

Tilltro/tillit 

Empati 

Dialog 

Bekräftelse 

Praktisk klokhet 

Gemensamhet 

Gestalta värden 

Moraliska miljöer 

Läraren som 

förebild 

Inga absoluta värden 

Öppenhet för olikheter 

Autonomi 

Moralisk omdömesförmåga 

De fyra centrala moralfilosofiska idéinriktningarna med betydelse för förståelse och synsätt på den moraliska dimensionen i 

pedagogisk verksamhet och lärares yrkesetik. 

Orlenius & Bigstens (2010:100) 

3.3 Hur görs det idag när man ska ha utvecklingssamtal? 
 

Vid terminsstart informeras det om när i tiden utvecklingssamtal kommer att vara. Varje 

föräldrapar får en inbjudan, i de fall då föräldrarna är skilda erbjuds två samtal om de inte 

vill/kan komma tillsammans. ”Det är viktigt att tänka på båda parterna om familjen har delad 

vårdnad om barnet” (Gars 2006:16). Informerar föräldrarna syftet med samtalet. Föräldrarna 

har redan vid terminsstarten fått information om att det finns en specialpedagog kopplat till 

förskolan. Om hon/han ska närvara vid samtalet är det viktigt att förskoleförskolelärare 

informerar om detta, samt hur lång tid samtalet kommer att kunna vara. Viktigt att man som 

förskolelärare ”respekterar tidsgränsen!” (Grandelius 1996:45) 

 

Samtalet börjar med ett välkomnande och inleds med att pratar om det som är positivt och 

försöker skapa en vi känsla. I början av samtalet poängteras att arbetslag och ibland även 

specialpedagog, har suttit tillsammans och samtalat om familjens barn och att det på intet sätt 

är mina/våra personliga åsikter som framställs. Som Gars (2006:14) hävdar är inramningen av 

mötet mellan föräldrar och förskollärare en viktig del. Det är vidare viktigt att pedagogen 

fortsätter att skapa en ”vi” känsla och ger föräldern utrymme att prata när man känner att det 

behövs, genom att läsa av deras kroppsspråk. När man bygger upp en positiv relation är det av 

största vikt att man funderar över sitt förhållningssätt. Måhlberg & Sjöblom (2001) skriver att 

förhållningssättet ger uttryck för den inställning, den attityd som en person intar, vidare kan 

man läsa ”Att vara medveten om sin förhållningsätt är att välja hur man bemöter andra 

människor” (a.a.46). Detta ligger i linje med ett lösningsinriktade tankesättet, där man väljer 

att fokusera på de tillfällen som fungerar, man använder ett respektfullt bemötande i mötet 

med andra människor. Man vill hjälpa till så att individen ska kunna nå sina mål. Man skall 

alltid sträva efter att skapa goda relationer samt att tänka på att använda sig av den sociala 

inledningsfasen ”JA- stadiet”, det vill säga att man ställer frågor eller kommer med 

påståenden som man redan vet att föräldrarna kan svara ja på (a.a:47). Syftet med detta är att 

alla ska känna sig välkomna och trygga. Vidare ”När vi vill skapa en förtroende och 
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bärkraftig relation anpassar vi oss medvetet efter den vi samtalar med” […] ”Syftet är att få till 

ett bra och trovärdigt samarbete där alla känner sig förstådda, trygga och bekväma” (a.a:48). 

 

Om det skulle vara några problem så vänder man på frågan och säger till exempel – Upplever 

ni något av detta och hur gör ni då, har ni några råd att ge oss? Med ett kreativt samarbete kan 

man hjälpas åt att bygga lösningar. Vara noga med att beskriva vad deras barn är bra på. Ge 

positiv feedback som fungerar, som en förstärkare som i sin tur ger ökat självförtroende och 

vara noga med att berätta om barnets resurser och kompetenser. Grandelius (1996:35–37) tar 

upp olika kriterier som man kan förhålla sig till under samtalet. Man skapar en tillåtande 

atmosfär, moraliserar inte, inbjuder till ömsesidighet, och skapar gemenskap. Gör frågorna 

genuina men använd inte frågan varför. Var tydlig, slå aldrig fast hur någonting är. Kom ihåg 

att berätta vad man har sett, uppfattar och eventuellt oroar oss för, kan det vara en tillfällighet, 

sök svar hos föräldrarna. Be gärna föräldrarna berätta, detta visar att du intresserar dig för 

situationen. ”Det är också ett mod att tillstå att man inte vet, inte känner till, inte förstår att 

kunna erkänna och stå för ett visst mått av otillräcklighet” (a.a:39). Försök att återge vad vi 

tycker att den andra har sagt, begär ett förtydligande om du faktiskt inte förstår. Tänk också 

på att låta den andra prata till punkt, var en lyssnare och låt det ibland få bli tyst, så att alla 

kan få tid till reflektion. Om man ser att föräldern ser arg eller ledsen ut, bekräfta detta. 

Föräldrarna får inte glömmas bort, de är de viktigaste personerna i sitt barns liv och att de 

skall känna sig delaktiga. Det är minst- lika viktigt med inledningen som med avslutningen, 

håll alltid den överenskomna tiden, genom att respektera tidsgränsen som satts innan samtalet. 

 

 

3.4 Vilka är svåra samtal? 
 

Gars (2006) benämner att ”delad vårdnad som här kännetecknas av att den professionaliserats 

och institutionaliserats. Föräldrarna har fått professionella medfostrare att samverka med- och 

därmed har fostran av barnen blivit offentlig” (a.a:17).  

Vidare kan man läsa i denna bok att fokus vid samtal ofta kretsade kring av/påklädning och 

matsituationerna. Hon menar även att fokuseringen på förskollärarutbildningarna var att 

ordning och de dagliga rutinerna som behandlas på samtalen, har en djup förankring i den 

svenska förskolepedagogiken. Gars skrev ”Det ansågs viktigt att bibringa studenterna 

kompetens i att handha det som kallades rutinfostra” (a.a:124). Det förekom mycket mallar 

och checklistor där man prickade av barnen. Idag använder sig förskolan av 

kvalitetsredovisningar som bedömningsmaterial för att synliggöra verksamhetens brister och 

färdigheter, det är istället förskolans kvalitet som ska dokumenteras och följas upp, utvärderas 

och utvecklas. ”All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv” (Lpfö 

98/10:14). I boken ”Praktisk vägledning i kommunikation” (Hougaard 2004:82) nämner 

författaren svåra samtal som ett ”tecken på vantrivsel, problem i hemmet samt konstiga och 

oroande utsagor från barnen 

 

Juul & Jensen (2009) väljer att använda ordet samtal som synonymt med dialog. De beskriver 

att parterna som samtalar utväxlar ”sanningar” i syfte att skapa en ny, utvidgad, gemensam 

”sanning”. Enligt författarna finns universella sanningar och lokala sanningar, i den 

modernistiska världsbilden som bland annan betecknades av en fri människa som levde i 

harmoni med naturen, med sinnena öppna för livets mångfald. I den postmoderna bilden av 

världen är sanningen relativ och det går att förhandlas fram mellan deltagarna. De belyser 

även att i en pedagog -föräldrarelation finns ett samspel där ena parten har mer makt än den 

andra. Barns familjer är i underläget i ett samtal eftersom pedagogen representerar 

myndigheterna bland annat via lagstiftning. Författarna kallar den typ av samspel som 
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asymmetrisk relation. ”När föräldrars och pedagogers samspel präglas av konflikt är den 

allmänna tendensen fortfarande att pedagoger aktivt använder sin processuella makt för att få 

igenom sina synpunkter […] de professionella processuella maktmissbruken står i direkt 

proportion till deras osäkerhet och rädsla, eller omvänt, i proportion till deras 

relationskompetens” (a.a:114).  

 

Vidare belyser författarna att det är meningsfullt att leda samtalet mot en konstruktiv process i 

vilken pedagogen får prioritera hänsyn till den processuella dimensionen än till det sakliga 

innehållet och målet. Förskollärare får be om hjälp när ett samtal kommer att sakna en 

konstruktiv stämning.  ”I det professionella livet kan vi sällan välja bort de svåra relationerna, 

och det hör därför till den enskildes yrkespersonliga utveckling att offra sin trygghet till 

förmån för kvaliteten” (a.a:165).  

 

Juul & Jensen (2009) hävdar att konfrontation mellan den professionelle och sina fördomar är 

den mest lärorika relation. Människor har olika sorters fördomar som kan göra att man 

hamnar i obalans i ett samtal med föräldrar, därför är det viktigt att vara öppen och våga visa 

sina känslor. Rädsla, nervositet, ångest, spänning eller frustration kan vara av stor avgörande 

vikt i en relation. Hur samtal kommer att avlöpa har därför stor betydelse av hur situationen 

blir under samtalets gång. Vidare påpekar författarna att 

 
”i de flesta institutioners målsättning står att samarbetet med föräldrar och 

barn ska präglas av ömsesidig respekt, tillit, öppenhet, trygghet, lika värde 

och respekt för olikheter. Det är upp till varje enskild institution att med 

jämna mellanrum se sig själv i spegeln och avgöra om dessa 

grundläggande värden faktiskt omsätts till handlingsvärden eller bara är 

skådevärden” (a.a:176). 

 

Varje förskola hanterar sina samtal med föräldrar på sitt sätt, ibland vill pedagoger ha en 

kollega närvarande under samtalet. Det kan öka tryggheten eftersom kollegerna kan ha olika 

bild av barnen som kan berika samtalet, men man får akta sig för att det inte blir ett sätt att 

utöva sin makt över föräldern.”Senare studier visar att lärarnas yrkesspråk är rikt på 

psykologiska begrepp, men fattig på begrepp som kan användas för att förmedla insikt och 

förståelse av yrkesetiska frågor och problemställningar” Bergem (2000:4). Detta kan utgöra 

ett allvarligt hinder för en meningsfull kommunikation och diskussion. Empati och erfarenhet 

nämns av Juul & Jensen (2009) som viktiga komponenter under samtalet.  

 

Förskollärare visar olika sätt att hantera samtal, ibland kan det röra sig om en mycket familjär 

relation och en annan mer formell. Juul & Jensen (2009) hävdar att båda sätten kan vara 

hämmande och de rekommenderar att det bästa är att båda parter är förbereda inför samtalet. 

”Det kan vara en god idé för båda parter att förskolan ett par veckor före samtalet skickar ut 

ett brev med några punkter” [ … ] ”Vi vill gärna berätta lite om hur Kristoffer trivs, så som vi 

uppfattar det här i förskolan. Vi är intresserade av hur ni tycker att Kristoffer trivs och 

utvecklas, både hemma och i förskolan” (a.a:177). Här har man även möjligheterna att ställa 

frågor som man eventuellt vill att föräldrarna ska ha funderat över innan mötet. I brevet är det 

också av stor betydelse att belysa barnets positiva egenskaper. 
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3.5 Hur hanterar förskolelärare svåra samtal? 
 

Dessa samtal har inte mycket med den dagliga verksamheten att göra. Utan istället är de dessa 

samtal där pedagogen ska berätta för föräldern att deras barn inte har samma förutsättningar 

som de andra barnen att utvecklas eller hänga med på grund av ett eventuellt dolt handikapp i 

någon form av psykosocial natur, som kan bli det svåra samtalet. 

 

a) Finns det handlingsplan för det? 

Likabehandlingsplanen finns att tillgå men huvudsyftet med denna är att förhindra 

diskriminering eller trakasserier av olika slag som kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, eller sexuell läggning. 

Handlingsplan att tillgå för just svåra samtal som berör barn med dolda handikapp har vi inte 

hittat någonstans. 

 

b) Vilken typ av stöd finns tillgängliga? 

Det förekommer en publikation som heter ”Att arbeta med särskilt stöd” med hjälp av 

åtgärdsprogram och är utgiven av skolverket (2001). Dessa allmänna råd ska fungera som ett 

planeringsinstrument och stöd vid arbetet med åtgärdsprogram. Denna inriktar sig huvudsak 

till elever i skolan och handlar mest om hur man ska hjälpa eleven att nå olika mål om 

problem finns genom att inrätta ett åtgärdsprogram som är individuellt anpassat. Skolan ska 

ge det särskilda stöd en elev behöver. Ett åtgärdsprogram syftar till att säkerställa att en elevs 

behov av särskilt stöd tillgodoses. Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete med 

särskilt stöd genom att vara redskapet för förskoleläraren när det gäller planering och 

utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven. Det är samtidigt en 

skriftlig bekräftelse på de stödåtgärder som ska vidtas och bidrar till att ge en överblick. 

Arbetet med åtgärdsprogram kan ses som en process där uppföljning och utvärdering 

regelbundet görs för att inriktningen mot målen inte ska förloras. Uppföljning avser här en 

kontroll av att beslutade åtgärder är vidtagna. Utvärdering är en bedömning av om åtgärderna 

har varit lämpliga i förhållandet till uppsatta mål.  

 

Även Bengt Persson (2007) analyserar skolan och dess dokumentation kring elever. Han 

skriver att varje arbetslag behöver kompetent förskolelärare med specialpedagogiskt inslag för 

att kunna stödja elever som befinner sig i svårigheter. ”Skollag, förordningar och läroplaner 

uttrycker samhällets intentioner och ambitioner med skolan men säger inget om hur 

intentionerna skall realiseras” (a.a:165). Vidare skriver han att det finns olika sätt att förstå 

elevskolsvårigheter. Han belyser ett relationellt perspektiv och ett kategoriskt perspektiv. Det 

ena perspektivet lägger fokus på interaktionen mellan elev, lärare och miljö medan det andra 

fokusera på antigen elevens låg-begåvning eller svåra hemförhållanden. ”Den 

specialpedagogiska verksamhetens tradition återfinns inom det kategoriska perspektivet och 

det finns skäl att anta att detta perspektiv dominerar även idag” (a.a.169) 

Författaren beskriver utvecklingssamtal som informationsutbyte mellan hem och skola. Han 

tar upp Grundskoleförordningens 7 kap (internet) 

2 § Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare 

om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och 

elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens 

kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.  

https://lagen.nu/ internet 2011-06-18 

https://lagen.nu/1994:1194#K7P2S1
https://lagen.nu/1994:1194#K7P2S1
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Åtgärdsprogram är enligt författaren ett begrepp som används för dokumentation och 

planering för barn i behov av särskilt stöd. Enligt Persson (2007) är åtgärdsprogrammen 

inriktade på träning av de brister som eleven uppvisar men förslag kring elevens lärandemiljö 

saknas även om just detta kan ha bidragit till att svårigheter uppstår. ”Ett av skälen till att 

beskrivning och analys av elevens problem stannar på individnivå är sannolikt att 

skolpersonalen många gånger saknar en tradition i att granska kollegornas arbete” (a.a:141). 

Detta är något som författaren tar upp. 

 

3:6 Vad gör man som förskolelärare om man har ett svårt samtal 
framför sig? 
 

Att det upplevs som svårt kan ha flera olika orsaker som att föräldrarna är skilda, man 

behöver kanske förmedla att deras barn är behov av särskilt stöd eller att det inte ser ut att må 

bra. 

Först måste konstateras att svåra samtal är en del av livet. Alla har väl någon gång känt sig 

livrädda för att man ska såra någon eller att själva ha känslan av att kanske man kommer att 

bli sårade. I boken ”Svåra samtal” av Stone, Patton, Heen (1999) kan man läsa följande ”Vi 

vet vad det innebär att förtäras av skuldkänslor för hur våra handlingar har påverkat andra, 

eller för att vi har svikit oss själva. Vi vet precis hur lätt det är att såra både hjärta och själ” 

(a.a:18). Vidare kan man läsa att varje samtal är i själva verket tre samtal:  

 

1. ”Vad hände?” samtalet som handlar om meningsskiljaktigheter. Vem, vad, hur?  

2. ”Känslosamtalet” - vad händer om jag sårar eller någon blir arg?  

3. ”Identitetssamtalet” som har med oss själva att göra, är jag i balans, fullt koncentrerad 

eller okoncentrerad, känner jag mig ängslig. (a.a:26) 

 

3.7 Olika verktyg 
 

Språket är ett verktyg som vi har att tillgå, och det består av många delar. Det kan till exempel 

vara tystnad olika ansikts- och kroppsuttryck samt alla de olika gester som vi människor har 

medvetet/omedvetet och även våra attityder. Så som tidigare författare skrivit(Stone, Patton, 

Heen 1999)finns det olika sorters samtal, detta kan man även läsa om i ”Samtalsmetodik i 

förskolan” skrivet av Grandelius (1996:17) de som är mest vanlig är:  

1/Informativa samtalet, där man informerar enkelt och tydligt.  

2/Stödjande samtal, riktad från pedagogen till föräldern, av dessa är krissamtal allra svåraste 

typen av samtal. Hur man tacklar dessa har att göra med våra egna erfarenheter och 

förväntningar och vår egen sårbarhet. 

3/ Problemlösande samtal är ett gemensamt sökande efter grunden till ett uppkommit problem 

vilket kräver ömsesidighet. 

Alla dessa samtal kan förekomma vid förskolans utvecklingssamtal och har utformningen av 

informationsfunktion som skall omfatta tillbakablick, nuläge och framtid. Vilka hinder finns 
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då? Våra utgångspunkter, roller, förväntningar, behov och försvar, olika sociala 

utgångspunkter, kulturella olikheter men även kvinnligt och manligt. 

 

3.8 Kulturkrockar. / Kulturtolkar 
 

Det är viktigt att tänka på de kulturella aspekterna som kan påverka ett samtal i våra 

professionella och interpersonella relationer. Förskolan är en plats för möten i vilket 

kommunikation, språk och värderingar är viktiga komponenter i relationerna. Bozarslan 

(2001) anser att kulturkrockar kan handla om pedagogens dolda önskenormer som alla får 

anpassa sig till och föräldrars brist på kunskaper och erfarenheter av den svenska förskolan. 

Det är betydelsefullt att förskoleförskolelärare har kännedom om andra kulturer och 

värderingar. ”Alla dessa familjer, vars bakgrund och livs historier är så olika, har naturligtvis 

helt olika startpunkter för sina liv i Sverige” skriver författaren. Hon hävdar att förskollärarna 

behöver vara tydliga i sin yrkesroll, arbetssätt, uppdrag och vara medvetna om sina egna 

värderingar. Gester, tonläget, samtals avbrott eller att prata i mun på varandra kan vara några 

aspekter som påverkar vår kommunikation med andra. ”Det som i mina ögon betraktas som 

konstigt och oacceptabelt kan mycket väl vara något naturligt och accepterat hos andra” 

(a.a:72).  

Sambandet mellan olika kulturer är värdefulla förutsättningar för att kunna bygga upp goda 

relationer och lyckade samtal. Att ha tillgång till en tolk underlättar kommunikationen och 

undviker missförstånd mellan människor. Vissa förskolor anställer förskolelärare som 

behärskar andra språk och kulturer. ”Kulturtolkar kan fungera som en länk mellan 

föräldrarnas kultur och den svenska. Genom att ha två eller flera kulturtillhörigheter kan de 

bidra till att se saker och ting ur andra perspektiv” (a.a:120). Detta underlättar att lära sig den 

svenska kulturen och det svenska språket. Ju tidigare introduktionen sker desto lättare är det 

för både barn och vuxna att förstå det nya landet och dess demokratiska värderingar. Wächter 

(2001) beskriver att vi människor har olika kulturella erfarenheter som gör att vi betraktar 

verkligheten på olika sätt. Muntliga berättelser är till exempel nödvändiga för att 

kommunikation ska finnas kvar i talspråkliga kulturer. Berättelserna varierar beroende av vem 

som berättar den, var den berättas och vilka som lyssnar på den. 

att samtala med varandra skiljer sig från att kommunicera genom skrift på 

många olika sätt. I vår kultur där vi har ett skrifttänkande är vi så påverkade 

av detta att vi uppfattar detta skrifttänkande som en naturlig mental process. 

Muntliga kulturer känner knappast alls till fakta som är skilda från mänsklig 

verksamhet. I en muntlig kultur finns inget lika neutralt uttrycksmedel. Allt 

är sammanvävt med mänskligt handlande  (a.a:87). 

Vidare skriver han att ett samtal är subjektivt och beror på de val man själv gjort inför samtalet. 

Förskolelärarens berättelser är till exempel en bild av oändliga andra bilder som kan finnas. 

Förskolelärarens bild av ett barn kommer att växa fram i samtal med andra som är involverade i 

barnet. Hela personalgruppen kan komma fram om en gemensam bild av ett barn, men med 

hjälp av en expert kan bilden ändra perspektiv och verkligheten kan se mycket annorlunda ut.  

 



 

18 

 

3.9  Tidigare forskning 
 

I den här punkten tar vi upp tidigare forskning inom ämnet svåra samtal med föräldrar ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv skriven av specialpedagogen Thorell (2008 hämtad 

internet2011-06-26) i sin magisteruppsats. Studiens fokus ligger på svårigheter som 

förskollärare upplever vid föräldrasamtal och vilka omedvetna eller medvetna strategier som 

används av förskollärarna. 

Thorell anser att de obligatoriska utvecklingssamtalen är av annat inslag än ”de andra” 

samtalen som förekommer på våra förskolor. Hon beskriver förskolan som en social arena där 

förskollärare och föräldrar bygger relationer med syfte att de tillsammans tar ett ansvar för 

barnen. Utvecklingssamtal är inte forum att ta upp problem eftersom de genomförs ett eller 

två gånger per år. Enligt Thorell kallas ofta ”extra utvecklingssamtal” eller ”föräldrasamtal” 

alla samtal som görs när ett problem uppstår akut. Thorell skriver att ofta kallas föräldrar till 

extra utvecklingssamtal när en konflikt har uppstått mellan barnen. Det är viktigt att informera 

föräldrarna om hur förskollärarna har hanterat konflikten. 

Författaren betonar att det finns två typer av förhållningssätt, det formella och det familjära. 

Förskolärarana i hennes studie använder båda när de bygger relationer och användningen sker 

omedvetet. De strategier förskollärarna använder är den egna värdegrunden och de personliga 

erfarenheterna. Att få föräldrarna att lyssna och känna sig delaktiga och respekterade beror på 

pedagogens sätt att hantera samtalet. Thorell belyser att i läroplanen för förskolan 1998 

(Lpfö98) inte finns skrivet något om hur samtalen ska gå till när det uppstår problem. Men 

läroplanen betonar ett respektfullt samarbete med föräldrarna. 

 Ur ett specialpedagogiskt perspektiv skriver Thorell att studien visar att pedagogens 

förutsättningar, strategier och de relationer som knyts med föräldrarna är tätt 

sammankopplade till de olika nivåer det vill säga organisation, grupp och individ. På 

organisationsnivå till exempel bestäms planeringstid som förskollärarna får ägna sig åt 

gruppreflektioner av rektorerna. De politiska besluten påverkar hur vi förhåller oss till 

föräldrar. På gruppnivå tas beslut i arbetslaget och det är mycket viktig del i förskolans arbete. 

På individnivå har hon konstaterat att varje pedagog använder sina värderingar och 

erfarenheter och detta påverkar ett samtal eftersom det är pedagogens ansvar att kunna hantera 

svåra samtal. 

 

Thorell (2008) beskriver vikten att använda sig av ett metaspråk.   

 
Som jämförelse beskrivs vardagsspråket som det språk vi använder för att 

berätta vad som hänt i olika situationer. Vardagsspråket 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 . (a.a:19). 

 

Hon hävdar att samtal med kollegor om den vardagliga verksamheten är nödvändiga för en 

utveckling av ett professionellt yrkesspråk. Pedagogen innehar den tysta kunskapen, flera 

handlingar som sker i verksamheten är intuitiva och situationsbundna, därför det är viktigt att 

med hjälp av metaspråket synliggöra dessa kunskaper och erfarenheter. 

Thorell (2008) skriver om medvetna strategier som kan vara framgångsrika verktyg i 

pedagogens relationsbyggande. 
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  att använda allmän småprat 

att vara en person och inte en roll 

att skämta  

att lyssna 

att bry sig om 

att hålla löften 

att anpassa bemötande efter ålder  (a.a:23) 

 

 

3.10 Sammanfattning av teorikapitel. 
 

I denna teoretiska bakgrund har vi använt oss av olika författare med lång erfarenhet av 

samtal i förskola och andra offentliga platser. Alla påtalar vikten av att var en god lyssnare av 

det sagda ordet och i kroppsspråket. Yrkesetik och empatisk förmåga är också två viktiga 

aspekter att ha med sig vid samtal av alla slag . Grandelius (1996:35–37) tar upp olika 

kriterier som man kan förhålla sig till under samtalet. Man skapar en tillåtande atmosfär, 

moraliserar inte, inbjuder till ömsesidighet, och skapar gemenskap. Förskollärarna visar olika 

sätt att hantera samtal, ibland kan röra sig om en mycket familjär relation och en annan mer 

formell. Juul & Jensen (2009) hävdar att båda sätt kan vara hämmande och de rekommenderar 

att det bästa är att båda parter är förbered inför samtalet. Bakgrundens fokus ligger på hur vi 

som förskollärare gör när vi ska berätta vid föräldrasamtal att deras barn har något slags 

svårighet och magkänslan säger oss att barnet kanske riskerar att få en mer problematisk 

vardag och framtid tillsammans med sina jämnåriga kamrater. 
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4. Metod  
 

I detta kapitel beskriver vi tillvägagångssätt som vi använde oss av för att få svar på vårt syfte 

och våra frågeställningar i vår studie. Metodkritiken kommer att beskrivas i slutet av kapitlet. 

 

4.1 Metodval 
 

Hermeneutisk forskningsmodell genomsyrar vår studie. Bryman (2002) beskriver att den 

metoden har en samhällsvetenskaplig riktning det vill säga, att man tolkar och försöker förstå 

människors handlingar. Vi har även använt oss av kvalitativa intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide, semistrukturerade intervjuer som ger möjlighet till en öppen dialog och 

följdfrågor till pedagogerna. Parallellt till den kvalitativa undersökningen har vi också haft en 

kvantitativ undersökning med hjälp av en föräldraenkät som vi synliggör i ett diagram på 

sidan 26. Tabellen nedan visar skillnaden mellan dessa två metoder enligt Brymans (2002) 

uppfattning: 

 

 
Kvantitativ Kvalitativ 

Siffror 

Forskarens uppfattning  

Distans 

Teoriprövning 

Statistik 

Strukturerad 

Generaliserat 

”Hårda” reliabla data 

Makroinriktning 

Beteende 

Konstlade miljöer 

Ord 

Deltagarnas uppfattning 

Närhet 

Teorigenerering 

Processinriktat 

Ostrukturerad 

Kontextuell förståelse 

Rika och fylliga data 

Mikroinriktning 

Mening 

Naturliga miljöer 

 

 

I Enkätboken (2001) av Trost skriver han: ”Med mitt sätt att se behövs såväl kvantitativa som 

kvalitativa studier och båda sorterna är lika mycket värda. Ofta kan de användas i 

kombination med varandra” (Trost 2001:17). 

 

4.2 Urval 
 

Vår studie genomfördes på två olika orter i olika kommuner i Sverige. Vi har använt oss av 

bekvämlighetsurval. Urvalet går ut på att man använder personer som för tillfället råkar vara 

tillgängliga för oss (Bryman 2002:114). Det betyder att urvalet blev personer som jobbar 

inom förskoleverksamheten. Vi valde att intervjua sex pedagoger, fyra av dem är förskollärare 

och två av är specialpedagoger. Samtliga pedagoger är kvinnor några äldre och några yngre 

med varierad yrkeserfarenhet.  

Vi har även använt enkäter till föräldrar inom våra verksamheter som rektorerna slumpvis 

valt. Här hade vi ingen vetskap om vilka familjer som valts. 
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4.3 Genomförande 
Vi började med en pilotundersökning där vi delade ut fem föräldraenkäter. Därefter gjordes 

vissa justeringar och undersökningen (enkäter) som bestod både av sex kryssfrågor och av två 

åsiktsfrågor med olika alternativ som delades ut till 25 föräldrar sammanlagt (Bilaga 2). 

 

Vi genomförde intervjuer med fyra förskollärare, fem frågor (Bilaga 3) och två intervjuer med 

specialpedagogerna, fem frågor till, dessa var kopplade till verksamheterna (Bilaga 4). 

 

Empiriska studien hade som syfte att ge oss en inblick kring svåra samtal för förskollärarna, 

specialpedagoger och föräldrar på våra förskolor. Vi ville också veta om de visste att det 

fanns en handlingsplan för förskollärarna att utgå ifrån vid svåra samtal. Vi tog kontakt med 

respektive förskolechefer för att informera dem om syftet med vår studie och frågade om vi 

kunde få hjälp med intervjupersoner och föräldrar enkäten. Vi valde att dela ut intervjufrågor 

med en veckas svarstid så att förskollärarna och föräldrarna fick tid att fundera över sina svar 

samt att ge tid för att kunna förklara eventuella oklarheter. Specialpedagogernas intervjuer 

spelades in med hjälp av diktafon, förskollärarnas intervjuer skrevs med hjälp av fortlöpande 

anteckningar och mailsvar. 

 

 

4.4 Bearbetning  
 

Transkriberingen/omskrivning av specialpedagogers intervjuer var det första vi började med 

då vi använt oss av diktafon Vi analyserade texterna och skrev noggrant ner vad de hade 

svarat på respektive frågeformulär och sen antecknade vi det de hade gemensamt och det som 

var olikt. Vi bearbetade förskollärarnas svar och föräldrarnas enkät. Detta gjorde vi genom 

kommunikation med hjälp av dator samt via chatten på vår Blackboard. Deras resultat skrev 

vi under våra frågor och följdfrågor som var följande: 

 

Vilka är svåra samtal och hur hanterar förskoleförskolelärare de svåra samtalen?.  

Finns det någon handlingsplan för dem?  

Vilken typ av stöd finns tillgängliga?  

 

Enkätens resultat har vi tydliggjort via ett diagram som visar hur förälder svarade samt under 

frågan: Upplever föräldrarna att samtal känns svåra?  

4.5 Reliabilitet/ validitet och trovärdighet/äkthet. 
 

Undersökningens reliabilitet/tillförlitlighet handlar kring resultatet det vill säga om 

undersökningen skulle göras på nytt blir den då detsamma? Detta är inte sannolikt för det har 

med att göra vilka personer som deltar i undersökningen. Validitet/mätningens kvalitet 

handlar mer om undersökningen är giltig det vill säga om slutsatserna hänger ihop (Bryman 

2002). Både reliabilitet och validitet är viktiga kriterier i en undersökning men trovärdighet 

och äkthet är lika viktiga. Vi intervjuade olika pedagoger och vi själva har arbetat cirka 10 år 

och mer inom den pedagogiska världen, detta innebär att vi hade ett gemensamt yrkesspråk 

som ökade trovärdighet och äktheten under våra intervjuer och vi hade lättare att förstå 

varandra. När man gör undersökningar med olika människor så varierar resultatet beroende på 

att det ofta är abstrakta fenomen, egna upplevelser, olika kunskaper och liknande. Om man 

tittar på dessa begrepp i relation till vårt arbete så varierade svaren beroende på om de 
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inblandade hade lång eller kort erfarenhet som pedagoger. Hos föräldrarna kunde man se en 

skillnad i hur lång tid deras barn hade vistats inom förskoleverksamheten. 

 

4.6 Forskningsetiska principer 
 

Vi följer de fyra etiska principer som finns i Vetenskapsrådet (Forskningsetiska principer 

2010-06-12). De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandeskravet. Här kommer en kort beskrivning om hur vi har arbetat med dessa krav. 

 

 Informationskravet  
Intervjupersoner ska informeras om innehållet i undersökningen inför deras deltagande i vår 

studie. Vi informerade i god tid om syfte och de olika frågeställningarna kring vår 

undersökning och en del fick även intervjufrågorna tillsänt sig via mail innan så att de hade 

möjlighet att tänka igenom frågorna de skulle besvara. 

 

 Samtyckeskravet 

Det är viktigt att intervjupersoner ger sitt samtycke att delta i undersökningen samt att 

deltagandet är frivilligt och det går att avbryta om de vill. I denna studie lämnade våra 

rektorer ut enkäterna till föräldrarna och det fanns ett sista datum när ville få tillbaks dessa. 

Alla utvalda tog emot enkäten bland föräldrarna och de flesta lämnades tillbaks inom utsatt 

tid. Pedagogerna frågade vi personligen och samtliga svarade ja till deltagande. 

 

 Konfidentialitetskravet  
Anonymiteten ska informeras och garanteras till intervjupersoner och här har vi vidtagit 

åtgärder för att ingen ska kunna spåras. Detta har vi informerat om och vi har inte namngett 

personerna som deltog i vår undersökning.  

 

 Nyttjandeskravet  

Det innebär att information som vi får av intervjupersoner inte ska användas för ett 

kommersiellt sätt eller på något sätt som inte är vetenskapligt utformat. Vi kommer att 

använda det insamlade materialet bara till vår rapport. 

4.7 Metodkritik 
 

Semistrukturerade intervju där vi använde oss av en lista med specifika frågor som skulle 

bearbetas. Intervju frågor visade sig vara en bra metod, intervjupersoner fick möjligheter att 

förbereda sig inför intervjun. Det minskade oro inför okända frågor och intervjun sker under 

en avslappnad och tillåtande miljö. Det blev en meningsfull stund som förhoppningsvis väckt 

olika tankar kring eget pedagogiskt arbete. Intervjuguiden var ett bra verktyg som gav en 

dynamisk intervju med följdfrågor. Att använda sig av diktafon var lyckat på det sättet att 

intervjuaren ägna de sig bara åt intervjupersonen och följdfrågorna, det gjorde det möjligt att 

få in hela intervjun utan problem men transkribering var en lång procedur.  

 

Pilotundersökningen var en stor hjälp med tanke på att vi kunde se i tidigt stadium om 

enkätfrågorna kunde ge oss den information som vi sökte. Vi fick tillbaka 80 % och resten 

bestod av externt bortfall som vi inte har någon kännedom om. 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4.8 Bortfall 
 

Av 25 utdelade enkäter fick vi tillbaks 21 vilket vi upplevde som bra resultat och visat 

intresse. 

På frågorna 7 & 8 i enkäten fanns ett visst intern bortfall som vi inte heller har någon 

kännedom om. 



 

24 

 

5. Resultat och analys 
 

Vårt syfte var också att undersöka vilka samtal som upplevs som svåra, och vem som tycker 

det är svårt? Även funderingar på hur dessa samtal hanteras av förskollärarna och 

specialpedagoger. Vi ville även ha föräldrarnas åsikter om vad och vilka samtal de tycker 

ingick och upplever är ”svåra samtal”. Dessa olika funderingar/svar kommer även att kopplas 

till litteraturer. Vi kommer även att jämföra vårt resultat med våra frågeställningar och sedan 

kopplar vi detta vidare till våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning samt egna 

erfarenheter inom förskoleverksamheten då vi jobbat många år. 

Föräldraenkäten har vi synliggjort genom ett diagram/tabell på sidan 26. 

5.1 Vilka är svåra samtal? 
 

Här ville vi se vad de olika yrkeskategorierna och föräldrarna hade för definition på svåra 

samtal. Till föräldrarna hade vi två frågor där de hade möjlighet att förtydliga eller komma 

med egna åsikter. 

  

Svar från föräldrarna på fråga 7 (bilaga 2) i enkätundersökningen:  
Att få veta/höra både bra och lite sämre saker.  

Saker som rör mitt barns utveckling som är svåra att påverka. Språksvårigheter. 
 

Förskolelärarna svarade följande (bilaga 3):  
Om barnets föräldrar är skilda och inte kommer så bra överens.  

Att man behöver hjälp och stöttning utifrån.  

Där barn har behandlats illa av vuxna eller andra barn.  

Oplanerade samtal. Informera föräldern att man behöver ta kontakt med 

specialpedagog och föräldern inte vill detta.  

Språksvårigheter mellan pedagogen och föräldern. 

Kulturella krockar.  

Socialtjänsten inkopplad.  

Konflikt med föräldrarna.  

När tolk är inblandad och man kan inte förmedla direkt till föräldern.  

Förmedla information om åtgärdsprogram och liknande. 
 

Specialpedagogerna svarade följande (bilaga 4): 
När man ska berätta för föräldrar att deras barn är avvikande på något sätt och att 

man ska försöka förklara problematiken på ett förståeligt sätt.  

Man är orolig att barnet har svårigheter. 

Användning av tolk: 

Pedagog – tolk - föräldern, -tolk – pedagog.  

Här är det svårt att läsa av tonfall, uttryck och även kroppsspråk.  

Olika kulturer och deras syn på olika handikapp.  

Samtal som görs via telefontolk, där man pratar tre stycken. 
 

Genom denna frågeställning har vi kommit fram till att det inte finns samtal som föräldrarna 

upplever som svårare än andra. Enligt enkätens resultat visar föräldrarna att de flesta är nöjda 

med sina utvecklingssamtal. Frågan som rörde färdigskrivna punkter inför samtalet var jämn. 

Diagrammet illustrerar att 12 föräldrar var positiva till det medan 9 var mer negativ inställda 

till färdigskrivna punkter. En förälder skulle kunna tänka sig att få färdigskrivna frågor om sitt 

barn. Personen skrev  
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 ”Ibland behövs mer tid till UTV-samtal, kanske personalen behöver ge lite 

information innan samtalet så man kan diskutera hemma och sedan reflektera 

över vid samtalet. Är det svårigheter behövs kanske uppföljningssamtal”. 
 

När vi läste detta fick vi känslan av att denna person kunde eventuellt skulle kunna vara 

en pedagog då ordvalet känns bekant. Man kan även tänka sig att den mindre positiva 

ställningen till färdigskrivna punkter kan röra sig om kulturella skillnader eller 

språksvårigheter. Det vet man inte med säkerhet, men både Wächter (2001) och Bozarslan 

(2001) styrker att de olika kulturella erfarenheter som vi människor har med oss kan vara ett 

hinder i våra relationer. En av våra specialpedagoger tog fram två aspekter som kan bidra till 

att ett samtal blir ett svårt samtal. Den ena aspekten är när man behöver använda sig av en tolk 

hon sa” samtal som görs via telefontolk, där man pratar tre stycken”, är svårt att läsa tonfall, 

uttryck och även kroppsspråk. 

 

 Den andra aspekten är bristen på kunskap när det handlar om olika handikapp, både fysiskt 

och psykiskt. I vårt pedagogiska uppdrag står att ”vi skall ge stimulans och särskilt stöd till de 

barnen som befinner sig i svårigheter av olika slag”. Vidare står i Lpfö98/10:5 ”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”. En av förskollärarna 

nämnde språksvårigheter och kulturkrockar som svåra samtal. Bozarslam (2001) skriver ”vi 

vill så gärna att den nya flyktingfamiljen också ska vara som den svenska medelklassfamiljen 

fastän den inte är det”. Även Juul & Jensen (2009) tar upp vikten av att pedagogerna 

rannsakar sig själva för att kunna ha ett öppet, kritiskt och konstruktivt förhållningssätt mot 

sig själv och andra. Pedagogens rädsla inför kulturkrockar kan enligt Juul & Jensen (2009) 

bero på att vi känner oss mest trygga med det vi känner igen. ”I det professionella livet kan vi 

sällan välja bort de svåra relationerna, och det hör därför till den enskildes yrkespersonliga 

utveckling att offra sin trygghet till förmån för kvaliteten” (a.a:165). 

 

Genom pedagogernas svar på intervjuerna har vi sett att samtliga pedagoger i vår studie 

upplever en del samtal svårare än andra. Detta kan vara samtal som rör barns psykosociala 

utveckling, språk/kultur och familjeförhållanden. Vad beror detta på? Saknar man detta i sin 

utbildning eller är det så att man känner obehag över att ta upp svåra saker som kan såra 

andra? Är man rädd för samtalspartners reaktion? Sellerfors (1990:7) nämner i sin bok 

samtalsmetodik ”Förskolelärare måste kunna få handledning och känna stöd i föräldraarbetet 

från föreståndare och förvaltningen”. 

 

Resultatet av vår empiriska undersökning visar att våra intervjuade pedagoger upplever en 

viss rädsla och osäkerhet inför vissa samtal. Specialpedagogerna i studie var eniga i sin 

beskrivning av samtalet kring barnets avvikelser som svåra och känsliga samtal. 

Rädslan av att såra andra människor eller konfronteras med starka reaktioner från föräldrarna 

styrks av Stone, Patton & Heen (1999:26–27). Författarna beskriver två typer av samtal som 

stämmer bra med pedagogernas beskrivning av svårigheter. Känslosamtalet som tar upp 

frågan vad händer om jag sårar eller någon blir arg? Identitetssamtalet som handlar om hur jag 

själv har det, är jag koncentrerad, känner jag mig ängslig eller är jag i balans. 

 



 

26 

 

5.2 Hur hanterar då förskoleförskolelärare svåra samtal? 
Dessa svar fick vi:  

Ibland har jag funderat på om samtalet borde spelas in, hört talas om föräldrar som 

säger att de t.ex. aldrig talat om en viss problemsituation innan med pedagogen” ord 

står mot ord”.  

Viktigt att få en bra dialog med föräldrarna, så man får de delaktiga i samtalet.  

Viktigt att framhäva det barnet är bra på.  

Pedagogens sociala förmåga spelar mycket stor roll, när det gäller svåra samtal.  

Man bör känna till sina barns föräldrar och förutse jobbiga situationer. 
 

En av förskollärarna intog försvarsställning då hon skrev att samtalen kanske borde spelas in 

och hon skrev följande ”Ord står mot ord”. Eventuellt hade hon varit med om samtal där 

denna situation hade uppstått, men hon vidareutvecklade inte sitt svar så detta kan man bara 

spekulera i. En av förskollärarna tyckte att det var viktigt att man hade en bra relation till 

föräldrarna samt att man bygger upp det på ett tidigt stadium för då är det lättare att framföra 

problemsituationer. Detta styrks av författaren Borzalan (2001) som pratar om vikten att 

bygga upp bra relationer med föräldrar. Även Orlenius&Bigsten (2010) tar upp tankar ur ett 

yrkesetisk perspektiv kring respekt för individen och respekt för människa. Det är genom den 

dagliga kontakten man som förskollärare har möjlighet att kunna lära känna föräldrarna och 

känna av varandras kroppsspråk och attityder. 

Vi hade följande frågor till pedagogerna: 
 

a) Finns det handlingsplan för det? 

 

Ingen av förskolelärarna kunde säga med bestämdhet att det fanns en handlingsplan för svåra 

samtal. En hänvisade till att det fanns blanketter som hjälp och en annan hänvisade till en bok 

hon läst en på sin lärarutbildning, som hette ”Det goda samtalet”. Hon skrev aldrig vad 

författaren hette så vi har inte haft möjlighet att hitta denna litteratur. 

 

Vi fick följande svar:  
Nej, vi har inte handlingsplan för svåra samtal i stadsdelen. 

Det är viktigt att vara två pedagoger i samtalet.  

Jag har studerade en kurs 5 poäng på universitet. Kursen handlade om 

konflikthantering bl.a. lärde vi oss att använda giraffspråket och hantering av 

mobbning.  
Under några få år har vi haft handlingsplan för utvecklingssamtal men inga för svåra 

samtal.   

Det beror på varje pedagogs förmåga att hantera svåra samtal. Man får hitta egna 

strategier till exempel småprata ofta med föräldrar om jobbet, vädret, mat så att man 

kan bygga en relation. Det blir lättare sen om det skulle uppstå ett akut problem.  

Det är viktigt att vara mycket närvarande under inskolningsperioden då föräldrar är 

mycket oroliga för sina barn.  

 

Resultatet visade att ingen kände till om det fanns en specifik handlingsplan för ”svåra 

samtal”. Förskollärarna hänvisade till sina egna utbildningar eller till enskilda kurser på 

universitet. De var tydliga när de beskrev att det är förskollärarens förmåga som är avgörande 

i hantering av svåra samtal. Det gäller att använda sig av strategier som fungerar för att lyckas 

bygga upp goda relationer som i sin tur leder till att underlätta när ett akut och känsligt 

problem dyker upp. Lpfö 98 skriver inte heller något specifikt om svåra samtal. Det nämns 
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utvecklingssamtal men inget om de svåra samtal som sker när det behövs. Thorell(2008) 

skriver att läroplanen ändå betonar ett tillit och respektfullt samarbete med föräldrar. 
 

b) Vilken typ av stöd finns tillgängliga? 

 

Vi fick följande svar: 
Stöd av andra pedagoger, förskolechefen, specialpedagoger BUP. 

Tror att det även finns psykolog genom ALVIVA (erbjuder tjänster inom 

företagshälsovård, rehabilitering, utbildning och arbetsmiljöarbete) som stöd till mig 

själv.  

Jag får lära mig själv via nätet, litteratur och växla erfarenheter med kollegor.  

Kunna få hjälp av både specialpedagogen och chefen som kan vara tillgängliga vid 

svåra samtal.  

 

Det stöd som alla i första hand hänvisade till var att få prata med någon/några för att kunna 

ventilera problemen. Att prata med en kollega kan vara en bra start som vidare kan leda till att 

båda två kan vara närvarande i det svåra samtalet. Även ta hjälp av t.ex. förskolechefen eller 

specialpedagogen är något som de pratade om. Det som är viktigt att påpeka är att 

förskollärarna själva får välja hur de går vidare med det svåra samtalet. Det finns inget 

obligatorisk tillvägagångssättet eller stöd att följa efter. Men det framkom att det kunde vara ett 

stöd att två förskollärare under samtalet. 

5.3 Upplever föräldrarna att samtal känns svåra? 
 

På frågorna 7 & 8 (bilaga 2) svarar föräldrarna genomgående att de är nöjda, personalen är 

kompetent och att de har fått den information som de vill ha. En förälder med barn född -09 

uttryckte sig att ”svåra samtal” kunde vara det som handlade om att deras barn var eller hade 

varit i konflikter med andra barn. Några föräldrar i denna åldersgrupp tyckte att ”svåra 

samtal” kunde vara när man skulle lämna sina barn och de var ledsna. Här var det nog 

avskedet som kändes svårt. I gruppen barn födda -08 fanns det inga åsikter och -07 saknades i 

undersökningen I gruppen barn födda 06 och 05 hade alla skrivit att de var nöjda, att 

personalen var proffsiga och kompetenta. Så de upplevde inga svårigheter. En förälder skrev  

 

”Kanske det finns en utvecklingsplan för barnet där man får följa sådant som barnet 

haft svårt för osv. och på vilket sätt man ska jobba med det både hemifrån och på 

förskolan.” 

 

Genom att studera tabellen på sidan 26 och de tre första frågorna som handlade om 

samtalen i sig, kan man utläsa att majoriteten är nöjda. Helheten är bra, informationen är 

tillräcklig och personalen tar upp sådant som är svårt och känsligt på ett bra sätt. Samma sak 

gäller när det handlar om förskolans mål och arbetssätt. En tredjedel av föräldrarna skulle 

också kunna tänka sig att ha sina barn med sig under samtalets gång och en tredjedel skulle 

kunna tänka sig att få färdigskrivna frågor som rör deras barn innan samtalet. Detta skulle 

säkert underlätta samtalets gång och hjälpa till med att föra en dialog. Genom att titta på 

barnens födelseår kan man även utläsa att de föräldrar som haft sina barn kortas tid inom 

omsorgen inte har något att tillägga och har inga åsikter om svåra samtal. Vad detta beror på 

vet vi inte. En av tankarna kan vara att de ännu inte är så insatta i förskolans mål/arbetssätt, 

och inte känner till styrdokumenten för verksamheten. 

 

Resultatet kanske beror på att dagens föräldrar haft en annan uppfostran och har växt upp 

under helt andra förhållanden än barnen gör idag. ”Föräldrar, som under sin egen uppväxt 
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varit tvungna att lyda och inte hade något inflytande eller kände sig tagna på allvar, skapar nu 

relationer till sina barn där barnens mer eller mindre tillfälliga lust dominerar hela familjens 

agenda” (Juul & Jensen 2009:33). Detta innebär att för många föräldrar är förskolan en 

institution som visar hur föräldrarna ska göra med sina barn och de är nöjda med detta. 

Föräldrar vill väl till sina barn och de flesta vill ta del av den kunskap som förskolan har att 

erbjuda och de förväntar sig att förskollärarna anger tonen för samtalet.   
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Diagrammet nedan visar hur föräldrar har svarat på frågor kring sina barn på förskolan. 

Undersökningen visar att föräldrarna är nöjda och litar på förskolelärares kunnande. 
 
 
 

 
 Intervjufrågor till föräldrar/vårdnadshavare. 

 

 
1/ Hur upplever du/ni utvecklingssamtalet som helhet? 

   

 
2/ Tycker du/ni att den information som getts på utvecklingssamtalet är tillräcklig?  

 

 
3/ Tycker du/ni att förskoleläraren tar upp även sådant som kanske är svårt och  

 

 
     känsligt på ett bra sätt? 

     

 
4/ Tycker du/ni att ni har fått tillräcklig information om förskolan mål och arbetssätt?  

 

 
5/ Hur ställer du/ni er till ett samtal där även barnet är med?  

   

 
6/ Skulle du/ni vilja ha färdig skrivna punkter som rör 

   

 
    utvecklingen/lärande/normer/samarbete som berör barns utveckling  

   

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  
Det liggande stapeldiagrammet visar flera variabler som  

  

  
svarsfrekvensen på respektive fråga. 

   

  
Nedan förtydligande av antalet personer som svarat på  

  

  
respektive fråga. 

     

         

 

  Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 

 

 
Dålig         1 2 

 

 

Mindre 

bra   1 1 3 6 7 

 

 
Bra 9 7 8 10 7 6 

 

 

Mycket 

bra 12 13 12 9 7 6 

 

         

  
Antalet personer som har svarat på respektive fråga. 
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6. Diskussion 
 

Svåra samtal har säker olika betydelse för olika personer. I boken Utvecklingssamtal en 

berättelse om barn, föräldrar och förskolelärare (Gars 2006:16) är hennes definition av svåra 

samtal bland annat om när föräldrarna ska börja dela sin fostran och lärande vad det gäller 

sina barn med personalen i förskolan. Men när vi tänker delad vårdnad associerar vi till skilda 

föräldrar, detta nämnde även en av förskolelärarna att hon kunde uppleva som ett svårt samtal. 

En del andra aspekterna som Gars tar upp i sin bok (a.a:115) handlar om samtal kring barns 

utvecklingspsykologiska del. I Sellerfors (1990) bok ”Föräldrasamtal Samtalsmetodik med 

exempel från barnomsorgen” förekommer ett avsnitt om hur förskolelärare genom samtal 

stödjer föräldrarna till barn med handikapp såsom hörselproblem. Här är förskollärarens 

uppgift att vara den som hjälper, stödjer och utgör en viktig roll genom att finnas tillhands för 

förälderns problem.  

 

Hur gör man då när det är förskollärare som upplever att samtalet är svårt? Med detta som en 

utgångspunkt har vårt arbetes syfte varit att beskriva och förklara de förutsättningar 

förskolans pedagoger har för att genomföra det svåra föräldrasamtalet. Vi ville få en djupare 

kunskap och förståelse kring vad innebörden av vad svåra samtal med föräldrar är och 

upplevs. Vi ville även belysa vilka svårigheterna är som man upplever som pedagog och vilka 

strategier man använder sig av både inför och under samtalet. Detta ämne valde vi för att vi 

insåg vikten att hantera svåra samtal med föräldrar på ett bra sätt, vi vet att de förekommer på 

våra förskolor och vi vet också att de kan vara en krävande del av vårt arbete. I våra 

styrdokument förekommer ”utvecklingssamtal” och det kopplas till samtal där pedagogen ska 

informerar föräldrar om barnens utveckling och lärande en gång per termin. Däremot skrivs 

det inget om ”svåra samtal” vilka görs vid behov och har en annorlunda karaktär en 

utvecklingssamtalet, till exempel att informera om en misstanke om att ett barn visar eller har 

en avvikande utveckling som kan vara till hinder för barnet. Detta kan bli ett svårt samtal och 

här finns det inga mallar som pedagogerna kan följa idag. I tidigare studier finns inga heller 

någon mall att gå efter. I den reviderade läroplan 2010 finns det inte heller något om det. 

 

Dessa extra samtal som har ett annorlunda innehåll och karaktär kan innebära starka 

reaktioner från barnens föräldrar och detta gör att vi pedagoger kallar dem för svåra samtal. 

Sorg, förnekelse, frustration är reaktioner bland föräldrar som vi brukar bemöta vid svåra 

samtal till exempel när man ska berätta för föräldrar att deras barn är på något sätt behöver 

mer stöd. Man ska försöka förklara problematiken på ett förståeligt sätt. Man är orolig att 

barnet har svårigheter på grund av neuropsykiatriska funktionshinder. Detta var en av de saker 

som pedagogerna tog upp. 

 

En annan variant av svåra samtal är när man använder sig av tolk, när man först ska förmedla 

till tolken, som i sin tur ska förmedla till föräldern, som i sin tur ska tala med tolken och 

tolken ska prata med förskolläraren. Här kan det bli många missförstånd då man inte kan 

förmedla sitt budskap på rätt sätt. I dessa situationer kan det även bli svårt att läsa av tonfall, 

uttryck och även kroppsspråk.  

 

Även olika kulturer spelar stor roll då det kan hända att vissa föräldrar inte vet eller har 

kunskap om olika handikapp. Det kan förekomma en annan syn på handikappade och även 

olikheter bland individerna. Dessa föräldrar behöver få insikt och upplysning om att det finns 

en plats till alla och att vi försöker hjälpa genom att sätta in resurs på olika sätt. Det blir lättare 

då att samarbeta ifall barnet har neuropsykiatriska funktionshinder som kan vara, ADHD, 
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Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom. Men också problem som uppstår när 

man kanske bara har möjlighet till att använda telefontolk upplevs som svåra samtal, samtal 

som görs via telefontolk, där man pratar tre stycken, här har man ju inga möjligheter att veta 

vad som sägs eller förmedlas. 

 

En annan variant av svåra samtal är om barnets föräldrar är skilda och inte kommer överens. 

Här ska vi ge båda föräldrarna samma information. Har själv varit med om tillfällen där 

föräldrarna inte på några villkor talar med varandra och att barnets får vara den person som 

får ilskan från föräldern, där den ena föräldern pratar illa om den andra inför barnet. Här 

måste vi som pedagoger gå in och tala om att deras beteende inte är acceptabelt på förskolan. 

Här har vi en stor uppgift att fylla genom att ställa oss på barnet sida och stötta. Här kan vi 

behöva hjälp och stöttning! En pedagog uttrycker sig så här  

”Genom dessa utspel från föräldrarna där barnet har behandlats illa av någon 

kan bli svåra samtal och även oplanerade då man måste åtgärda detta direkt 

och där man inte vet hur man ska hantera samtalet. Man behöver kanske till och 

med kontakta socialtjänsten. Vår yrkesroll är ju inte att vara psykolog eller 

kurator”. 

Det står skriven i våra styrdokument att ett samarbete mellan hemmet och förskolan ska 

präglas av tillit och respekt och att verksamheten ska vara ett komplement till föräldrarnas 

uppfostran genom att ge barnen goda förutsättningar som gynnar deras utveckling. Vidare står 

att förskolechefen ansvarar för utveckling av formerna för samarbete mellan hemmet och 

förskolan och för informationen om förskolans mål och sätt att arbeta.(Lpfö98/10) 

Vi jobbar med många olika människor och alla synvinklar ska tas med stort allvar, det 

viktigaste är att det blir ett möte med gott om tid till samtalet. Vi behöver kunna lyssna aktiv 

det vill säga vara alert med både det verbala och det icke verbala språket. Vi behöver också ha 

en viss kunskap om kroppsspråket då det också utgör en stor del av ett samtal.  

Hur gör man om man har ett samtal inplanerat där man som pedagog redan innan har känslan 

av att det kommer att bli ett svårt samtal? Kan det vara så att man blir det man tänker? – Jag 

tänker att detta samtal kommer det att bli problem med  jag skapar själv problemet. Tänker jag 

detta går inte då misslyckas man. Tänker förlora – så förlorar man. Tänker vågar så vågar 

man. Tänker lycklig – känner man sig lycklig. Jag tänker här finns möjligheter  då skapas det 

möjligheter. Vågar jag be om hjälp? Ska jag diskutera med min medarbetare hur jag känner, 

kanske det finns möjlighet att vara två. ”Genom att använd de lösningsinriktade 

språkfärdigheterna kan man snabbt förflytta sig från problemcirkeln till lösningscirkeln, 

lättare skapa, alternativt bibehålla, tillitsfulla relationer eller göra något annorlunda när det 

inte fungerar.”(Måhlberg&Sjöblom 2001:106). 

 

Att vara två är några av de kriterier som förskolelärarna pekar på. Möjligtvis kan det vara så 

att vi som pedagoger känner ett stort krav på oss att det ska vara så professionellt som möjligt, 

och därför har vi nog själva dessa krav på oss. Pedagogerna inom förskolan är offentlig 

person och familjens framtid kan påverkas av utlåtanden om deras barn. Är vi rädda för hur 

föräldrarna ska reagera och hur vi ska tackla detta. Genom vår yrkeserfarenhet och 

livserfarenhet kan vi se att alla samtal har betydelse av hur man byggt upp relationerna innan, 

genom bland annat en bra kommunikation och ett öppet klimat. ”Förståelse är alltid en 

process på väg och aldrig helt uppnådd” (Wächter 2001:94). Vi måste, våga lyssna, se och 

våga fråga! Det är viktigt att jag som pedagog kopplar samtalet eller problemet, till en åtgärd 

som är rimlig att kunna uppnå. Alla små mål är ett framsteg. 
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”När föräldrarna och professionella möts i ett problemorienterat samtal är situationen den att 

ingen är expert på det partnerna samlats kring: barnets liv- sett inifrån (Juul & Jensen 

2009:173). Författarna nämner vidare att bland annat att förskollärarna vet mycket om 

pedagogik, om undervisning, barnets sociala och intellektuella nivå i förskolan och vi har 

även en allmän kunskap om barns utveckling. Föräldrarna vet mycket om just sitt barns 

utveckling och beteende privat, och barnet i sin tur är självklart den som vet mest om sig 

själv, men kan ofta inte uttrycka sig på ett språk som de vuxna kan förstå. Vi tror även att det 

Juul& Jensen (2009) nämner i sin bok om reflekterande praktiker kan ha stor betydelse under 

samtalets gång. Jag förmodas veta men även föräldrarna har en relevant och viktig kunskap. 

När vardagen fungerar behöver man inte reflektera så mycket. Men när det inte fungerar 

behövs kunskap och då krävs reflektion som en del i sitt handlande. Det är här som vi behöver 

söka kontakt med föräldrarnas tankar och känslor. Vår målsättning i dessa situationer måste 

vara att dessa möten ska präglas av ömsesidig respekt, tillit, öppenhet, trygghet, lika värde 

och respekt för olikheter. ”Ju mer information parterna utväxlar, ju fler ”historier” de delar, ju 

bättre är kontakten den dag de kan komma att behöva det” (a.a:177). 

 

Förslag på hur ett samtal skulle kunna genomföras. 

 

a) Var fokuserad på det du ska ta upp. 

b) Öva dig mentalt och förbered dig. 

c) Vid användning av frågor är det en fördel att jobba medvetet med öppna frågor och i 

berättandeform. Till exempel: Skulle du/ni kunna beskriva hur ert barn beter sig i olika 

situationer. Berätta en episod och fråga om något liknande förekommer eller händer 

hemma: 

d) Var öppen för förslag  

e) Ställ frågan: Hur går vi vidare? 

f) Vad finns för stöd?  

g) Kanske få utbildning i Giraffspråket som en hjälp till oss pedagoger. 

h) Har föräldrarna några förslag till förändringar och hur får vi de delaktiga 

 

Förtydligande av punkt g)  

Vad är då giraffspråket och är det något som jag i min ledarroll skulle kunna ha användning 

av? Giraffspråket även kallad Nonviolent communication grundades av Marshall Rosenberg, 

med hans önskan om att få vår naturliga medkänsla att blomstra. Han kom fram till att språket 

och vår användning av ord hade en stor betydelse. NVC bygger på färdigheter i språk och 

kommunikation och stärker enligt Rosenberg vår förmåga att förbli mänskliga, även under 

påfrestande förhållanden. Detta sätt att jobba med samtal när det gäller t ex ledarskap är med 

tanke på dagens krav på ledare - att prestera, nå höga mål en bra kunskap att ha. Vi lär oss ge 

medvetna svar och vi låter vår uppmärksamhet vara riktad mot det vi uppfattar, känner och 

vill. Tack vare den sortens kommunikation kan vi uppfatta våra egna och andras behov på ett 

djupare plan och vi kan även upptäcka djupet av vår medkänsla. 

De fyra komponenterna NVC bygger på: 

1. Observation: Först observerar vi det som faktiskt händer i en situation. Vi 

fokuserar på att observera utan tolkning eller kritik. 

2. Känsla: Vi talar här om vad vi känner utifrån observationen. Blir vi ledsna, 

glada, roade, irriterade etc.? 

3. Behov: Därefter uttrycker vi våra behov som hänger ihop med ovanstående 

känslor.  
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4. Önskemål: Vi uttrycker ett tydligt önskemål utifrån behovet ovan, med en 

respektfull tilläggsfråga till motparten ”vill du det? går det bra för dig? 

känns det ok för dig?” eller liknande 

Giraffspraket-inom-ledarskap (internet 2011-08-14) 

 

En av förskolelärarna nämnde i sitt svar att hon hade varit på en kurs i konflikthantering och 

där kommit i kontakt med detta arbetsverktyg, tycker detta verkar vara intressant och kanske 

är en kunskap som alla pedagoger skulle kunna ha användning av. Det finns även litteratur att 

tillgå inom detta ämne som vi själva ännu inte har hunnit stiftat bekantskap med. . Här 

kommer ett bokförlag. Som vi har tänkt fördjupa oss i som hjälp inom vårt ledarskap. 
(Weirsøe, Bodil (2004). Empatisk kommunikation: giraffspråket i pedagogiken. Lund: Studentlitteratur) 

 

 

I alla samtal är det viktigt att man visar respekt, har ögonkontakt men inte ”Stirrar blint” på 

den andra, lyssnar in vad den andra har att säga utan att avbryta. Håller sig till ämnet, och inte 

halkar in på annat. Tänker på hur man placerar sig helst inget stort bord mellan sig. Och sist 

men inte minst ”Hålla tiden” Behövs mer tid boka ett nytt möta. ”Respektera tidsgränsen” 

(Grandelius 1996:45). 

Alla lyckade samtal består av respekt, åsiktsfrihet, ärlighet och öppenhet, därför är det viktigt 

att få till stånd ett svårt samtal så tidigt som möjligt. Behov av särskilt stöd är ett långsiktigt 

arbete i ett 1-20-årsperspektiv och förutsätter engagemang av alla som finns runt barnet i dess 

utveckling. Det viktigt att kunna sätta in och hjälpa barnet med stödinsatser, som hjälp för att 

åstadkomma en överblick och kontinuitet i samarbetet med alla inblandade. Det är viktigt att 

alla som arbetar runt barnet känner till vad de övriga gör och varför. Ibland kräver barnets 

situation även samarbete och samverkan med habilitering eller sociala myndigheter som även 

de involveras i stödinsatser, eller även kallat åtgärds program De allmänna råden ska fungera 

som ett stöd i arbetet med åtgärdsprogram. Folder utgivet av skolverket 2008. Det är viktigt 

att vi som förskolelärare så tidigt som möjligt har fått hjälp av både föräldrar och 

specialpedagoger för att på så sätt underlätta i samband med övergångar, till exempel. när 

barnet byter från förskola till förskoleklass, här kan stödinsatser vara till hjälp. Men inom 

förskolans finns inga sådana stödinsatser. Ansvaret vilar på förskolechefen som ska se till att 

barnet får sina speciella behov tillgodosedda. . 

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.  

Om det genom uppgifter från förskolans förskolelärare, ett barn eller 

ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i 

behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. 

Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de 

särskilda stödinsatserna.  

Denna text finns att läsa på utbildningsdepartementets hemsida under skollagen:  

https://lagen.nu/ (internet 2011-06-18) 

Vilka barn gäller då detta? Alla barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Det är viktigt att sådan 

överföring av information sker i samråd med elev och föräldrar. 

http://www.shortcut.nu/artiklar/593/Giraffspraket-inom-ledarskap
https://lagen.nu/2010:800#K8P9S1
https://lagen.nu/2010:800#K8P9S1
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Från och med den 1/7-2011 ska följande tillämpas i förskolan: 

 
”Bestämmelserna om särskilt stöd i 3 kapitlet i skollagen gäller inte i 

förskolan, eftersom målen där inte gäller enskilda barn utan verksamheten 

kvalitetsutveckling. Men även i förskolan ska barn som av fysiska, psykiska 

eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras 

speciella behov kräver. Det innebär att barn ska ges särskilt stöd på det sätt 

och i den omfattning som behövs för att barnet ska ha möjligheter att 

utvecklas och lära enligtläroplanen”  

 

Denna information kan man läsa mer om på: skolverket.se/forskola_och_skola 

(internet2011-06-18) 
 

 

I skollagen står även att 

 

• Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt 

• Skyldighet att anmäla om en elev behöver stöd 

• Åtgärdsprogram kan överklagas  

 

Denna text finns att läsa i (Skollagen Särskilt stöd: 3 kap. 6–12 §.)  

 

Man kan även läsa följande vad det gäller särskilt stöd. kapitel 8 § 9 står följande: 

 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.  

I skollagen kapitel 8§ 11 står följande om utvecklingssamtal: 

 
Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om 

barnets utveckling. Minst en gång varje år skapersonalen och barnets 

vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och 

lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för 

utvecklingssamtalet. 
https://lagen.nu/ (internet 2011-06-18)  

 

 

Vad ska man istället erbjuda för hjälp till dessa barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 

stöd än andra som man hänvisat till i Lpfö98/10:5 är därför oklart. Åtgärdsprogram försvinner 

från och med 1 juli i år (2011). Vi får avvakta ny information som gäller förskola. 

 

En annan viktig aspekt för att kunna bättra klara hantering av svåra samtal är med stor 

säkerhet fortbildning, att förskollärare har möjligheter till yrkespersonlig utveckling. Juul och 

Jensen (2003) skriver ”I Sverige har skolorna planlagda studiedagar. Men lärarna är nog ändå 

generellt sett den mest försummade pedagogiska yrkeskår vi har, när vi betraktar deras 

möjligheter till tvärvetenskaplig inspiration och yrkespersonlig utveckling. Detta är en 

situation som knappast är rimlig i förhållande till omfattningen av deras ansvar och betydelsen 

av deras arbete” (a.a:137). Detta håller vi med om, fortbildningar är nödvändiga för oss 

pedagoger, vi behöver hjälp för att kunna hantera våra svåra samtal. Vi upplevde att alla 

pedagoger i vår undersökning har erfarenhet av svåra samtal, deras svar grunda sig på deras 

egna erfarenheter och synsätt. Vi har själva flera års erfarenhet i detta yrke och fortfarande är 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.1670/2.2728/2.2785/ratt-till-kunskap-och-sarskilt-stod-1.123274
https://lagen.nu/begrepp/Utvecklingssamtal
https://lagen.nu/2010:800#K3
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vissa samtal med föräldrar svåra att hantera. De förekommer i vårt yrke och därför skulle det 

vara en fördel att vi får mer stöd i detta. Idag finns det ingen handlingsplan på våra orter och 

denna undersökning har hjälpt till att lyfta de här tankarna bland våra chefer och kollegor. 

Förhoppningsvis har vi bidragit till framtida förbättringar för vårt yrke. Thorell (2008) 

betonade vikten att undersöka vidare att använda ett metaspråk bland pedagoger det vill säga 

att utveckla förmåga att ta ett steg bak och reflektera över sin verksamhet, sig själv, en 

situation, utifrån teorier och förklaringsmodeller för att kunna förstå vad som händer. Man får 

medvetengöra att det är teorier som styr och därför är det viktigt att ha en gemensam syn på 

barnet. Kodifiering och strukturering av den tysta kunskapen som förskolärare innehar är det 

som kallas för metaspråket. Persson (2007:154) tog upp en viktig tanke kring pedagogens 

möjliga svaghet att granska kollegorna. Att kunna kritisera på ett konstruktivt sätt behövs i 

vårt yrke. I vårt uppdrag ingår att stödja barnet på bästa möjliga sätt, detta innebär att beakta 

både starka och svaga sidor hos oss. Kollegiala reflektioner är nödvändiga för att utveckla 

våra barn till sin fulla potential, och pedagogerna behöver också ständigt få möjligheter till att 

utvecklas vidare. Svåra samtal hanteras på olika sätt på våra förskolor, varje pedagog 

använder sig av sina egna resurser för att genomföra dem. Det hade varit bra om vi hade 

kunnat ena oss om en gemensam handlingsplan kring svåra samtal. I vårt yrke förekommer 

alla typer av samtal kring barn. Vi träffar olika föräldrar och vi behöver bygga upp relationer 

på ett professionellt sätt med dem. Oavsett om våra samtal är svåra eller lätta ska de gynna 

våra barn och det samhället de växer upp i.  

 

Eftersom vi har lång erfarenhet av att jobba med barn och föräldrar vet vi att dessa samtal 

förekommer och vi känner oro när man ska tala om för någon förälder att deras barn har 

svårigheter eller problem i vardagen och i sina kamratrelationer. Dessa tillfällen är inte då 

barnet har synliga handikapp, språksvårigheter, kulturkrockar eller sociala familjeproblem till 

exempel skilsmässor eller vid tillfällen då man behöver hjälp av tolk. Våra upplevelser 

grundar sig på de tillfällen då vi konfronteras med att problemet har karaktären av 

neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har känslan av att de är dessa barn som oftast resten av 

sitt liv får problem i större eller mindre format. De är dessa barn som oftast får problem i 

skolan då det inte finns förskolelärare som kan deras problematik eller har resurser att tillgå.  

6.1 Slutord 
 

Vår studie har visat att det finns stor oro bland de pedagoger vi har pratat med kring svåra 

samtal och det finns inte tillräckligt litteratur kring detta specifika ämne. Vår egen syn på 

svåra samtal har bekräftas, de förekommer på våra förskolor och det finns inget handlingsplan 

att gå efter.  

Vårt syfte är uppnått då vi har fått en djupare kunskap och förståelse kring svåra samtal med 

föräldrar. De samtal som hålls idag är tillfredställande för föräldrarna enligt vår enkät, men 

för pedagogerna är vissa samtal präglade av oro och osäkerhet. Även om det finns kollegor, 

specialpedagoger och chefer att tillgå är svåra samtal ett orosmoment i vårt yrkesliv. En 

förändring är kanske nödvändig och den kan vara på olika nivåer. Kan det behövas mer 

utbildning inom psykologi där man får lära sig hur man hanterar svåra samtal, då vi vet att 

detta förekommer inom vår verksamhet. Vi skulle eventuellt behöva mer kunskap om hur man 

går tillväga med olika sorters samtal, men även lite mer utbildning och kunskap i 

samtalsmetodik vilket omnämns i boken ”Föräldrasamtal” (1990:9) av Elisabeth Sellerfors. 

 

Förhoppningsvis kan vår studie hjälpa andra att vidare utveckla stöd och metoder kring dessa 

svåra samtal. Kanske hjälp på förskolenivå kan göra en samhällsvinst, då dessa barn och deras 

familjer slipper allt lidande som denna problematik kan orsaka Om vi redan tidigt får kunskap 

om och hur vi handskas med ”svåra samtal” skulle detta kunna underlätta tillvaron för alla 
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inblandade Men förskollärares oro och osäkerhet inför och under ett svårt samtal är en 

verklighet som vi måste ta på stort allvar. 

 

 

6.2 Fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att göra vidare forskning kring hur man bör göra eller gå tillväga vid 

svåra samtal med föräldrar på en högre nivå eftersom vi saknade detta i våra styrdokument. 

Benämningen svåra samtal förekom aldrig i den nya reviderad läroplan som träde i kraft den 

1 juli 2011  

 

En annan intressant aspekt på detta problem är: Hur går det för dessa barn i framtiden? 

Kommer de att klara grundskolan utan att känna sig misslyckade och utanför? 

Och vilken hjälp finns det att tillgå vid svåra samtal inom skolans värld? 
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Eller kan det vara så som denna okända författare tecknat ner: 

Stunder  

Det finns stunder som är mörka 
Fyllda av gråt och förtvivlan 

Man vet inte hur man ska orka vidare 
eftersom det tycks omöjligt 
Men livet stannar inte upp 

Solen skiner 
Människor skrattar 

Livet utanför fortsätter 
Tårarna rinner utefter kinderna 

Tröstlöst 
Hopplöst 
Just då 

Tid kommer när det lättar 
Det finns ljusa stunder också 

Du har bara inte hittat dit ännu... 

Författare okänd 

(http://Dikt Stunder) 

 

http://hippamorsan.blogg.se/2008/july/en-dikt-1.html
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Bilaga 1 
 

Förfrågan 

 

 

Hej 

Hej vi är två lärarstudenter som läser vid Linnéuniversitetet i Växjö och gör 

just nu vårt examensarbete med inriktning mot förskolan. 

Det vi ska skriva om handlar om föräldrarnas/vårdnadshavares synpunkter och 

åsikter, angående utvecklingssamtalets utformning och svårigheter. Vi skulle 

därför vilja ha er hjälp med att besvara några frågor som rör dessa samtal. 

Eftersom du/ ni har haft utvecklingssamtal undrar vi om ni kan tänka er att 

medverka genom att fylla i medföljande bilaga?  

Utformning är sådan att:1= Dåligt, 2=Mindre bra, 3= Bra, 4= Mycket bra 

Givetvis kommer det inte att gå att spåra vare sig er, ert barn eller förskolan i det 

färdiga arbetet. Vi kommer att garantera full anonymitet. 

Om ni har några frågor eller något ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss 

lättast genom att maila  

Barbro: xxxxxxxxxxxxx 

Jaqueline: xxxxxxxxxxxx 

 

Tack på förhand. Barbro och Jaqueline. 

 

Tack för att ni tar er tid! 

 



 

 

 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till föräldrar 

 

                  Barnets födelseår är………… 

 

1/ Hur upplever du/ni utvecklingssamtalet som helhet? 

1 2 3 4 

 

 

2/ Tycker du/ni att den information som getts på utvecklingssamtalet är 

tillräcklig?  

1 2 3 4 

 

 

3/ Tycker du/ni att personalen tar upp även sådant som kanske är svårt och 

känsligt på ett bra sätt? 

1 2 3 4 

 

 

4/ Tycker du/ni att ni har fått tillräcklig information om förskolan mål och 

arbetssätt?  

1 2 3 4 

 

 

5/ Hur ställer du/ni er till ett samtal där även barnet är med?  

1 2 3 4 

 

 

6/ Skulle du/ni vilja ha färdig skrivna punkter som rör 

utvecklingen/lärande/normer/samarbete som berör barns utveckling  

1 2 3 4 

 

 

7/ Vad anser ni är det svåra med ett samtal som berör ert barn? 

 

8/ Har du/ni något annat du vill tillägga? 

 

 

Tack för att ni tar er tid! 

Barbro/Jaqueline 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 3 
 

Frågor till förskollärare. 

 
1. Upplever du ibland att utvecklingssamtal kan vara ”svåra samtal”? 

 

 

 

2. Finns det någon handlingsplan som du känner till, att ta hjälp av vid 

”svåra samtal”? 

 

 

 

3. Vilken typ av ”stöd/vägledning” finns som du känner till? 

 

 

 

4. Hur påverkar ”svåra samtal” med föräldrarna dig? 

 

 

 

5. Har du något att tillägga? 

 

 

 
Tack på förhand  

 

Barbro/Jaqueline. 

 



 

 

 

 

Bilaga 4 
 

Frågor till specialpedagog 

 

1. Blir du ofta inkallad för att bistå vid utvecklingssamtal? 

 

 

 

 

2. Vilka samtal upplever du som ”svåra samtal”? 

 

 

 

 

3. Vilken typ av samtal rör det sig om oftast? 

 

 

 

 

4. Vilka samtal upplever du själv (personligen)som svårast? 

 

 

 

 

5. Har du något att tillägga? 

 
Tack på förhand 

 

Barbro/Jaqueline. 


