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ABSTRACT 
The purpose with this study is to find out how six preschool teachers perceives the communication with 

parents in informal- and formal preschool situations. In the informal communication, we are referring to 

the daily conversations that happens when parents drop off and pick up their children from preschool. In 

the formal conversations, we are referring to group meetings between parents and the preschool 

teachers, which in our study works as a method for the child´s progress meetings. We also want to 

explore how the individual child is made visible in the group meetings, and if this meetings is a working 

method for the individual child´s progress meetings in regard of the preschools curriculum.  

In our study we have used a hermeneutic method, which means that we have attempted to 

understand the respondent’s thoughts and perceptions of the communications. To get a broader 

understanding of the result we have analysed our material by the communications theory. 

 The results of our study shows that the preschool teachers feels that the dialogue in the 

informal conversations is better than in the formal conversations. The largest challenge the preschool 

teachers acknowledges is the language barriers, but also that they sometimes feel as if the parents don’t 

have time to talk.  

 In our results we have come to the conclusion that the group meetings are positive in 

aspects of that the child isn’t as examined as it can be in the traditional individual child´s progress 

meetings. However at the same time we don’t see that they pay attention to the individual child, which 

means that a large purpose of the child´s progress meeting isn’t met.  

 In the conclusion we mean that the group meetings are a better alternative for the parent-

teacher meetings than for the child´s progress meetings. The reason for our opinion is because many of 

the preschool teachers in our study informed us that they started with the group meetings for the reason 

that only a  few parents showed up to the parent-teacher conferences, and because we don’t think that 

the group meeting meet up with the preschool curriculum. 
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INLEDNING 

Vi har valt att utföra vårt examensarbete kring hur förskollärarna uppfattar 

kommunikationen med föräldrarna på förskolan både i de informella- och formella samtalen. De 

informella samtalen, som vi i vår studie ofta kommer benämna som vardagliga samtal, är samtal som ofta 

sker spontant vid exempelvis hämtning och lämning. De formella samtalen, som vi benämner som 

professionella samtal, syftar i vår undersökning till främst gruppsamtalen. I vår studie kommer vi använda 

oss av kommunikationsteorin som ett verktyg för att tolka hur förskollärarna uppfattar kommunikationen 

med föräldrarna, detta genom att använda oss av utvalda begrepp inom teorin för att på så sätt kunna skapa 

oss en djupare förståelse för förskollärarnas tankar och uppfattningar.  

Vi har valt att studera gruppsamtalen som metod för utvecklingssamtalen då det känns som 

ett relativt nytt fenomen som börjat användas på förskolor. När vi diskuterat detta med människor i vår 

närhet som är bekanta med förskolans verksamhet har vi upplevt att många har en negativ syn på 

gruppsamtalen. Tidningen Förskolan intervjuade nyligen Skolverket och Skolinspektionen som båda 

menar att man inte kan ersätta de enskilda samtalen med gruppsamtalet. De berättar att 

utvecklingssamtalet ska handla om det enskilda barnets utveckling och att det är integritetskränkande att 

diskutera barnet när andra föräldrar deltar, (Orre 2015, s. 27). Vi vill med detta som bakgrund undersöka 

hur förskollärarna i vår undersökning ser på gruppsamtalen som metod för utvecklingssamtal.  

När vi försökt söka på tidigare forskning kring gruppsamtalet har vi inte lyckats hitta något. 

Vi upplever därför att det finns en kunskapslucka kring gruppsamtalen som metod. Vi vill med denna 

uppsats få en bild av hur respondenterna i vår studie menar att dessa samtal fungerar och vad de anser att 

det finns för positiva och negativa aspekter med att använda gruppsamtal istället för enskilda 

utvecklingssamtal. För att kunna ha ett bra och givande gruppsamtal ställer vi oss också frågan om det 

inte är av största vikt att pedagoger och föräldrar har en bra samverkan där de känner sig trygga och kan 

ha en bra dialog. Vi vill därför ta reda på hur respondenterna ser på detta och hur de själva menar att de 

skapar denna samverkan med föräldrarna.  

Förskolor idag är ofta mångkulturella och det finns en blandning av barn, föräldrar och 

pedagoger med olika etniciteter och det talas många olika språk. Det är även så att alla kommer till 

förskolan med sina egna erfarenheter och kunskaper och därför finns det även en stor variation på hur 

man vill att förskolan ska utformas. Vi vill därför med hjälp av en hermeneutisk syn på kommunikation 

se på hur förskollärarna i vår studie ser på kommunikationen med föräldrarna och hur de menar att de gör 

för att skapa en gemensam förståelse kring förskolans verksamhet. 

Vi är även intresserade av bedömningsperspektivet inom gruppsamtalen. Vi har ställt oss 

frågan om det är så att man genom att tala om barnen i grupp kan undvika den individuella bedömningen 
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som annars lätt kan uppstå i enskilda utvecklingssamtal. Med detta blir det även viktigt att undersöka hur 

pedagogerna menar att de ser till varje individ så att deras individuella behov inte sätts åt sidan.  

Samverkan och utvecklingssamtalets framväxt  

Under första halvan av 1900 talet ansåg man att ansvaret för barnuppfostran skulle ligga på föräldrarna, 

däremot ansåg staten i samband med att Fröbels pedagogik började växa fram att föräldrarna behövde lära 

sig hur de skulle uppfostra sina barn och man började därför hålla i rådgivning för mammor. Detta var 

inget samarbete utan mer en förmedling till mammorna. I slutet av 1960-talet skriver Tallberg Broman att 

det dock ändrades. Nu hade man inte längre kontakt med föräldrarna i syfte att utbilda dem utan talade 

istället om att barns utveckling sågs i ett socialt sammanhang och att därför både förskolan och föräldrarna 

hade en stor inverkan på denna utveckling. Detta kan vi se som grunden till dagens utvecklingssamtal, där 

det finns en samverkan mellan föräldrar och pedagoger, alltså ett gemensamt ansvar för barnet, (Tallberg 

Broman 1995, s. 135-139).  

Ytterligare en grund till dagens utvecklingssamtal kan vi se i det pedagogiska programmet 

för förskolan som utkom 1987 och som gällde fram till 1998 då läroplanen för förskolan utkom. I det 

pedagogiska programmet står det att förskolan och föräldrarna ska ha en daglig kontakt med varandra där 

både stort och smått ska kunna diskuteras. Dessa samtal ska sedan kompletteras med enskilda samtal där 

förskolläraren och föräldern fördjupar den dagliga kontakten, här diskuteras och beskrivs barnets 

förskolevistelse och föräldrars synpunkter på verksamheten, (Pedagogiskt program för förskolan 1987, s. 

53-56).  

 

SAMVERKAN OCH UTVECKLINGSSAMTALET IDAG 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska komplettera hemmen och att det därför är viktigt att 

ha ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar och att de ska ha möjlighet att vara med och 

påverka verksamheten inom de nationella målen. Det står även i läroplanen att varje förskola ska ansvara 

för att ha en kontinuerlig kontakt med föräldrar om deras barns trivsel, utveckling och lärande men också 

att utvecklingssamtal ska hållas minst en gång om året, (Skolverket 2010, s. 13). Hur dessa samtal ska se 

ut är däremot inget som står skrivet i läroplanen utan det är upp till varje pedagog själv att ansvara för 

utformningen. Vi menar att detta medför stora tolkningsmöjligheter för den enskilda pedagogen vilket gör 

att utvecklingssamtalens utformning och kvalitet kan skilja sig mycket mellan olika förskolor. Fler råd 

kring hur ett utvecklingssamtal kan hållas finns dock i texten ”Allmänna råd med kommentarer i 

förskolan”. Skolverket skriver här,  
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Utvecklingssamtalet bör därför vara ett samtal som bygger på en bred 

och nyanserad bild av barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, 

har roligt och fungerar socialt och på vilket sätt verksamheten bidrar 

till detta. Barnets utveckling bör sättas i ett vitt pedagogiskt och socialt 

sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna där barnet 

inte jämförs med någon annan än sig själv och inte heller utifrån 

fastställda normer, (Skolverket 2013, s. 25). 

 

Här skriver Skolverket i ett vidare perspektiv vad ett faktiskt utvecklingssamtal ska innehålla i dagens 

förskola. Vi har valt att ta med detta citat då vi anser att pedagogerna här får hjälp och styrning i vad ett 

samtal ska innehålla oavsett vem som håller i det och på vilket sätt det hålls.  

Gruppsamtalet 

Gruppsamtalet är ett nytt fenomen och vi har därför inte hittat någon definition av gruppsamtalet. På de 

förskolorna som vi har gjort vår studie på används dessa samtal enligt förskollärarna som en ersättning 

för enskilda utvecklingssamtal. Gruppsamtalen bör därför innehålla samma komponenter som de enskilda 

samtalen och följa samma läroplansmål. Det som skiljer gruppsamtalen från enskilda utvecklingssamtal 

är just att de görs i en grupp där flera föräldrar deltar samtidigt.  

Det enskilda barnet 

I läroplanen står det att förskolan ska utvärdera verksamheten och inte det enskilda barnet. Samtidigt 

uttrycker läroplanen att varje barns lärande och utveckling ska dokumenteras för att kunna utveckla 

verksamheten och att detta ska vara underlag för utvecklingssamtalet, (Skolverket 2010). Mot den 

bakgrunden blir det intressant att undersöka hur förskollärare som arbetar med gruppsamtal som metod 

förhåller sig till detta samt vilka strategier de menar att de använder för att hitta en balans mellan att 

undvika att utvärdera det enskilda barnet men samtidigt utvärdera den pedagogiska verksamheten. 

Syfte  

Vi vill ta reda på hur fem utvalda förskollärare ser på kommunikationen med föräldrar och hur de anser 

att samverkan gynnar förskolans verksamhet. Vi vill även koppla förskollärarnas beskrivningar av hur de 

ser på kommunikationen med föräldrar utifrån begrepp inom kommunikationsteorin för att på så vis få en 

fördjupad förståelse för den kommunikation som förskollärarna menar sker i samtalen med föräldrarna. 

Vi vill undersöka hur förskollärarna upplever den informella kommunikationen som sker i vardagliga 

samtal och den formella kommunikationen som i vår undersökning sker i gruppsamtalet. Gällande 
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gruppsamtalet vill vi ta reda på hur dessa samtal på två förskolor fungerar som modell för 

utvecklingssamtalen. Detta vill vi göra genom att ta reda på utvalda förskollärares syfte och uppfattningar 

med utvecklingssamtalet i grupp. Vi vill också ta reda på hur förskollärarna menar att det enskilda barnet 

synliggörs i gruppsamtalen.  

Genom vår studie hoppas vi kunna bidra med kunskap om gruppsamtal kan vara ett bra 

alternativ till de traditionella enskilda utvecklingssamtalen.  

Frågeställningar 

 Hur upplever pedagogerna kommunikationen med föräldrar? När är den bra och när ser de 

svårigheter? 

 

 Hur menar pedagogerna att föräldrars deltagande i förskolan bör se ut? 

 

 Hur menar pedagogerna att de arbetar med gruppsamtal som metod för utvecklingssamtal? 

 

 Hur menar pedagogerna att de i gruppsamtalen talar om barns individuella utveckling och 

lärande utifrån styrdokumentens krav? 

 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån kommunikationsteori. Denna teori och de begrepp vi valt ut kommer 

hjälpa oss att tolka och med det skapa en djupare förståelse för det förskollärarna uttrycker i intervjuerna. 

Vi kommer till stor del använda oss av en hermeneutisk syn på kommunikationen, vilket betyder att vi 

vill försöka se på hur budskap kan tolkas mellan olika parter i en dialog och hur dessa tolkningar av 

budskap kan påverka förståelsen i kommunikationen.  

Vi har i vår studie också valt att använda oss av en hermeneutisk metod vilket betyder att vi 

tolkar materialet genom att försöka sätta oss in i det respondenterna uttryckt i intervjuerna. Genom att vi 

tolkar intervjuerna utifrån kommunikationsteorin så kommer resultat bli mer objektivt än vad de blivit om 

vi tolkat resultatet utifrån enbart en hermeneutisk metod. Med det menar vi att kommunikationsteorin 

kommer vara till hjälp för oss för att kunna tolka det förskollärarna säger på fler sätt än vad som annars 

hade varit möjligt. I metodavsnittet kommer vi återkomma till vad den hermeneutiska metoden är och 

vilken roll den har i vår uppsats. 
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Kommunikationsteori 

I vår studie kommer vi utgå ifrån kommunikationsteorin. Själva begreppet kommunikation är mångtydigt 

och vi har därför valt att utgå från det som Nilsson och Waldemarson benämner som processinriktad 

kommunikation, det innebär att man ser kommunikation i grunden som överföring av budskap och vad 

som sker i denna process. Det handlar om hur vi människor påverkas av varandra i kommunikationen. 

Analysen ska i denna modell fokusera på sändare, budskap och mottagare samt den sociala situationen, 

alltså både de informella- och formella samtalen i vår undersökning, (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 

15). Illman och Nynäs menar att kommunikationen förstås inom ramen för våra referensramar, det innebär 

att exempelvis ord, gester och uttryck kan betyda olika för olika personer, med det kan man säga att 

sändaren skapar en bild som mottagaren sen tolkar och skapar sin egen bild av, med det är 

kommunikationen en form av tolkning, (Illman och Nynäs 2005, s. 70).  

De tre begrepp som är relevanta för vår undersökning är informella samtal, formella samtal 

och interkulturell kommunikation. Vi kommer nedan beskriva dessa och visa på deras del i vår studie.  

 

INFORMELLA SAMTAL 

Nilsson och Waldemarson beskriver detta som vardagliga samtal och menar att dessa samtal kan ses som 

en process som innehåller olika faser. Processen startar med en hälsning för att sedan behandla en rad 

ämnen för att sedan avslutas med ett avsked. I vardagliga samtal är gränsen mellan de olika faserna som 

vanligtvis ingår i samtal väldigt vaga.  Det finns inget bestämt om vem det är som tar initiativet till 

samtalet, utan i dessa samtal är rollerna väldigt informella och jämbördiga, vilket gör att båda parterna 

har samma makt att öppna upp för samtal samt att påverka samtalets utgång. På detta sätt är vardagliga 

samtal inte i förväg planerade för att man ska tala om en specifik sak utan båda parterna kan bidra och 

påverka dialogens utgång, (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 99). Detta går att koppla till vår studie genom 

att de vardagliga samtalen på förskolan är de som sker dagligen mellan föräldrar och förskollärare vid 

exempelvis hämtning och lämning. 

 

FORMELLA SAMTAL 

Nilsson och Waldemarson skriver om de formella samtalen som de benämner som professionella samtal. 

Författarna menar att professionella samtal är målinriktade samtal och används för att uppnå ett specifikt 

syfte, som till exempel för att ge stöd, utveckla, informera och skapa delaktighet. Inom de professionella 

samtalen är det viktigt att man innan samtalet utformar mål för att synliggöra vad man vill få ut av det 

samt för att man ska hålla sig till det man faktiskt vill tala om. Utan denna målsättning kan det vara lättare 
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att börja prata om irrelevanta ämnen utan att inse att man gör detta och det är därför bra att utforma ett 

syfte innan samtalet för att kunna behålla den röda tråden, (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 34 & 100).  

Under ett professionellt samtal är det viktigt att pedagogerna har en känsla av både närhet 

och distans, genom närheten kan man skapa engagemang och förståelse men samtidigt menar Nilsson och 

Waldemarson att man inte ska visa privata känslor och tankar, vilket betyder att man skapar en distans. I 

det professionella samtalet är det också viktigt att vara både subjektiv och objektiv. Det betyder att den 

professionella kommunikatören både ska visa inlevelse och förståelse men samtidigt ha en tydlighet och 

struktur i samtalet, (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 102). De professionella samtalen kan vi koppla till 

vår studie då gruppsamtalen är en form av professionellt samtal där pedagogerna i förhand planerar vad 

som ska gås igenom samt vad de vill prata om.  

 

INTERKULTURELL KOMMUNIKATION 

Interkulturell kommunikation är kommunikationsprocesser i samband med kulturmöten, (Illman och 

Nynäs 2005, s. 75). Det interkulturella mötets främsta verktyg är enligt Larsson dialogen då den 

underlättar förståelsen, ger reflektions- och korrigeringsmöjligheter samt ger möjlighet för motargument. 

Dialogen kan dock också bidra med komplikationer i den interkulturella kommunikationen då ord kan 

fattas och betydelserna av det som sägs kan upplevas osäkert av den andra parten. Om dessa 

komplikationer får fritt spel kan det resultera i att kommunikationen blir ineffektiv och ofullständig och 

det är därför enligt Larsson viktigt att speciellt professionellt kommunikationsarbete mellan olika kulturer 

har en väl genomtänkt kommunikativ strategi och är anpassad efter situationens krav. Anledningen är att 

det som sker i kommunikationen ska förstås helt av båda parter då detta är en förutsättning för effektiv 

kommunikation, (Larsson 2011).   

Kulturell olikhet kan vara en orsak till bristande kommunikation då den egna kulturen för 

med sig hur vi tolkar, vilka värderingar, fördomar och normer vi har. Dessa faktorer kan sedan skapa en 

distans till andra kulturer, distansen kan visa sig då vi tar med våra ibland omedvetna uppfattningar in i 

kommunikationen med andra. Illman och Nynäs menar att problem i kommunikationen inte uppstår i 

relationen mellan olika kulturer, utan ur relationen med det som vi anser vara främmande eller inte. Det 

främmande kan göra att personer inte känner sig delaktiga i sammanhang i sin närmaste omgivning, 

(Illman & Nynäs 2005, s. 82-84). Interkulturell kommunikation blir aktuell i vår studie då många av 

föräldrarna på förskolorna har olika etniska bakgrunder och många har svårt för det svenska språket, 

därför bli interkulturell kommunikation ett centralt begrepp att analysera utefter i vår studie.  
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En hermeneutisk syn på kommunikation 

I detta avsnitt vill vi tydliggöra hur vi ser på kommunikationsteori ur ett hermeneutiskt perspektiv. Illman 

och Nynäs redogör för en hermeneutisk syn på interkulturell kommunikation som vi menar går att överföra 

på annan typ av kommunikation. Vi kommer vidare att förklara hur detta sätt att betrakta kommunikation 

är relevant för vår studie.  

En hermeneutisk syn på interkulturell kommunikation betyder att man försöker se bort att 

gemensamt språk och kulturell likhet är något som är grundläggande för kommunikation och istället se 

ömsesidigheten som en viktig roll, med det blir förståelse och likhet inte en självklar del av 

kommunikationen utan uppstår i interaktionen mellan personer. Förståelse är grundläggande i 

kommunikationen och denna förståelse sker i det ömsesidiga samtalet, alltså i konversationen mellan 

människor, (Illman & Nynäs 2005, s. 82-84). För att föra över detta resonemang till hur kommunikationen 

betraktas i denna studie så menar vi att även fast man har samma kulturtillhörighet så kan man ha olika 

sätt att förstå och tolka världen och med det även kommunikationen. Nilsson och Waldemarson skriver 

att i kommunikationen med andra har vi alltid mentala glasögon som gör att vi tolkar budskapen i 

kommunikationen på olika sätt, det är då lättare att förstå budskapet samt känna samhörighet med någon 

som har liknande mentala glasögon som oss själva, (Nilsson & Waldemarson 2007, s.31).  

Enligt Illman och Nynäs så är kommunikation en form av tolkning och detta resonemang 

synliggör de i citatet nedan: 

 

Sändaren skapar en bild av något som mottagaren å sin sida måste 

relatera till sin egen verklighet, d.v.s. förstå, ge ett 

meningssammanhang och en betydelse. Det ger 

kommunikationsprocessen en alldeles specifik karaktär. 

Kommunikation är tolkning, (Illman & Nynäs 2005, s. 70).  

 

Med detta citat menar vi att man inom kommunikationen precis som inom hermeneutiken menar att 

tolkning av budskap är centralt för att förstå den andras livsvärld. Nilsson och Waldemarson exemplifierar 

hur tolkningsprocessen inom kommunikation går till genom barriärmodellen.  
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(Nilsson & Waldemarson 2007, s. 23) 

 

Person A vill förmedla ett budskap till person B och i denna förmedlingsprocess finns det ett hinder eller 

en barriär. Denna barriär består av att person B har andra referensramar så som förväntningar, förutfattade 

meningar och kulturella skillnader än vad person A har. Detta gör att person B inte kommer att uppfatta 

budskapet på samma sätt som person A vill att han ska uppfatta det. I och med att vi har olika erfarenheter 

och värderingar tolkar vi budskap på olika sätt och skapar oss med det en förståelse för vad en person vill 

förmedla. Våra referensramar påverkar vår tolkning av ett budskap, dessa går inte att se bortom utan det 

finns alltid i vårt medvetande, (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 23-24). Vi kan koppla samman 

författarnas exempel av tolkningsprocessen med hermeneutikens syn. Författarna menar precis som 

hermeneutiken lyfter, att vi aldrig kan bortse från vår förförståelse som är påverkade av våra tidigare 

erfarenheter, utan att när vi vill förstå ett budskap tolkar vi det med hjälp av vår förförståelse och genom 

att vi kommunicerar vår tolkning kan vi skapa en ny gemensam förståelseram.  

För att koppla barriärmodellen till vår studie menar vi att föräldrar och pedagogerna kan 

skifta mellan att vara person A och person B i en dialog och rollerna kan därför variera.  

 

 

TIDIGARE FORSKNING  

Författarpresentationer 

Christina Gars arbetar som förskollärare och universitetslektor. I sin avhandling ”Delad vårdnad? 

Föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga barndomen” skriver hon om samverkan mellan 

förskollärare och föräldrar, hon undersöker även gränsen mellan vad som är förskolläraruppgift och 

föräldraskap. Vi har även använt oss av hennes bok ”Utvecklingssamtal en berättelse om barn, föräldrar 

och förskollärare” som är baserad på hennes avhandling.  
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Ann-Marie Markström är utbildad socionom och lärare och Simonsson är förskollärare. De 

båda är verksamma som forskare och lärare vid Linköpings universitet. Markström och Simonsson har 

tillsammans gjort ett forskningsprojekt om utvecklingssamtal som är finansierad av Vetenskapsrådet. Vi 

har läst artiklar som de publicerat i samband med forskningsprojektet, men även boken 

”Utvecklingssamtal- kommunikation mellan hem och förskola”, som bygger på deras gemensamma 

forskningsprojekt. 

Laid Bouakaz arbetar som forskare på Växjö universitet och är speciellt intresserad av 

forskning i mångkulturella skolfrågor. I sin doktorsavhandling ”Parental involvement in school: what 

hinders and what promotes parental involvement in an urban school” skriver han om samarbetet mellan 

skolan och föräldrar som är arabisktalande, vilka svårigheter de uppfattar i detta samarbete samt hur man 

kan överbygga svårigheterna, (Bouakaz 2007). 

Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman forskar båda om yngre barns lärande samt 

arbetar som professorer vid Malmö Högskola. Författarna har tillsammans skrivit en artikel för 

pedagogisk forskning "Det är ju ett annat jobb- Förskollärare, grundskollärare och lärarstuderande om 

professionell identitet i konflikt och förändring" där de diskuterar det utvidgade läraruppdraget som 

innefattar ett större ansvar för barndomen och en ökad delaktighet för föräldrarna i förskola och skola. De 

diskuterar också svårigheterna som kommer med detta samt strategier som de olika kategorierna har för 

att hantera dessa.  

Marianne Enö är universitetslektor i pedagogik på Malmö högskola och har skrivit ett kapitel 

i boken "Kommunikation och samverkan i mångkulturella skolor", som baseras på hennes tidigare studier. 

I dessa studier har hon intervjuat pedagoger på mångkulturella förskolor för att se hur föräldrars inflytande 

ser ut och vilka samverkansformer som finns. 

Föräldrasamverkan i förskolan 

I och med att man idag ser föräldrars rättigheter, inflytande och valmöjligheter i förhållande till förskolan 

som viktiga för barns utveckling och lärande så har ett partnerskap vuxit fram där båda parter ses som 

jämbördiga, (Simonsson & Markström 2013, s. 15). Gars begripliggör detta resonemang med ”delad 

vårdnad”. Hon menar att föräldrarna har fått professionella medfostrare, alltså har barnens fostran blivit 

offentlig, (Gars 2002, s. 49 & 57). Institutionaliseringen av barndomen gör att det är viktigt att se 

föräldrarna som samarbetspartners och inte som mottagare av information. Enligt Simonsson och 

Markström är det grundläggande för samarbetet att man skapar goda relationer med föräldrarna för att de 

ska dela med sig av sådan information som kan vara nödvändig, (Simonsson & Markström 2013, s. 7). 

Dock är relationen mellan föräldrar och pedagoger komplicerad och utmanande. Relationen kan bland 



10 

 

annat handla om vem som har tolkningsföreträde, alltså en osäkerhet kring vems tankar och uppfattningar 

som ska råda, (Gars 2002, s. 61-62).   

För att man ska kunna samarbeta kring barns fostran och utveckling krävs det att föräldrar 

och pedagoger möter varandra, (Gars 2006, s. 14). Dessa möten kan vara både informella och formella. 

Markström och Simonsson beskriver dessa och menar att informella möten sker spontant och föräldrars 

och pedagogers samtal handlar då ofta om barnets här- och nu situation. Dessa möten sker ofta i förskolan 

vid hämtning och lämning. Formella möten benämner författarna som institutionella samtal, det är då ofta 

bestämt vilka som ska delta i mötet samt hur lång tid det ska ta. Några exempel på sådana möten är 

föräldramöten, utvecklingssamtal, inskolningssamtal och avslutningssamtal. Det som förutom 

utvecklingssamtalet känns relevant för vår studie är utformningen av föräldramöten. Till ett föräldramöte 

bjuds ofta alla föräldrar in och mötet har en informativ och samarbetsinriktad karaktär. Pedagogerna 

informerar om verksamheten och man samtalar också om barngruppen och olika aktiviteter, (Simonsson 

& Markström 2013, s. 6; Markström & Simonsson 2013, s. 25-30).  

 

SVÅRIGHETER I SAMVERKAN  

Persson och Tallberg Broman skriver i sin studie om skillnader på föräldrasamverkan mellan olika 

socioekonomiska områden. De menar att föräldrar som kommer från högresursområden har ett större 

engagemang och är mer insatta i sitt barns vardag på förskolan. Pedagogerna upplever föräldrarna i 

resurssvaga områden på ett annat sätt, de menar att de resurssvaga föräldrarna lägger allt ansvar på 

förskolorna och ställer heller inga krav. Förskollärarna som arbetar i de resurssvaga områdena eftersöker 

därför en större delaktighet från föräldrarna, (Persson & Tallberg Broman 2002, s. 265). Laid Bouakaz 

beskriver i sin avhandling att föräldrar med annat ursprung ibland känner att de inte kan tillräckligt om 

den svenska pedagogiken och att de också har med sig en syn från sina hemländer om att man som förälder 

inte har rätt att ifrågasätta lärarna och skolan. Han menar att bristen på kunskap om den svenska 

pedagogiken gjorde att föräldrarna distanserade sig men också att de inte involverades lika mycket i 

skolan, (Bouakaz 2007, s. 184-186). Persson och Tallberg Broman menar att orsaken till föräldrars 

skillnader i involvering kan bero på vad föräldrarna har för habitus det vill säga att de resursstarka 

familjerna har mer erfarenhet från förskolan och med det har en annan förståelse för vad förskolan har för 

roll i samhället än vad det resurssvaga familjerna har, (Persson & Tallberg Broman 2002, s. 263-265).  

Ytterligare en stor orsak till en svårighet i samverkan mellan föräldrar och pedagoger skriver 

Bouakaz kan vara språket. Han menar att språket höll tillbaka många av föräldrarna på möten trots att de 

egentligen hade många frågor. Detta hände även när föräldrarna kunde använda sig av tolk. De menade 

att tolken aldrig kunde förklara hur de kände och att det därför blev en svårighet. Bouakaz skriver att 

pedagogerna måste ha ett klart och lätt språk i samtal med dessa föräldrar för att de ska förstå och hänga 
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med i samtalet, (Bouakaz 2007, s. 149). Även Mariann Enö menar detta. Förskollärarna i hennes studie 

menade att de i samtal med föräldrar som hade ett svagt språk i svenska försökte ta bort alla ”tjusiga ord” 

för att föräldrarna inte skulle känna sig förminskade då de inte förstod vad pedagogerna sa. Denna känsla 

av förminskning menar hon kan bero på att vi ser språket som kunskap, alltså att man dömer människor 

efter deras språkliga kapacitet, (Enö 2013, s. 40-45). 

Utvecklingssamtal 

En stor del av föräldrasamverkan sker i utvecklingssamtalet och i dessa samtal blir pedagoger och 

föräldrar iscensättare av det som enligt Gars kan benämnas som delad vårdnad. Här diskuteras hur barnen 

har det på förskolan och hur man på bäst sätt kan ordna det för barnen. Utvecklingssamtalet blir då en 

arena för våra föreställningar kring barns behov och vad de behöver utveckla. Hur vi pratar om barnen 

under dessa samtal har enligt Gars att göra med vår barnsyn. Under utvecklingssamtalet ska man tala om 

något som ska utvecklas och detta kan ge samtalet två innebörder, å ena sidan kan det vara positivt och 

framåtsyftande. Å andra sidan kan man tala om något outvecklat som behöver förändras och rättas till, 

(Gars 2006, s. 49-90; Gars 2002, s. 82-83). Markström skriver att samtalet ska ha framåtskridande och 

utvecklande karaktär men att utvecklingssamtalet ofta kretsar kring hur barnet beter sig, om deras 

förmågor och tillkortakommanden i förhållande till vad som förväntas av dem inom förskolans 

verksamhet, alltså något som kan behöva rättas till. Hon menar att man då kan se samtalet som en 

granskning av barnet där det jämförs med andra barn, (Markström 2011 a, s. 114-116). En anledning till 

att det kan bli en granskning eller bedömning av barnet menar Gars kan bero på att det finns en motsättning 

i att man ska tala om barnets utveckling men inte göra omdömen. Studier har visat att trots att det står i 

läroplanen att det enskilda barnet inte ska utvärderas så domineras samtalet av en blick på det enskilda 

barnet. Samtalen resulterar ofta i att man diskuterar barnens ”problem” och kan ibland till och med 

uppfattas som en förutsättning för samtalet. Gars beskriver att förskollärare kan tycka att det är svårt att 

hålla i samtal där allt bara är ”bra”, (Gars 2002, s. 54 & 71-75). 

Eftersom en svårighet för förskollärarna tycks vara att brist på ”problem” kan göra att man 

inte har något att prata om skriver Gars om att ändra synsätt. Man kan istället för att prata om brister tala 

om styrkor och tillgångar. Hon menar att vi behöver utveckla våra föreställningar om barns kompetenser 

och meningsskapande för att kunna prata om detta under utvecklingssamtalen mer nyanserat än bara 

genom att använda ordet ”bra”.  

 

OLIKA SYFTEN MED UTVECKLINGSSAMTALET 

Föräldrar och pedagoger kommer till ett utvecklingssamtal med olika kunskaper, mandat och olika roller 

att agera utifrån. De kan ha olika erfarenheter och förväntningar på vad utvecklingssamtalet ska vara och 
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vilket syfte det ska ha. Markström och Simonsson skriver att föräldrarna ofta vill att samtalet ska handla 

om deras barn exempelvis hur det utvecklas, men den viktigaste aspekten för föräldrarna är att veta hur 

barnets kamratrelationer ser ut samt hur det går för barnet med praktiska moment som exempelvis måltider 

och påklädnad, (Markström & Simonsson 2013, s. 50).  

 

EN BEDÖMNING AV ENSKILDA BARN 

Som vi tidigare skrivit diskuteras ofta barns svårigheter och tillkortakommanden på utvecklingssamtalen. 

Att diskutera barnens ”problem” och utvecklingsområden görs ofta med hjälp av underlag som 

pedagogerna samlat in innan samtalet. Dessa underlag innehåller vanligtvis gjorda observationer efter 

checklistor. Enligt förskollärarna som Gars intervjuat hjälper underlaget till genom att det ger en tydlig 

bild av barnet, inget glöms och man får med allt som man vill ha med i samtalet, (Gars 2002, s. 68). Även 

Markström har sett att barnen observeras och dokumenteras innan utvecklingssamtalet. Hon menar att 

sådan information som man får fram om barnet är nödvändigt för att få en helhetssyn för hur man ska 

utmana barnet. Hon menar dock också att dokumentationen kan leda till normalisering av enskilda barn, 

(Markström 2011 b, s. 63-67).  

 

 

METOD OCH MATERIAL 

Kvalitativ metod 

I vår studie använder vi oss av en kvalitativ metod, detta gör vi för att vi vill få ett inifrån perspektiv där 

vi kan se hur förskollärarna tänker kring gruppsamtalen samt vilka syften de har. Patel och Davidson 

menar att kvalitativa metoder handlar om att man ska tolka och analysera sitt resultat utifrån olika 

perspektiv, (Patel & Davidson 2011). Vi har i vår studie intervjuat sex förskollärare. Vi har valt att göra 

intervjuer för att de kan svara på vårt syfte som just är de tankar och syften som förskollärarna har med 

de informella- och formella kommunikationen med föräldrar.  

Patel och Davidson skriver om hur man på olika sätt kan strukturera sina intervjuer och 

beskriver bland annat semistrukturerade intervjuer, i dessa ska man urskilja teman som man sedan 

konstruerar frågor kring. Respondenten ska i dessa frågor ha en ganska stor frihet i utformningen av 

svaren, (Patel & Davidson 2011 s. 82).  Vi har i vår studie urskilt tre teman för att under intervjutillfället 

lättare kunna hålla oss till vår syftesfråga. Utifrån dessa tre teman har vi även konstruerat en 

intervjumall för att lättare leda in respondenten på de ämnen vi är ute efter att undersöka närmare. 
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Hermeneutik som metod 

En viktig grundprincip inom hermeneutiken som gjort att vi valt denna metodansats är att man inte ser på 

kunskap och förståelse som objektiv, med det finns det alltid flera sätt att förstå världen eller en företeelse 

på. Precis som vi tidigare beskrivit i vårt teoriavsnitt så kan kommunikationen och hermeneutiken kopplas 

samman på detta sätt då de båda står för subjektiva tolkningar. Hermeneutiken är för oss ett par mentala 

glasögon i analysen som kommer hjälpa oss tolka och förstå respondenternas perspektiv på 

kommunikationen med föräldrarna. 

 

Avsikten är med andra ord att presentera en förståelsehorisont utan 

anspråk på generalitet. Den vill peka, inte påpeka. Den vill inte 

bemäktiga sig läsarens ”värld”, endast presentera sig för den, framstå 

som en horisont, möjlig att möta, (Ödman 1994, s. 10). 

 

För oss handlar detta om att vi kommer presentera vår subjektiva tolkning av studiens resultat. Vi menar 

att detta inte är den definitiva ”sanningen”, utan kan tolkas på olika sätt. I vårt analysarbete har vi varit 

noggranna och systematiska, vi har dessutom använd oss av begrepp inom kommunikationsteorin för att 

skapa oss en fördjupad analys vilket antagligen resulterar i rimligare tolkningar än vad någon kan göra 

som bara sett snabbt på materialet och bara tolkar med sin egen förförståelse.  

 

SPRÅKETS BETYDELSE 

Inom hermeneutiken så ses språket som en förutsättning för den mänskliga samlevnaden. Språket är inte 

bara en slags utrustning för människan utan är lika grundläggande för oss som vår existens och vår 

förståelse, språket är med det med och skapar världen. För att vi ska förstå och behärska vår verklighet så 

måste den genom språket benämnas och omtolkas, språket är därför existentiell, (Ödman 1994). Vi 

kommer i vår analys försöka att sätta oss in i och tolka det respondenterna menar och upplever genom sin 

kommunikation och på så sätt kunna tolka hur de upplever kommunikationen. 

Vi har i vårt arbete utgått från det som Ödman kallar ”Det öppna frågandets princip”. Det 

betyder att man ska förhålla sig till respondenterna som att vi ställer frågor till dem som vi inte har svar 

på, med det kan vår förståelsehorisont förändras genom respondenternas svar, alltså det vi först trodde om 

studieobjektet kan betyda något annat än det vi trodde, (Ödman 1994, s. 186).  Detta har vi gjort genom 

att vi försökt konstruera objektiva frågor till respondenterna där strävan är att vår förförståelse inte ska 

synas. Vi har sedan lyssnat på svaren och försökt se svaren från deras perspektiv och vad de vill få fram, 

ibland har vi fått ställa följdfrågor när vi uppfattat det som att respondenterna kan utveckla sina tankebanor 

för att det osagda ska bli sagt.  
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FÖRSTÅELSE OCH TOLKNING 

Vi vill i vår studie få en förståelse för de tankar förskollärarna har kring gruppsamtal som metod då vi sen 

tidigare är obekanta med gruppsamtalen. Hermeneutiken säger dock att man alltid har en förförståelse 

kring ett fenomen, (Ödman 1994). Vi anser att vi har en viss förförståelse då vi sedan tidigare är bekanta 

med individuella utvecklingssamtal som metod och med det har föreställningar om vad som ska ingå i ett 

utvecklingssamtal.  För att vi skulle kunna utvidga vår förförståelse så har vi läst tidigare forskning kring 

de ämnen vi presenterar i studien. Vi kan sedan genom de svar respondenterna kommunicerar skapa en 

djupare förståelse kring gruppsamtalen genom att tolka det material vi får ut av undersökningen samt med 

hjälp från kommunikationsteorin. 

Inom hermeneutiken är tolkningen en av de viktigaste kunskapsformerna, det handlar om 

att söka innebörder hos studieobjekten. Vi kan dock aldrig ställa oss utanför oss själva och vår 

förförståelse. Hur vi tolkar och förstår har alltid att göra med att vi är kulturella varelser, alltså att vi 

speglas av tidigare erfarenheter samt vilken kulturell tillhörighet vi har. Tolkningen är med det alltid 

subjektiv och när man tolkar är det därför viktigt att man är medveten om att företeelser kan ses ur olika 

aspekter och med det tolkas olika, (Ödman 1994). 

Under analysen är det viktigt för oss att vi inte tolkar efter våra fördomar utan vårt tolkande 

bör enligt Ödman grundas på tidigare erfarenhet och kunskaper inom området, (Ödman 1994, s. 55). Här 

är det för oss viktigt att vårt tolkande avspeglar den tidigare forskningen vi tagit del av samt att vårt 

analysarbete grundas i kommunikationsteorin. Vi vill i vårt analysarbete förstå hur förskollärarna förstår 

och upplever gruppsamtalen som metod för utvecklingssamtalen samt kommunikationen och samverkan 

med föräldrarna.  

 

URVAL 

Vår studie utfördes på två förskolor med sex förskollärare från fyra olika avdelningar. De båda förskolorna 

definierar sig som mångkulturella då det finns många olika språk som talas och många olika etniciteter 

bland personal, föräldrar och barn. Då vårt arbete är tidsbegränsat har vi valt att utföra studien på endast 

två förskolor, då vi vill kunna gå in djupare i förskollärarnas åsikter och tankar kring föräldrasamverkan 

och gruppsamtalet. I resultatdelen kommer respondenterna få fiktiva namn för att läsaren lättare ska kunna 

följa med i texten samt för att anonymisera dem som deltagit i undersökningen. 
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FÖRBEREDELSER 

Innan vi utförde intervjuerna kontaktade vi de förskolor vi ville studera och förklarade vårt syfte med 

studien, därefter bokade vi in tider för intervjuerna. Vi skickade även ut ett brev till de vi ville intervjua 

för att de skulle få en tydlig bild av vårt syfte och de etiska aspekterna kring studien. Vi kommer att skriva 

mer om detta under rubriken ”Etiska överväganden”. Vi förberedde sedan intervjufrågor som vi testade 

på två klasskamrater och även på oss själva, det gjordes för att vi skulle kunna reflektera kring hur vi 

utformat frågorna, om de besvarar vårt syfte och om de är lättförståeliga, (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011 s. 47).  

Genomförande av analys 

Vårt analysarbete började med att vi efter transkriberingarna av intervjuerna gemensamt tittade på vårt 

datamaterial. Vi delade in analysarbetet i två huvudteman ”Föräldrasamverkan” och ”Gruppsamtalet”, 

detta då dessa teman är centrala i vårt syfte. Sedan läste vi igenom och diskuterade materialet med 

varandra och vi kunde då urskilja mönster och avvikelser i vårt datamaterial, dessa bildade sedan de 

underrubriker vi strukturerat upp resultat- och analysdelen efter i vår studie.  

Den hermeneutiska metoden har hjälpt oss i vårt analysarbete då vårt syfte hela tiden har 

varit att se de enskilda förskollärarnas perspektiv och förståelse kring samverkan och gruppsamtalet. Det 

har hjälpt oss att förhålla oss till materialet så att vår personliga erfarenhet och förförståelse ska minimeras 

i resultat- och analysarbetet.  

Vi har under hela processen tolkat det våra respondenter uttryckt i intervjuerna i likhet med 

den hermeneutiska metoden och sedan analyserat materialet med hjälp av kommunikationsteorin där vi 

också haft en hermeneutisk syn på kommunikationen, det betyder att vi hela tiden sett på hur våra 

respondenter tolkar kommunikationen och samverkan med föräldrarna. 

Etiska överväganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer och regler 

har tagits fram för att värna om den enskilda integriteten. Informationskravet och samtyckeskravet är 

principerna om att de medverkade personerna blir informerade om studiens syfte och genom den 

informationen får de ta ställning till om de vill medverka eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att 

ingen av de som deltar i studien ska kunna identifieras av utomstående personer. Kravet gäller även att 

förskolan inte ska kunna identifieras. Till sist har vi även tagit hänsyn till nyttjandekravet och det betyder 

att den information vi tagit del av under undersökningens gång inte kommer användas i något annat 

sammanhang än i denna studie, (Vetenskapsrådet 2002). 
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RESULTAT/ ANALYS 

Vi har delat upp vår resultat- och analysdel efter de två rubrikerna ”Föräldrasamverkan” och 

”Gruppsamtalet”, dessa i sin tur är uppdelade i underrubriker så att läsaren lättare kan följa med i resultat- 

och analysavsnittet. Vi kommer i slutet göra en sammanfattning av våra huvudsakliga resultat för att visa 

ytterligare på vad vi kommit fram till och på så sätt göra det mer konkret. 

Föräldrasamverkan 

DEN DAGLIGA KOMMUNIKATIONEN 

Flera av pedagogerna berättar att det är vid hämtning och lämning som den stora delen av den vardagliga 

kommunikationen sker. På morgonen berättar Eva att man oftast bara vinkar lite till föräldrarna och att 

barnen smyger in till frukosten och berättar sedan att det finns mer utrymme för samtal på 

eftermiddagarna. På frågan om vad hon brukar samtala med föräldrarna om vid hämtning svarar Elisabeth: 

 

Jag kanske börjar med att berätta om det som har stuckit ut under dagen och vad barnet har 

varit med om och lite vad vi har gjort över huvud taget. Sen kanske föräldrarna har någon 

fråga de vill ställa och då svarar jag på den och har en dialog oss i mellan.  

 

Flera av pedagogerna uttrycker att dessa vardagliga samtal har ett stort fokus på det enskilda barnet och 

även att de främst vill lyfta barnet i ett positivt sammanhang. Ur en hermeneutisk syn på kommunikation 

kan vi se att detta är en ganska enkel form av kommunikation och att det därför är lättare att förstå den 

andres budskap och med det blir det lättare att tolka vad den andre parten säger. Ett exempel på detta är 

just att man vid exempelvis hämtning diskuterar det enskilda barnet, något som både föräldern och 

förskolläraren har en erfarenhet kring. De har även haft liknande samtal förut och har därför en 

förförståelse kring hur dessa samtal brukar gå till. Precis som Illman och Nynäs skriver så har de vid dessa 

situationer liknande referensramar och är därför medvetna om exempelvis vilka ord, gester och uttryck 

som den andra parten kan använda sig av, (Illman och Nynäs 2005, s. 70), i och med det kommer både 

föräldrar och förskollärarna ha lättare att tolka budskapet från den andre.  

I de vardagliga samtalen tolkar vi det som att förskollärarna ofta känner att de får en dialog 

med föräldrarna och vi menar att detta kan bero på att dialogen är väldigt konkret och handlar om 

föräldrarnas egna barn, vilket gör att de kan känna sig jämbördiga med förskollärarna och inte känna att 

förskollärarna kan mer än dem själva. Nilsson och Waldemarson menar utifrån kommunikationsteorin att 

man i vardagliga samtal har samma makt för att öppna upp och påverka samtalet. Här är rollerna 
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informella och samtalet har inget specifikt syfte. Det är istället upp till båda parterna vad dialogen kan 

handla om, (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 99). Dessa samtal har, som vi tidigare sagt, en informell 

karaktär, något som enligt Markström ofta sker mellan pedagoger och föräldrar vid hämtning och lämning. 

Här sker ofta ett informationsutbyte mellan parterna om barnets dagliga varande och välbefinnande, 

(Markström 2011 a, s. 112). Liknande den kommunikation författaren här beskriver kan vi i vårt resultat 

se att förskollärarna ger uttryck för, alltså att kommunikation med informell karaktär sker vid exempelvis 

hämtning.  

På frågan kring hur man bygger och skapar bra relationer med föräldrarna har förskollärarna 

många olika förslag på vilka komponenter som behövs. Några av de som nämns är bland annat, respekt, 

tillit, trygghet, nyfikenhet, att vara lyhörd, att vara en god lyssnare, visa intresse och att ha en öppen och 

ärlig dialog. Sofia berättar också att relationen beror på hur länge man känt föräldrarna: 

 

Jag märker skillnad när man får jobba med samma barngrupp länge för då bygger man en 

relation på ett helt annat sätt. De flesta av de här föräldrarnas barn har jag haft i tre år och 

det är ganska lång tid och det märker man. Man behöver inte börja om varje termin, nu har 

man föräldrarnas tillit.  

 

Emma berättar i citatet om vad hon anser vara de viktigaste komponenterna i relationsbyggandet med 

föräldrarna: 

 

Tillit, att de känner sig trygga och att de känner att vi är trygga som pedagoger samt att de 

känner att vi vet vad vi gör. 

 

Vi frågar Emma hur hon gör för att skapa tilliten: 

 

Det är att bygga goda relationer från början. Jag tror man måste vara professionell i sitt möte 

med föräldrarna, vara saklig framförallt. Vi kan inte alltid stryka medhårs utan det kan också 

vara saker som kan vara lite jobbiga att ta emot och höra. Men då vet de att de får höra när 

det är bra och när det inte är bra.  

 

Något vi kan se som kan underlätta relationen är att förskollärarna har arbetat med samma barn och med 

det även samma föräldrar under en längre tid. Elisabeth uttrycker här att man då har föräldrarnas tillit och 

att man inte behöver börja om på en ny relation varje termin. Detta kunde även Simonsson och Markström 

se i sin studie. De intervjuade förskollärarna menade då att det är viktigt att skapa bra relationer med 

föräldrarna för att de ska kunna känna sig trygga och delaktiga i dialogen, (Simonsson & Markström 2013, 
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s. 7). Vi kan också tolka detta efter en hermeneutisk syn på barriärmodellen. Vi menar att det kan vara så 

att en långvarig relation gör att man lättare kan tolka och förstå vad den andre parten menar i 

kommunikationen. När man lärt känna varandra bättre och ofta kommunicerar med varandra vet man ofta 

hur den andra talar och missförstånden kan därför bli mindre. Det finns då inte lika många hinder eller 

barriärer mellan person A och B och det blir därför lättare att skapa en gemensam förståelse för vad som 

sägs, personerna har därför lättare att tolka varandra, (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 23).  

Att man ska vara professionell i sitt bemötande med föräldrar menar flera av förskollärarna 

som vi intervjuat. Emma berättar också att man ska vara saklig och ”inte alltid stryka medhårs”. Vi tolkar 

detta utifrån kommunikationsteorin. Vi menar här att förskollärarna inte bara befinner sig i ett vanligt 

samtal med föräldrarna utan att det även finns inslag av ett professionellt samtal i dialogen vid exempelvis 

hämtning. Detta då Emma uttrycker att det är viktigt att ha vissa egenskaper i det vardagliga samtalet som 

Nilsson och Waldemarson skriver att man även ska ha i ett professionellt samtal. De menar att man som 

förskollärare i dessa samtal ska hitta en balans mellan både närhet och distans, alltså att man kan vara 

personlig men inte privat och att man samtidigt ska vara tydlig i samtalet med föräldrarna, (Nilsson & 

Waldemarson 2007, s. 102). 

 

SVÅRIGHETER I KOMMUNIKATIONEN 

Fyra av sex förskollärare som vi intervjuat berättar för oss att de upplever språket som en svårighet i 

kommunikationen med föräldrar. Emma säger att svårigheten i språket ligger i att hon inte behärskar andra 

språk som exempelvis arabiska som många av föräldrarna på förskolan talar. Sofia svarar på frågan om 

hon ser några svårigheter med relationsbyggandet med föräldrarna: 

 

Det kan vara språket, det tycker jag är det svåraste. Många gånger väljer de en pedagog med 

samma modersmål, de väljer bort mig och då krävs det att den pedagogen de går till bjuder 

med mig, så att den pedagogen fungerar som en tolk så att jag också blir delaktig. Jag kommer 

aldrig kunna få den relationen med föräldrar som väljer bort mig […].  

 

Flera av förskollärarna upplever att kommunikationen brister på grund av språket och att man med det 

inte förstår varandra i kommunikationen. Vi tolkar det som att Sofia i exemplet upplever att föräldrarna 

tyr sig mer till de pedagoger som behärskar samma språk som de själva gör. Larsson menar att för att det 

ska bli en effektiv kommunikation måste båda parterna helt förstå varandra, (Larsson 2011, s. 220). Vi 

ser detta som att föräldrarna inte upplever att de förstår när de pratar med vissa pedagoger och då väljer 

föräldrarna de pedagogerna som behärskar deras språk för att kunna kommunicera och göra sig förstådda. 

Vi menar att detta inte behöver vara den enda bidragande orsaken till varför föräldrarna väljer 
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pedagogerna som talar samma språk utan det skulle även kunna bero på att de känner en större kulturell 

likhet med dessa pedagoger. Precis som Illman och Nynäs menar tolkar vi det som att föräldrarna tyr sig 

till vissa pedagoger på grund av att de känner en större kulturell tillhörighet till dem, (Illman & Nynäs 

2005, s. 71). 

Fyra av sex förskollärare menar att de använder sig av någon form av tolk som en strategi 

för att lättare kunna kommunicera med föräldrarna. Eva menar att de tar hjälp av de språkkompetenser de 

har på förskolan för att möjliggöra kommunikationen. I citatet nedan berättar Emma hur hon gör när 

föräldern inte talar svenska och hur hon förhåller sig till situationen när hon använder en pedagog som 

tolk:  

 

[…] då hämtar vi Elisabeth, men jag går inte där ifrån, jag viker inte undan utan jag vill 

också vara delaktig i mötet med familjen ändå. Jag ber inte henne ta alla samtal utan jag är 

med. 

 

Även Magdalena berättar om hur hon ibland måste använda sig av tolk för att kommunicera och skapa en 

bra kontakt med föräldrarna: 

 

[…] det kan kännas som att det var saker jag ville säga som jag får vänta lite med tills jag får 

hjälpen […]. 

 

De två pedagogerna som inte nämner att de använder sig av tolk behärskar syrianska och arabiska som 

många av föräldrarna på förskolorna talar.  

Vi tolkar detta som att förskollärarna använder sig av en tolk som en strategi för att de ska 

kunna skapa en större förståelse mellan dem och föräldrarna i kommunikationen med varandra. Bouakaz 

skriver att det kan vara svårt att använda sig av tolk då de aldrig kan förklara hur någon känner, (Bouakaz 

2007, s 149). Vi menar förutom att det kan vara svårt för tolken att förmedla känslor så kan det även skapa 

ytterligare barriärer i kommunikationen vilket gör att budskapet i dialogen kan bli svårare för parterna att 

förstå. Vi tolkar utefter barriärmodellen att det med en tolk inte går att ha en kommunikation mellan person 

A och B. Kommunikationen är nu istället uppbyggd av tre personer, person A, B och C. Det betyder att 

när person A (förskolläraren) berättar något så måste person B (tolken) tolka vilket budskap person A vill 

förmedla för att sedan berätta detta för person C (föräldern) på ett annat språk. Person C måste nu tolka 

vad person B har sagt. Detta gör då att det blir en dubbel tolkning i kommunikationen och att det därför 

är lättare att missförstå budskapet någonstans på vägen. Det blir helt enkelt fler barriärer i 

kommunikationen än vad det blir när bara två personer kommunicerar med varandra. Bouakaz menar 
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därför att tolk inte alltid är det bästa alternativet. Istället menar han att pedagogerna ska ha ett klart och 

tydligt språk för att föräldrarna ska kunna förstå och hänga med i samtalet, (Bouakaz 2007, s. 149).  

Andra strategier som tas upp av förskollärarna kring hur de kan göra för att överbygga 

svårigheterna i kommunikationen är främst att de använder kroppsspråk. Sofia ger ett exempel på detta 

och säger att man kan försöka kommunicera med föräldrarna på olika sätt där kroppsspråk kan vara ett 

sådant sätt. Även Eva ger förslag på alternativ kommunikation: 

 

[…] man försöker på andra sätt, peka och visa bilder. Vi har haft barn som har börjat när 

ingen i personalen hade språket. Ett exempel var då barnet var nyinskolad och vi fotade med 

Ipaden ganska mycket under dagarna och tog fram den och visade föräldrarna vid hämtning. 

Då kunde vi visa vad barnet hade varit med om.  

 

Kroppsspråk och bilder på Ipad är strategier som förskollärarna berättar att de använder för att möjliggöra 

en kommunikation med föräldrarna som talar annat språk än svenska. Detta kan vi koppla till en 

hermeneutisk syn på interkulturell kommunikation då förskollärarna här försöker se bortom det 

gemensamma språket som grundläggande för kommunikation och i stället försöka sätta sig in i 

föräldrarnas situation och underlätta dialogen. Enö skriver att förskollärarna i hennes studie försöker 

förenkla språket när de talar med föräldrar som inte behärskar det svenska språket, detta för att de inte ska 

känna sig förminskade, (Enö 2013, s. 43). Vi tolkar även detta till vår undersökning, där vi menar att den 

icke-verbala kommunikationen är ett sätt för att förenkla dialogen med föräldrarna. 

Även tidsaspekten nämns av flera förskollärare som en faktor till att kommunikationen 

ibland brister med föräldrarna då de ibland inte har tid att stanna kvar. Elisabeth berättar om detta: 

 

[…] vissa har bråttom och de befinner sig i olika situationer som gör att de kanske inte har 

tid eller kan visa intresse och nyfikenhet.  

 

Vi tolkar det som att föräldrarnas brist på tid också kan vara att de inte tar sig tid. Detta kan bero på att de 

inte ser något värde i förskolan. Persson och Tallberg Broman skriver att en orsak till föräldrars bristande 

engagemang skulle kunna bero på saknad av förståelse, vilket kan bero på att de sen tidigare inte har 

någon erfarenhet av förskolan, (Persson & Tallberg Broman 2002, s. 263-265). Vi tolkar därför detta som 

att föräldrarna kan ha en brist i förståelse kring förskolans verksamhet och att förskollärarna i 

kommunikationen med föräldrarna inte har lyckats att förmedla ett budskap kring förskolans roll i 

samhället och för barnens liv. 
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FÖRÄLDRARNAS DELTAGANDE I VERKSAMHETEN 

Alla förskollärarna uttrycker att det är av stor vikt att föräldrarna vill lyssna och tre av dem berättar också 

att de tycker att det är viktigt att föräldrarna är nyfikna på verksamheten och vad deras barn gjort på 

förskolan. Ett exempel på hur förskollärarna uttrycker sig kring föräldrarnas lyssnande och nyfikenhet är 

när Elisabeth svarar på frågan kring vad hon tycker krävs av föräldrarna för att få en givande 

kommunikation: 

 

Att de vill vara där och lyssna och är nyfikna själva. Inte bara tar sitt barn och går eller 

lämnar sitt barn och går utan verkligen stannar upp och får höra vad jag har att säga. 

 

Fem av sex förskollärare uttrycker att verksamheten vinner på föräldrarnas deltagande genom att 

föräldrarna i dialogen med pedagogerna kan få en större förståelse för förskolans verksamhet. Så här 

uttrycker sig Emma i frågan: 

 

Ett av våra utvecklingsområden är att få föräldrarna mer delaktiga i verksamheten. Vi vinner 

nog på att skapa och öka förståelsen för förskolans roll för barnen och deras framtid och vad 

vi gör här för att stärka deras barn inför framtiden.  

 

Vi kan även se ett liknande uttalande från Sofia om varför hon tycker att dialogen mellan föräldrar och 

pedagoger är viktig: 

 

[…] de kan få en annan syn på vad förskolan faktiskt är, om man har någon familj som inte 

är ett dugg intresserad så blir det lite som, ”Aja.. lekhörnan på Ica-Maxi”, det är tyvärr så 

[…]. 

 

Förskollärarna talar här om att de anser det vara viktigt att det finns ett samarbete mellan hem och förskola. 

Hur vi tolkar att förskollärarna vill att detta samarbete ska se ut är att de främst vill att föräldrarna ska få 

en ökad förståelse kring förskolans roll i barnens liv. De talar inte om att de måste få en ökad förståelse 

för hemmen och vi tolkar det därför som att de inte anser att det är viktigt. Vi kan utifrån 

kommunikationsteorin då tolka det förskollärarna säger som att de i dialogen egentligen är mer 

intresserade av en envägskommunikation, alltså att föräldrarna ska lyssna på vad de har att säga. Det blir 

då inte riktigt en dialog, med utgångspunkt i barriärmodellen kan vi se det som att förskollärarna är person 

A och föräldrarna är person B. Det sker ingen växelverkan mellan att vara person A eller B. Markström 

och Simonsson skriver att i och med att barndomen nu har institutionaliserats är det viktigt att föräldrarna 

involveras i verksamheten, de ska därför ses som samarbetspartners och inte bara som mottagare av 
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information, (Markström & Simonsson 2013, s. 21). Vi tolkar det som att förskollärarna vi intervjuat inte 

riktigt gör detta då de talar om hur viktig dialogen är för att föräldrarna ska förstå hur förskollärarna tänker. 

Johanna talar också om att det finns olika engagemang och att föräldrarna är olika insatta i 

verksamheten när det kommer till frågan vad hon anser krävs av föräldrarna i kommunikationen:  

 

Det är faktiskt ett eget intresse av sitt barns görande här i förskolan. Ett exempel är att jag 

har föräldrar som själva utbildar sig till pedagoger. De frågar själva och tar egna initiativ, 

de tar del av sitt barns vardag här. I de där samtalen kan jag stå en halvtimme, timme och 

prata […]. 

 

Johanna uttrycker här att det är lättare att samtala med föräldrar som själva exempelvis utbildar sig till 

pedagoger. Vi menar att de föräldrarna skulle kunna ha mer kunskap kring förskolans verksamhet och 

därför själva känner ett större självförtroende i kommunikationen med förskollärarna. I en hermeneutisk 

syn på kommunikationen kan vi i detta exempel tolka det som att föräldern känner en större tillhörighet 

till förskolan än vad en förälder som inte är bekant med förskolan gör. Det blir därför lättare för 

förskolläraren och föräldern att ha en dialog med varandra då de har liknande erfarenhetsvärldar. Vi 

exemplifierar detta genom barriärmodellen. Person A och B har i en sådan här dialog inte lika mycket 

barriärer då de båda förstår kommunikationen dem i mellan på liknande sätt. De tolkar därför varandra 

bättre då de båda har en liknande förståelse kring vad förskolan är. Detta behöver dock inte bara gälla 

föräldrar som är utbildade utan kan också gälla föräldrar som har annan tidigare erfarenheter av förskolan, 

exempelvis att de haft barn som tidigare gått på förskolan. 

För att det ska finnas möjlighet för föräldrar att delta i verksamheten krävs inte bara 

nyfikenhet och intresse som vi tidigare skrivit om. Alla förskollärarna uttrycker också att 

kommunikationen ofta måste ske på föräldrarnas initiativ. Exemplet från Sofia konkretiserar detta: 

 

[…] det är mest där vid tvåtiden man kanske går fram och säger ”hej” och om de har några 

frågor eller så där, det är framförallt om de har någonting mer, det blir det här ”hej tack för 

idag” och om de har några frågor så svarar man på det. Det är ju där man önskar lite mer 

och vi har försökt få fram, att de får komma in […] vi har försökt att få dem att komma in och 

visa att de är välkomna in, så man kan få den bättre dialogen med dem.  

 

Vi tolkar det som att alla förskollärarna menar att kommunikationen med föräldrarna ofta måste ske just 

på föräldrarnas initiativ. Om mycket av ansvaret läggs på föräldrarna för kommunikationen finns en risk 

att vissa föräldrar inte vågar tala. Bouakaz skriver att många föräldrar från exempelvis arabisktalande 

länder har fått höra i sina hemländer att man aldrig ska ifrågasätta en lärare och att ansvaret för skolan 
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ligger på skolan och att föräldrarna därför inte ska lägga sig i denna verksamhet, (Bouakaz 2007, s. 185). 

Vi tolkar det därför som att denna förförståelse av skolan kan finnas kvar hos vissa föräldrar och att de då 

inte vågar eller anser sig ha rätten till att diskutera förskolan med förskollärarna. Utifrån interkulturell 

kommunikation kan vi då tolka det som att denna kulturella olikhet skapar en bristande kommunikation 

på grund av föräldrarnas förförståelse och att denna förförståelse kan göra att de inte anser sig ha rätten 

att bidra till verksamheten samt inte ser värdet i det.  

Även förskollärarna kan försvåra möjligheten till föräldrarnas bidrag till verksamheten. 

Magdalena talar om att dialogen med föräldrarna är viktig men uttrycker också hur hon ser på föräldrars 

försök att bidra till förskolans verksamhet: 

 

Föräldrarna är en del av verksamheten så kontakten med dem är så otroligt central […] jag 

brukar prata med dem redan i början att det är ju meningen att man ska få ha önskemål och 

tankar som förälder, ibland kan det ju vara så att man kommer med önskemål som inte vi 

tänker, att man redan där vet att det kan vara så, på det sättet kanske man inte får så mycket 

krockar, utan vi tänker förebyggande. Att man också visar att det du säger som förälder är 

viktigt, jag hör dig, jag lyssnar men just vid det här tillfället tänker inte vi så i förskolan, det 

stämmer inte överens med hur vi arbetar […]. 

 

Här förklarar Magdalena att hon öppnar upp för föräldrars synpunkter och förslag på verksamheten men 

samtidigt menar att dessa åsikter ska stämma överens med förskolans tankar. Hur föräldrar ska kunna 

bidra till verksamheten utöver att visa på nyfikenhet och intresse är det bara Johanna som ger ett exempel 

på: 

 

[…] vi tar faktiskt mycket av det de säger. En av de senaste grejerna skedde för någon vecka 

sedan där en förälder kom och sa, ”Johanna, arbetar ni mycket med skriftspråket nu […] mitt 

barn sitter och skriver väldigt mycket hemma och vill gärna visa upp det”, och då sa jag ”Då 

kan vi starta upp en station som finns där om man vill skriva och testa på bokstäver”. Vi satte 

upp den och dagen efter kom flera barn in och satt och skrev länge. Vi fick en insyn som vi 

inte hade fått om vi inte fått det från föräldern.  

 

Magdalena talar om hur förskollärarna ibland kan behöva förbereda föräldrarna på vissa krockar i 

samband med att de kommer med förslag. Hon säger att vissa saker föräldrarna vill inte passar in i 

förskolans sätt att tänka. Gars beskriver att det kan uppstå frågor om vem som har tolkningsföreträde när 

problem dyker upp. Hon ger ett förslag om ett barn som vill ha napp, föräldern vill att barnet ska få ha 

nappen vilket inte förskolläraren tycker passar i verksamheten. Gars menar här att det kan uppstå en 
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konflikt kring vems åsikt som väger tyngst, (Gars 2002, s. 62). Vi tolkar Magdalenas uttalande som att 

det här inte blir någon osäkerhet kring vem som har tolkningsföreträde då hon uttrycker det som att hon 

själv anser sig ha det tolkningsföreträdet. Hon uttrycker detta när hon säger att föräldrarnas förslag ibland 

inte passar in i förskolan. Genom att se på detta uttalande utifrån en interkulturell kommunikationsteori 

tolkar vi det som att hon inte öppnar upp för mötet eller dialogen med föräldern. Genom sin förförståelse 

över hur förskolans verksamhet ska se ut så skapar hon en distans till föräldern där hon kanske omedvetet 

anser att hennes sätt att tänka är ett bättre alternativ. Johanna berättar till skillnad från Magdalena att hon 

tar till sig föräldrarnas förslag och hon är den enda som berättar om att föräldrarna kan bidra till en 

förbättrad verksamhet. Vi tolkar det som att hon vill ha en dialog med föräldrarna och att hon menar att 

förskolan kan vinna på föräldrars förslag och deltagande. Vi har dock svårt att se om detta gäller alla 

förslag eller om det är så att Johanna bara tar till sig förslag när hon anser dessa vara inom förskolans 

ramar då vi inte får andra förslag på hur samarbetet kan se ut med föräldrarna. 

Gruppsamtalet 

GRUPPSAMTAL SOM METOD FÖR UTVECKLINGSSAMTAL 

Alla förskollärarna har en relativt gemensam förklaring till hur ett gruppsamtal går till och i resultatet 

presenteras därför ett citat från Magdalena som sammanfattar vad förskollärarna ger uttryck för: 

 

Någon termin har det varit att vi har visat en liten film, bland annat om hur dagen ser ut på 

den här avdelningen, för det är ju oftast avdelningsvis. Eller så har vi visat från projekt som 

vi arbetar i, man kan ha lite olika ingångar där. Någon annan gång kan det vara en 

PowerPoint med bilder. Senast så gick vi ut i skogen med föräldrarna och det var väl lite extra 

kul tycker jag […]. 

 

Alla förskollärarna berättar att gruppsamtalen kan se väldigt olika ut men har ändå en gemensam syn på 

hur man kan genomföra ett sådant samtal. De förslagen som tas upp är främst att gruppsamtalen bygger 

på film eller en PowerPoint där de visar vad barnen gör i förskolans verksamhet och det kan vara både 

ifrån projektarbeten men även det vardagliga. Förslag ges även på att gruppsamtalen ibland kan vara 

praktiska, precis som Magdalena berättar har de gått ut i skogen och Eva berättar också att föräldrarna på 

ett gruppsamtal har arbetat med lera tillsammans. Alla förskollärarna lyfter att de använder sig av olika 

kommunikationsvägar så som verbal och visuell kommunikation i sin utformning av utvecklingssamtalen. 

Magdalena konkretiserar hur de kan bygga upp sina gruppsamtal och menar att det kan vara allt från att 

använda sig av en PowerPoint, till en film och till och med ta med föräldrarna till skogen. Alla dessa sätt 

tolkar vi att de använder sig av för att kunna strukturera samtalen samt för att det de vill visa på ska 
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förmedlas till föräldrarna. Nilsson och Waldemarson menar utifrån kommunikationsteorin att 

professionella samtal är ett målstyrt samtal där den professionella har ett syfte som de vill ska förmedlas 

till lyssnaren, (Nilsson & Waldemarsson 2007, s. 34 & 100). Utifrån en hermeneutisk syn på 

kommunikationen kan vi också tolka deras filmer och PowerPoint som något som kan förenkla 

kommunikationen med föräldrarna i gruppsamtalen. De föräldrar som inte kan så bra svenska har då 

möjligheten att bättre följa med i samtalet genom det visuella, alltså budskapet som förskollärarna vill 

förmedla blir lättare att tolka genom att förskollärarna förstärker det de säger med hjälp av bilder.  

Ett syfte som många av förskollärarna uttrycker är att de valt att använda sig av gruppsamtal 

för att påvisa att barn lär tillsammans. Elisabeth talar här om varför hon anser att gruppsamtalet är ett bra 

alternativ till enskilda utvecklingssamtal: 

 

[…] inte nog med att de var tidskrävande så kändes det som att man kom in i ett mönster där 

man, jag vet inte… Det var det att det tog mycket tid. Sen kunde man inte heller se barnet för 

den de egentligen var när man är själv, utan man lär sig i grupp och det är det vi vill lyfta i 

gruppsamtalen, att visa på att barnen lär sig tillsammans med andra […]. 

 

Vi tolkar detta som att de börjat använda sig av gruppsamtalen för att kunna förmedla en syn på att barn 

lär tillsammans och genom att ha gruppsamtal kan de lättare sända ut detta budskap när de talar med 

föräldrarna om flera barn och inte bara det enskilda barnet. I Elisabeths uttalande kan vi se att hon anser 

att det var svårt att ge en bild av barnet som en del i gruppen i det enskilda samtalet. Utifrån ett 

professionellt samtal kan vi då se det som att förskollärarna inte har kunnat skapa ett tillräckligt tydligt 

mål för vad de vill samtala om i det enskilda utvecklingssamtalet. Nilsson och Waldemarson skriver att 

det utan en målsättning är lättare att man tappar den röda tråden och då börjar tala om annat, (Nilsson & 

Waldemarson 2007, s.100), annat kan då i det här exemplet vara det enskilda barnet. 

I exemplet ovan är det inte bara grupplärandet Elisabeth ser som en positiv faktor till att 

använda sig av gruppsamtal, hon nämner också tidsaspekten. Tiden tas även upp av de andra 

förskollärarna men då mest i samband med att de anser varför det har varit svårt att få vissa föräldrar att 

komma till samtalen. Sofia berättar: 

 

Vi har gjort så att vi har delat upp föräldrarna i tre grupper. Två grupper för de barnen som 

går hem klockan två och en grupp senare på eftermiddagen. För det märkte vi förra året, då 

kom det kanske två föräldrar och vi tänkte ”Varför är det inte fler som kommer?” så vi frågade 

lite vad det var som gjorde att de inte kom och då svarade de att det inte passade med tiden. 

Då sa vi ”om vi skulle lägga samtalen till när ni kommer och hämtar, skulle de passa?” Och 

dom sa ”ja”. Då hade vi det och då kom alla utom två […]. 
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Sofia är inte ensam om att planera gruppsamtalen efter vilka tider föräldrarna kommer och hämtar, även 

Johanna uttrycker detta. Emma och Elisabeth berättar istället att tiderna är sekundära och att de främst 

planerar grupperna efter andra aspekter. Dock så säger alla förskollärarna att det kan vara enstaka föräldrar 

som inte kan komma på gruppsamtalen på grund av att de inte har tid. Johanna berättar att det inte bara 

behöver bero på att föräldrar inte har tid utan att det även kan bero på att de inte vill ta sig tiden. I citatet 

konkretiserar hon varför hon tror att det är så: 

 

[…] de intresserade kommer alltid, men tyvärr är det så att den största delen faktiskt inte är 

intresserade och det är en personlig åsikt, jag vet inte riktigt om det är så men det är vad jag 

tror i alla fall […] vad jag personligen tror, först och främst ordet dagis, man märker mycket 

på föräldrarna fortfarande även fast vi försöker lyfta upp det, det är inte ett dagis det är en 

förskola. Det här med dagis, jag tror det ligger så djupt i oss så man tror bara att dagis är en 

plats där barnen leker. Vi försöker hela tiden visa på det andra […]. 

 

Johanna menar att ordet dagis är så djupt rotat inom oss och att föräldrarna därför bara tror att det är en 

plats barnen kommer till för att leka på. Vi tolkar detta utifrån den interkulturella kommunikationen och 

menar då att de kulturella olikheter man har, som i det här fallet är skillnaden på hur man ser på förskolan, 

skapar olika förväntningar. Förskollärarna tycker att det är viktigt att föräldrarna kommer på 

gruppsamtalen och med det får en bild över förskolans verksamhet samt hur deras barn utvecklas medan 

vissa föräldrar enligt Johanna anser att förskolan är ett dagis och därför inte har denna föreställning och 

erfarenhet av förskolan som en plats där barnen lär sig. Vi menar utifrån en hermeneutisk syn på 

kommunikation att förskollärarna antagligen inte lyckats ha en effektiv kommunikation med föräldrarna. 

Det budskap de vill sända till föräldrarna har tolkats på ett annat sätt än vad de menat vilket kan bero på 

föräldrarnas förförståelse kring förskolan. Det kan också bero på andra faktorer som att förskollärarna 

faktiskt inte har denna kommunikation med föräldrarna där de verkligen förklarar vikten av förskolans 

verksamhet. 

En bristande faktor i den kommunikationen kan vi se i frågan vi ställer till förskollärarna där 

de besvarar på vilket sätt de lyfter läroplanen i gruppsamtalen. Då berättar tre av förskollärarna för oss att 

de försöker eller kanske lyfter läroplanen i gruppsamtalen. Magdalena berättar för oss: 

 

Det är lite olika man kanske inte går in på det i detalj, det kanske inte är det intressanta att 

jag berättar en text som står i läroplanen, Utan det är ändå delar som tas upp som man får in 

i det och det behöver inte vara just i det här gruppsamtalet helt enkelt. Men vi har ju mål i 
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vårt systematiska kvalitetsarbete, de brukar vi ju kanske ta upp. Men visst en del blir det ju i 

alla fall. 

 

Johanna berättar däremot för oss hur de planerar aktiviteterna i förskolan ut efter olika läroplansmål och 

sedan visar på dessa i samtalet: 

 

Det är bland det första vi visar, vi förklarar bara kort att vi faktiskt står för ett syfte, varje dag 

har vi syften bakom alla våra aktiviteter. Då visar vi på någon punkt från matematik, 

naturkunskap, språk, lek och samspel som är våra fyra huvudmål just nu.  

 

Johanna är den enda av pedagogerna som faktiskt uttrycker att hon visar läroplansmålen för föräldrarna 

under gruppsamtalen. Resterande förskollärare verkar av deras svar inte tycka att läroplanesmålen är en 

central del av gruppsamtalen. Vi tolkar läroplansmålens frånvaro i gruppsamtalen som något som 

ytterligare kan försvåra föräldrarnas förståelse för varför det är viktigt att komma på gruppsamtalen. Det 

kan då bidra till att föräldrarna behåller sin syn på förskolan som ett dagis då de inte får höra om vilka 

mål och syften förskolans verksamhet har. Om vi tolkar detta utifrån barriärmodellen så kan vi se det som 

att det finns många barriärer mellan förskollärarna och föräldrarna. Detta kan bero på att förskollärarna 

missar att kommunicera viktiga budskap, som i det här fallet läroplanen. Föräldrarna får därmed inte 

tillräcklig information att tolka och de hamnar då i en situation där de inte har möjlighet att få ökad 

kunskap kring förskolans verksamhet vilket resulterar i att de inte ser vikten av den.  

 

DIALOGEN I GRUPPSAMTALET 

Flera av förskollärarna menar att skapa en dialog är en central aspekt i varför man har valt att använda sig 

av gruppsamtal. Eva berättar om anledningar varför de har valt att använda sig av gruppsamtal: 

 

[…] föräldrarna ska få en inblick och se andra barn och möta de andra familjerna för vi har 

upplevt att man inte hade så stor kontakt med andra familjer, många höll sig på sin kant, vi 

försöker överbrygga och skapa en mötesplats.  

 

Trots att förskollärarna säger att de eftersträvar en dialog i gruppsamtalet säger flera även att pedagogerna 

tar upp det största samtalsutrymmet, Johanna svarar på vår fråga om det blir en bra dialog mellan föräldrar 

och pedagoger: 
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Jag skulle säga att 70 % av tiden står vi och berättar, visar klipp och bilder och 30 % är 

samtal. 

 

Även Elisabeth antyder detta i sitt uttalande: 

 

[…] i början så tänkte jag hur jag ska hantera frågor kring deras egna barn ”Hur är mitt 

barn just här?” och det kanske är i ett negativt sammanhang […] nu lyfter vi det positiva. Det 

kan vara mer att de lägger till saker om sitt barn, att om vi har sagt någonting om just deras 

barn så kan den föräldern kanske lyfta ytterligare någon sak.  

 

Dialogen i gruppsamtalet är ett professionellt samtal precis som vi skrivit om i analysen för ”Gruppsamtal 

som metod för utvecklingssamtal?”. Förskollärarna har redan innan samtalet planerat dess utformning 

samt tid för samtalet. Vi tolkar att detta kan vara en anledning att precis som Johanna berättar att 

pedagogerna är de som talar 70 % av samtalet och att föräldrarna endast talar 30 %. Då förskolläraren 

redan planerat samtalet kanske det inte finns så mycket tid för att föräldrarna själva ska kunna ta upp 

samtalsämnen eller frågor som de anser vara viktiga. Även Elisabeth uttrycker detsamma när hon berättar 

att de i gruppsamtalet berättar om barnen och att föräldrarna då kan lyfta ytterligare sidor av detta. Vi 

tolkar dessa uttalanden som att förskollärarna äger samtalet och att föräldrarna får rätta sig efter det som 

de väljer att ta upp och sedan samtala vidare kring dessa ämnen. Detta styrker Gars i sin avhandling och 

skriver att det är förskollärarnas yttranden och reflektioner som tar störst plats i ett utvecklingssamtal då 

de ägnat mer förberedelser kring samtalet, (Gars 2002, s. 52). Genom att förskollärarna talar den mesta 

tiden kan man också tolka det som att det inte sker någon riktig dialog mellan parterna utan att det mer är 

så att informationen förs över till föräldrarna från förskollärarna. Ur en hermeneutisk syn kan vi då se 

genom barriärmodellen på kommunikationen som att förskollärarna är person A och föräldrarna är person 

B, det sker inte en tillräcklig växelverkan och det blir då bara föräldrarnas uppgift att försöka tolka vad 

förskollärarna vill tala om för att sedan kunna fylla i när de får tillfälle. Om föräldrarna då har en annan 

förförståelse kring det som tas upp eller inte ens har några erfarenhet kring det som sägs kan det göra att 

ingen dialog skapas då föräldrarna inte vet hur de ska fortsätta på samtalsämnet.  

Trots att förskollärarna tar upp mest talutrymme under gruppsamtalen så berättar Emma att 

gruppsamtalen har varit ett sätt att skapa en dialog föräldrarna i mellan. I citatet nedan besvarar hon frågan 

kring varför de har valt att använda sig av gruppsamtal: 

 

Vi såg att det var ett sätt att få föräldrarna att visa mer intresse för sina barn i förskolan. Vi 

har jobbat med dokumentation länge och det har inte varit jätteintressant. Vi har inte riktigt 

lyckats få in föräldrarna på avdelningen, vi har heller inte lyckats få föräldrarna till 
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föräldramöten. Det här var ett sätt att få föräldrarna att komma och ha en dialog med oss och 

med andra föräldrar också […]. 

 

Här talar Emma om att föräldramöten har bytts ut mot gruppsamtalen, även Magdalena, Elisabeth och 

Sofia uttrycker detta. Nedan följer ett citat från Sofia: 

 

Vi har märkt att på föräldramöten kommer inte så många föräldrar och vi vet inte vad det 

beror på, men kanske hur man har organiserat det och sen vad man visar och sen kanske 

vilken tid det sätts.  

 

Genom förskollärarnas svar på intervjufrågorna kan vi se att flera av dem uttrycker att gruppsamtalet har 

varit ett bra alternativ då många av föräldrarna inte kom på föräldramöten. Enligt Markström och 

Simonsson ska föräldramötet vara informativt och samarbetsinriktat, (Markström & Simonsson 2013, s. 

29), något vi också tolkar det som att gruppsamtalet enligt förskollärarna ska vara. De menar att det sker 

en större dialog här och att fler vågar tala då det är mindre grupper. Vi tolkar det som att förskollärarna 

talar mest men att det ändå skett en förbättring kring föräldrarnas talutrymme och att förskollärarna 

försöker hitta strategier för att förbättra kommunikationen samt för att alla ska våga ta plats. Språket kan, 

precis som vi skrivit tidigare om och som också förskollärarna uttryckt, vara en anledning till att föräldrar 

inte vågar tala. Det kan också vara så att deras bristande erfarenheter kring förskolan gör att de inte vågar 

ta upp saker precis som Bouakaz skriver. Han menar att föräldrarnas ursprung kan göra att de inte kan 

speciellt mycket om den svenska pedagogiken och därför väljer att distansera sig, (Bouakaz 2007, s. 276).  

Elisabeth berättar att det i vissa gruppsamtal kan saknas en bra dialog mellan förskollärarna 

och föräldrarna och förklarar vad hon tror det kan beror på: 

 

De har så mycket de vill säga men kan inte uttrycka det för att de inte har det språket. Då tar 

de alltid det i efterhand för jag kan ju också oftast det språket de talar, hade de kunnat språket 

tror jag att det hade varit mer, mycket mer prat. 

 

Eva menar att man kan överbygga språksvårigheterna genom att föräldrar i grupp kan vara ett stöd för 

varandra. Hon menar att någon annan förälder kanske tar upp något som en annan inte vågar lyfta när man 

sitter med bara en lärare, hon utvecklar detta och säger: 

 

[…] vi har många som inte är svensktalande som har svårt att förstå vad man säger, nu har 

vi ju bilder och film som blir väldigt konkret för dem men det kan vara andra saker. Då kanske 

man i samma grupp har en förälder som pratar samma språk och då kan man fråga den 
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föräldern. Sen har vi ju de resurserna, som flerspråkiga pedagoger, jag kan kanske översätta 

på ett annat språk också, men annars har de sin kompis bredvid som man kan fråga ”vad var 

det hon sa?”[…]. 

 

En faktor kring att det inte blir en bättre dialog på gruppsamtalet tror Elisabeth kan bero på att flera av 

föräldrarna inte talar god svenska och att det därför är svårt att få dem att våga tala. För att överbygga 

detta menar förskollärarna att de försöker sätta ihop grupper av föräldrar där flera av dem talar samma 

språk. De menar att de då kan få hjälp av varandra i kommunikationen. Vi tolkar återigen det som att en 

form av tolk används och att det då kan bli svårare att förstå budskapen precis som vi skrev i analysen för 

”svårigheter i relationsbyggandet”, alltså att barriärmodellen utvecklas från person A och B till person A, 

B och C. Budskapen blir svårare att tolka då det är ytterligare en person som först ska tolka det person A 

säger för att sedan berätta vidare för person C på ett annat språk. I ett enskilt samtal kan det bli lättare med 

en dialog då man bara är två personer som talar med varandra och det är då lättare att tolka varandra men 

även se om det är så att den andra personen inte förstår eller tolkar kommunikationen på ett annat sätt än 

som menades. Dialogen mellan två personer kan i interkulturell kommunikation underlätta förståelsen 

eftersom man där har möjlighet att korrigera och reflektera kring vad som sägs, man kan även komma 

med motargument. Larsson menar dock också att dialogen i interkulturell kommunikation kan vara 

komplicerad då ord kan fattas och betydelsen kan vara osäker för den andra parten, (Larsson 2011, s. 219-

220). Trots att det finns barriärer i dialogen med bara två personer tolkar vi det ändå som att det kan vara 

lättare att förstå varandra än om det är flera personer som i gruppsamtalet. Det är då lättare att någon 

missförstår ett budskap utan att fråga eller ta upp detta.  

 

DET ENSKILDA BARNET  

När det gäller hur det enskilda barnet ska tas upp under gruppsamtalet har förskollärarna ganska skilda 

åsikter. Den enda som inte anser att det enskilda barnet behöver tas upp är Johanna, hon säger: 

 

Vi ser inte så mycket på just det enskilda barnet på det sättet i och med att vi utgår från 

grupplärandet här i vår organisation […]. 

 

Tre av sex förskollärare berättar i intervjuerna att det enskilda barnet tas upp under gruppsamtalen. I deras 

yttranden tas det däremot inte upp som något självklart och de berättar också att det kan vara svårt att ta 

upp det enskilda barnet i gruppsamtalen. Citatet från Eva är ett exempel på hur detta uttrycks: 
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Det kan vara svårt att lyfta alla enskilda barn, det är väl den utmaningen som är. Där får man 

tänka till innan om vad det är vi ska lyfta med barnen. De är det vi vill få fram, varje barns 

bidrag, positiva bidrag […]. 

 

Två av förskollärarna, Magdalena och Sofia menar att det inte är en självklar del att det enskilda barnet 

tas upp i gruppsamtalet men att de kan lyfta enskilda barn ibland. Sofia berättar i intervjun:  

 

I början hade vi filmer då verkligen alla barnen syntes men det blir ju också svårt eftersom vi 

har flytande grupper. Det blev ett stressmoment att vi skulle se till så att alla barnen syntes. 

Så då sa vi det, det är inte det som är syftet, att varje barn ska synas, det var ju det som var 

med det individuella, då handlade det om det enskilda barnet och det är inte riktigt syftet med 

gruppsamtalet […]. 

 

Hur och till och med om man på gruppsamtalet ska ta upp det enskilda barnet råder det bland de 

förskollärarna vi intervjuat väldigt olika åsikter kring. Vi tolkar det som att det inte är något uttalat syfte 

inom förskolan utan att det är upp till var och en på vilket sätt man ska lägga upp gruppsamtalen och om 

det är viktigt att ta med de enskilda barnen. Vi menar här att förståelsen kring hur ett gruppsamtal ska 

utformas ser väldigt olika ut och det kan bero på att de har tolkat budskapen från ledningen olika. Vad 

som däremot står i läroplanen är att förskolan kontinuerligt ska föra samtal med hemmet om barnets 

trivsel, lärande och utveckling, (Skolverket 2010, s. 13). Vi tolkar det som att om man inte tar upp det 

enskilda barnet kan man omöjligt få med alla dessa delar som enligt läroplanen ska finnas med i samtalet 

med föräldrarna.  Åsikten om att det enskilda barnet inte tas upp delas dock inte av alla förskollärarna 

utan de flesta menar ändå att man talar om det enskilda barnet i gruppsamtalet. För att man ska kunna tala 

om barnet i gruppsamtalet berättar flera av förskollärarna att man fokuserar på barnet i positiva 

sammanhang. Vi tolkar det som att man i kommunikationen med föräldrarna inte vill förmedla något 

negativt budskap utan istället ge en bild av barnets ”bra” sidor. Gars menar att man för att kunna göra 

detta måste utveckla sina föreställningar kring barns kompetenser och meningsskapande och på så sätt 

kunna samtala mer nyanserat kring barnets starka sidor istället för att bara använda ordet bra, (Gars 2006, 

s. 84).  

Trots att förskollärarna inte verkar ha så stort fokus på enskilda barn och istället vill tala om 

grupprocesserna och att barnen lär av varandra så kan föräldrar ibland ställa frågor kring det enskilda 

barnet. Sofia berättar att de har ett syfte med att alla barnen kanske inte syns som enskilda individer i 

samtalet: 
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[…] vi sa det innan, nu kanske det är så att allas barn inte finns med men allas barn är ju med 

och bidrar. Det var väl ovant för föräldrarna också för det är ju klart att man vill se sitt eget 

barn men jag tror att har man ett gott syfte och kan förklara varför någonting är som det är 

så köper de ju det. 

 

Sofia säger att om man tar upp det enskilda barnet så ska det vara i ett positivt sammanhang. Detta säger 

även både Magdalena och Elisabeth. Magdalena svarar på vår fråga om de tar upp det enskilda barnet 

under gruppsamtalet: 

 

Man kan göra det, men då får man såklart alltid tänka på vad det är man tar upp, det man 

berättar. Till exempel ”I den här bilden, när hon ger den här saken till honom för att trösta, 

och han blev jätteglad”, att man gör dem uppmärksamma på det. Skulle det vara något annat 

speciellt så är det viktigt att man har ett enskilt möte.  

 

Att boka in ett enskilt möte är inte Magdalena den enda som berättar om. Flera av förskollärna uttrycker 

att om det börjar ställas negativa frågor om det enskilda barnet så väljer de att boka in ett enskilt samtal 

med den föräldern. Elisabeth säger: 

 

Det finns föräldrar som ställer frågor om sitt barn på gruppsamtalen, beroende på vad det 

rör sig om så kan vi ta det annars får vi säga att vi tar det sen vid ett senare tillfälle, det 

förstår de […] ofta är det oron som gör att man behöver ett enskilt samtal, då bokar man in 

ett sådant, eller om de har tid att stanna kvar efter samtalet så kan man ta det då […]. 

 

Flera av förskollärarna berättar att föräldrarna ibland tar upp negativa saker om sitt egna barn men att de 

då säger att sådant kan man ta vid ett annat samtal. Vi tolkar detta som att det är förskollärarna som styr 

vad som ska tas upp i gruppsamtalet, alltså att deras erfarenheter och förståelser kring vad som ska talas 

om styr. De tar sig med det tolkningsföreträde och tillåter inte all form av kommunikation under 

gruppsamtalen. De vill att föräldrarna ska hålla sig till ”rätt” slags kommunikation. Om man ser detta 

utifrån en hermeneutisk syn på kommunikation kan vi tolka det som att det i ett samtal när en part tar sig 

tolkningsföreträde inte kan ske ett ömsesidigt samtal. Detta då man i ett ömsesidigt samtal måste sträva 

efter att få förståelse för den andra personen. Vi tolkar det som att trots att förskollärarna har ett gott syfte 

med att inte ta upp negativa aspekter om barnen så kan det begränsa föräldrarnas möjlighet till deltagande. 

Vi tror att det finns en möjlighet att de inte vågar föra en dialog om de är rädda att bli tillrättavisade. 

Persson och Tallberg Broman menar att föräldrar som är resurssvaga inte är lika delaktiga i förskolan som 

pedagogerna skulle önska, (Persson & Tallberg Broman 2002). Vi tolkar det som att klyftan kan bli ännu 
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större om föräldrarna känner att de inte får ta upp vad de vill. Det kan då skapa en osäkerhet hos de 

föräldrarna som redan har få erfarenheter av hur förskolan fungerar. För att kunna bli delaktiga så måste 

även de få ta upp det som är viktigt för dem. 

Alla förskollärarna uttrycker att de ser positivt på gruppsamtalen i jämförelse med enskilda 

utvecklingssamtal. Varför de gör detta menar de till stor del beror på bedömningsaspekten. Sofia talar här 

om hur hon ser på det: 

 

Då blir det de här att man sitter och bedömer det enskilda barnets styrkor och svagheter och 

det tycker jag går lite emot för vi ska ju inte göra bedömningar av barn i förskolan men ändå 

ska man sitta och ha de här individuella samtalen för att påvisa styrkor och svagheter och jag 

gillar det här med gruppsamtal mer när man ger den här helhetsbilden […] sen var det väldigt 

tidskrävande också, att fylla i alla de här individuella utvecklingsplanerna. 

 

När förskollärarna talar om hur de ser på gruppsamtalen i jämförelse med de enskilda utvecklingssamtalen 

så har de en mer positiv bild av gruppsamtalet. En stor aspekt som lyfts fram för denna åsikt är 

bedömningen och då bland annat att man i det enskilda samtalet bara fokuserade på barnets styrkor och 

svagheter och hur man kunde utveckla dessa. Vi tolkar det som att en stor anledning till att man just gått 

över till gruppsamtal är för att komma ifrån denna bedömningsaspekt. Även Gars skriver att det är lätt att 

utvecklingssamtal kan komma att handla om barnens problem och att det ibland till och med kan vara en 

förutsättning för att förskollärare och föräldrar ska ha något att samtala om. Hon menar vidare att det finns 

en motsättning kring att tala om barnens utveckling men samtidigt inte bedöma dem, (Gars 2002, s. 71-

75).  Vi tolkar det som att dessa förskollärare ibland väljer att inte tala kring enskilda barns utveckling för 

att på så sätt inte göra en bedömning av dem, men att det på samma sätt kan bli en motsättning då det kan 

vara lätt att missa utvecklingsområden. Denna motsättning är även något Markström och Simonsson 

skriver om. De menar att man måste dela information kring det enskilda barnet för att få en helhet av 

barnet och på så sätt kunna utmana barnets lärande. Samtidigt menar de att denna granskning av barnet 

kan leda till en normalisering av enskilda barn, (Markström & Simonsson 2013, s. 118; Simonsson & 

Markström 2013 s. 4-7).  

Sammanfattning av resultat 

KOMMUNIKATIONEN MELLAN FÖRSKOLLÄRARNA OCH FÖRÄLDRARNA 

Kommunikationen med föräldrarna ses olika av förskollärarna beroende på om det sker i informella- eller 

formella samtal. Vi tolkar det som att förskollärarna ser att det sker en bättre dialog med föräldrarna i den 

vardagliga kontakten. En stor anledning till detta kan vara att det då sker en enkel form av kommunikation 
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där personerna inte behöver tolka varandra på samma sätt. Dessutom talar man i dessa situationer mycket 

om det enskilda barnet, något föräldern har stor erfarenhet kring och kan därför ha större självförtroende 

i dessa samtal. I gruppsamtalet menar förskollärarna att det inte sker en lika stor dialog, detta tolkar vi kan 

bero på att gruppsamtalen är professionella samtal och att förskollärarna i dessa samtal har planerat dem 

sen innan och därför har en striktare ram kring hur dialogen i gruppsamtalen ska se ut och dessutom tar 

upp en stor del av talutrymmet.  

Förskollärarna berättar att det inte alltid sker en bra kommunikation med föräldrarna. De 

två faktorerna som tas upp som en anledning för detta är språket och tiden. När det kommer till språket 

menar flera av förskollärarna att många föräldrar med annat språk väljer att tala med en pedagog som 

kan samma språk som de själva. Vi tolkar det som att detta görs för att det blir lättare för föräldrarna att 

tala med någon som har samma språk, dels för att budskapet blir lättare att tolka genom att de känner sig 

säkra i språket men också för att de känner en större kulturell likhet med dessa pedagoger. Strategier 

förskollärarna använder för att överbygga språkklyftan och ändå kunna samtala med föräldrarna är att 

använda sig av tolk. Vi tolkar dock detta som att det ibland kan försvåra kommunikationen då det blir 

fler som ska tolka budskapet och att viktig information då kan misstolkas lättare. Det andra problemet 

som tas upp i kommunikationen är att föräldrarna inte alltid har tid att samtala. Vi tolkar i analysen detta 

som att det även kan bero på att de inte anser förskolan vara viktig och därför inte tar sig tiden.  

 

FÖRÄLDRARNAS DELTAGANDE I VERKSAMHETEN 

När det kommer till hur förskollärarna vill att föräldrars deltagande i verksamheten ska se ut tolkar vi det 

som att de anser att det viktigaste är att föräldrarna ska få en ökad förståelse kring hur förskolans 

verksamhet ser ut och hur den påverkar barnen. Detta ska göras genom att föräldrarna visar intresse och 

vill lyssna när förskollärarna berättar om verksamheten. I analysen tolkar vi det också som att 

förskollärarna inte anser att det är viktigt att de får en förståelse för hemmen och vi kan då tolka det som 

att förskolans förståelseramar är det som anses viktigt. Att det är förskolans förståelse kring verksamheten 

som har störst betydelse kan vi också se i analysen när en förskollärare, som vi tolkar det, talar om att 

föräldrar bara kan komma med förslag inom förskolans referensram och att förslagen annars förkastas.  

 

GRUPPSAMTAL SOM METOD FÖR UTVECKLINGSSAMTAL 

Att ha gruppsamtal menar förskollärarna är positivt. En stor anledningen som de nämner är att de i dessa 

samtal kan skapa en dialog mellan föräldrar som annars inte umgås med varandra. För att kunna skapa en 

dialog är det viktigt att alla förstår det som sägs och på så sätt kan delta i kommunikation. Vi tolkar det 

som att de kommunikationsvägar förskollärarna skapar kan göra detta möjligt. Alltså när de använder 

både talet och samtidigt visar bilder på det de talar om så förstärker det budskapet och det kan då var 
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lättare för exempelvis de som inte talar så god svenska att förstå det som sägs. De får då större möjlighet 

att delta i kommunikationen på gruppsamtalet. 

De säger också att det i gruppsamtalen har varit lättare att kunna se på barnet i ett större 

sammanhang där de lär tillsammans, något som alla förskollärarna säger är ett huvudsyfte med 

gruppsamtalen. Att lyfta grupplärandet anser de har varit svårt i enskilda samtal och vi har i analysen 

tolkat detta som att förskollärarna i de enskilda utvecklingssamtalen inte har kunnat göra en tillräcklig 

syftesformulering och det kan därför ha varit svårt för förskollärarna att hålla sig till de ämnen de velat.  

 

DET ENSKILDA BARNET UTIFRÅN LÄROPLANEN 

Förskollärarna anser att det mesta med gruppsamtalet är positivt i jämförelse med enskilda 

utvecklingssamtalet men säger också att det negativa kan vara att det är svårt att lyfta det individuella 

barnet i gruppsamtalet. Några säger att de inte gör detta medan andra säger att de försöker. Vi menar att 

de missar läroplansmål om de inte tar upp det individuella barnets utveckling och lärande då just detta ska 

vara en central del av kommunikationen i utvecklingssamtalet. Vi tolkar dock i analysen att det även kan 

finnas en dubbelhet i att tala om individuella barn och inte göra bedömningar som man ofta gör i de 

enskilda samtalen. Denna dubbelhet menar vi då även kan finnas i gruppsamtalen fast åt andra hållet, 

alltså att för att de inte vill göra bedömningar av barnet så missas det att ta upp helt och man kan då inte 

se vilka utvecklingsmål som finns.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då vi i vår studie ville ta reda på hur förskollärarna upplever kommunikationen i de informella- och 

formella samtalen kändes det naturligt att intervjua förskollärarna på de förskolor vi valt ut. Denna 

undersökningsmetod skapar enligt Karlsson konsekvenser för hur vi ser på studieobjektet, alltså att vi kan 

se på attityder, berättelser och uppfattningar men missar andra delar som exempelvis hur studieobjekten 

faktiskt gör, (Karlsson 2014, s. 19-20). Vårt metodval har gjort att vi i vårt tolkningsarbete aldrig kan se 

hur förskollärarna faktiskt gör i praktiken utan vi kan i vår studie bara utgå ifrån det förskollärarna har 

gett uttryck för. Det betyder att de kan ha sagt saker som de sen faktiskt inte gör i praktiken. Stukát menar 

att just det är ganska vanligt. Han skriver att respondenterna ibland kan uttrycka oärliga svar, ibland för 

att de vill vara intervjuaren till lags och andra gånger för att de inte vill erkänna brister, (Stukát 2011, s. 

135).  
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I vår studie har vi använt oss av en hermeneutisk metod vilket bidrog till att vi ville skapa 

ganska öppna frågor till respondenterna. Detta för att vi skulle kunna tolka vad förskollärarna ansåg och 

att inte svaren skulle begränsas av hur vi ställde frågorna. Vi utformade teman som vi ansåg vara viktiga 

för att vi inte skulle tappa den röda tråden och verkligen ställa alla de frågor vi ansåg vara intressanta. 

Under intervjuerna har vi båda deltagit men haft olika roller som vi skiftat mellan i de olika intervjuerna. 

Eftersom att vi haft privilegiet att skriva vår uppsats tillsammans bidrog det med en stor fördel vid 

intervjutillfället. Precis som Eriksson-Zetterquist och Ahrne skriver så är fördelen med att vara två vid 

intervjutillfället att den ena kan ställa frågor och den andra kan koncentrera sig på att föra anteckningar 

av intervjun, något även vi gjorde. Vi spelade även in intervjuerna för att få med all information som 

förmedlades och för att den som antecknade lättare skulle kunna vara en del i samtalet och komma med 

spontana frågor, (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2011, s. 52-53). Trots detta kände vi båda under 

transkriberingen att vi ibland missade att ställa följdfrågor till respondenterna som hade varit intressanta. 

Vi tror att det beror på att vi sen tidigare har väldigt lite erfarenhet kring att intervjua och att det gjorde 

att vi ibland missade intressanta aspekter under själva intervjutillfället.  

 I vår tolkning av materialet har vi använt oss av en hermeneutisk metod som har skapat 

konsekvenser för hur vi sett på materialet. Vi har hela tiden försökt tolka vad respondenterna menar när 

de uttrycker sig och på så sätt försökt sätta oss in i deras erfarenhetsvärld. Detta kan ha gjort att vi har 

misstolkat något någon sagt och med det fått fram ett resultat som respondenterna inte menade. Det kan 

bero på att vi alltid tolkar med hjälp av vår förförståelse och tidigare erfarenheter och att dessa inte går att 

utesluta i tolkningsprocessen. För att vi skulle försöka undvika att bara göra egna tolkningar av materialet 

har vi använt oss av kommunikationsteorin som har hjälpt oss att skapa en djupare förståelse samt hjälpt 

oss att göra vår tolkning mer objektiv. Genom att vi har använt oss av begrepp inom 

kommunikationsteorin har vi kunnat se bortom vår egen förförståelse på ett annat sätt än vad som annars 

hade varit möjligt.  

 Att använda sig av hermeneutiken har varit en utmaning för oss men samtidigt varit till stor 

hjälp i tolkningsarbetet. Vi har haft hjälp av hermeneutiken genom att vi under tolkningsarbetet hela tiden 

har blivit påminda om att våra personliga åsikter inte ska spegla vår tolkning av materialet utan att det 

hela tiden ska handla om att sätta sig in i det respondenterna uttrycker och vad vi tolkar att de menar med 

dessa uttryck, alltså att vi inte ska tolka efter personliga åsikter. Det samma har också varit den stora 

utmaningen och också det som har tagit lång tid i vår uppsats. Vi har fått lyssna på materialet ett flertal 

gånger för att verkligen kunna lyssna till vad de säger för att på så sätt kunna göra en tolkning över vad 

de menar.  
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RELIABILITET 

Reliabiliteten handlar enligt Stukát om hur bra vårt mätinstrument är för att ta reda på syftet med 

undersökningen. Det har även att göra med att om någon annan skulle använda samma metod i en 

likadan undersökning så ska denne komma fram till samma resultat, (Stukát 2011, s. 134). Intervjuer har 

för oss varit en bra metod som bäst svarar på vårt syfte. Vi kan däremot inte ta för givet att någon annan 

som gör en liknande undersökning hade kommit fram till samma resultat som vi. Det beror till stor del 

på att vi tolkar materialet och med det kommer alltid resultatet påverkas av våra subjektiva tolkningar 

även fast vi försökt att motverka detta genom att ta hjälp av begrepp inom kommunikationsteorin. Att 

man inte kommer fram till samma resultat i en kvalitativ forskning kan också bero på att respondenterna 

ger olika svar. Patel och Davidson skriver att olika svar kan bero på att respondenterna kan ha ändrat 

uppfattning, fått en ny insikt eller lärt sig något nytt, (Patel & Davidson 2011, s. 106). Detta är dock inte 

meningen med vår kvalitativa studie utan vi kan bara utifrån våra intervjutillfällen och de svaren 

respondenterna gav just då komma fram till vårt resultat.  

 

VALIDITET 

Reliabiliteten är enligt Stukát en nödvändig faktor för validiteten men inte en tillräcklig förutsättning. 

Vidare menar han att validitet handlar om man faktiskt undersöker det man ska och att undersökningen 

blir mer tillförlitlig genom att man mäter alla försökspersoner på samma sätt, (Stukát 2011, s. 134).  Vi 

har genom vår intervjumall försökt att göra detta men då det är en kvalitativ intervju så har 

respondenterna svarat olika på våra frågor. Det har sedan resulterat i att vi ställt olika följdfrågor och 

med det har svaren på våra frågor varierat av respondenterna, alltså de har inte alltid besvarat samma 

frågor. Då vi har velat ta reda på de egna uppfattningarna från förskollärarna har det heller inte varit vårt 

syfte att alla frågor ska ställas likadant och att vi ska få liknande svar. Vi har istället varit intresserad av 

respondenternas individuella tankar och uppfattningar.  

 Validiteten har också enligt Stukát att göra med det som vi skrev tidigare, alltså att 

respondenterna i intervjun ska ge ärliga svar, (Stukát 2011, s. 136). I vår studie kan vi aldrig garantera 

att respondenterna svarat ärligt, något vi är medvetna om. Vi har i vårt resultat bara analyserat det de 

sagt och inte lagt någon värdering i om det var ett oärligt svar.  

Slutdiskussion 

Vårt syfte med vår studie har varit att med hjälp av kommunikationsteorin tolka hur förskollärarna ser på 

de informella- och formella samtalen med föräldrarna och vad de menar finns för svårigheter i denna 

kommunikation men också hur de menar att förskolans verksamhet kan gynnas av föräldrarnas 

deltagande. När det kommer till gruppsamtalet ville vi utifrån förskollärarnas uttalanden ta reda på om 
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gruppsamtalen kan vara ett fungerande alternativ till de traditionella utvecklingssamtalen. Vi tänkte oss 

att det kunde vara så att dessa förskolor hade hittat ett sätt för att inte bedöma barnen och istället fokusera 

på lärandet och utvecklingen med en positiv infallsvinkel. Detta har till viss del skett men vi har också 

upptäckt att det finns brister med denna metod. 

 

FÖRÄLDRAR SOM SAMARBETSPARTNER 

En faktor som förskollärarna menar är positivt med gruppsamtalen är tidsaspekten. Den lyfts av flera 

förskollärare i olika sammanhang. Det nämns både som positivt utifrån förskollärarnas perspektiv men de 

menar också att det är positivt för föräldrarna, bland annat genom att de planerar gruppsamtalen utefter 

föräldrarnas tider så att de ska ha möjlighet att delta.  

 Trots att förskollärarna upplever att det finns en förbättring med deltagandet i gruppsamtalen 

i jämförelse med föräldramötena så menar de att det skulle kunna bli ännu bättre. Sofia berättar för oss att 

de planerar in gruppsamtalen utefter vilka tider föräldrarna kommer och hämtar sina barn då det tidigare 

varit dålig anslutning just på grund av vilken tid gruppsamtalen läggs. Vi har tolkat Sofias uttalande som 

att det även kan bero på att föräldrarna inte ser något värde i förskolans verksamhet och att vissa föräldrar 

inte är medvetna om vilken roll förskolan har för barnens liv, detta skrev vi även om i resultat- och 

analysdelen där Johanna sa att många föräldrar bara ser förskolan som ett dagis och därför inte ser värdet 

med exempelvis gruppsamtalen. Det kan då handla om att de inte vill ta sig tiden att komma. När 

förskollärarna sedan pratar om hur de lyfter läroplanen för oss berättar de att det inte är det centrala i 

gruppsamtalet. Vi kan då koppla ihop föräldrars ibland bristande deltagande med att läroplansmålen inte 

lyfts av förskollärarna. I läroplanen står det, 

 

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen 

vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är 

tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 

barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande, (Skolverket 2010, 

s. 13). 

 

Att de då inte tar upp läroplanen kan för resurssvaga föräldrar inom förskolan betyda att de hamnar ännu 

längre ifrån möjligheter till att samarbeta med förskollärarna kring deras barn i förskolan. I de förskolor 

vi gjort vår studie finns inget gemensamt dokument kring hur gruppsamtalen ska gå till och därför kan 

detta resultera i att samtalen får olika kvalitéer och kan se väldigt olika ut. Vi menar att man för att 

exempelvis se till att läroplanen verkligen lyfts under gruppsamtalen kan ha användning av dokument om 

vad dessa samtal ska baseras på. Gars berättar att förskollärarna i hennes studie hade stor användning av 
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de checklistor de förberedde utvecklingssamtalen efter. De menade att de då kunde ge en tydlig bild av 

barnet och att de då fick med allt de ville tala om, (Gars 2002, s. 68). Kanske skulle detta också kunna 

underlätta för förskollärarna på dessa förskolor så de inte missar att lyfta något så viktigt som läroplanen.  

 I analysen så tolkar vi att förskollärarna ofta tar sig tolkningsföreträde i dialogen med 

föräldrar och att detta tolkningsföreträde sätter stopp för dialogen som i Magdalenas uttalande där hon 

berättar att hon ofta förbereder föräldrarna på att deras förslag inte alltid passar in i förskolans verksamhet 

och att de därför inte alltid kan göra som föräldrarna önskar. Vi kopplar hennes uttalande till citatet ovan 

från läroplanen där det står att man som förälder ska kunna påverka inom ramen för de nationella målen 

och vi menar då att det inte är förskollärarnas tolkningsföreträde som sätter stopp för dialogen utan att 

läroplanen faktiskt lyfter att föräldrar ska kunna vara med och påverka men endast inom vissa ramar. Vi 

menar att föräldrar endast kan vara med och samarbeta i verksamheten om deras förslag går i linje med 

läroplanen och att det därför är ännu viktigare för förskollärarna att lyfta läroplanen och göra föräldrarna 

medvetna kring vad verksamheten ska stäva efter. På så sätt kan föräldrarna få möjlighet att bidra till 

verksamheten. Om detta inte görs menar vi att föräldrarna kan gå miste om sin förmåga att vara med och 

delta då de inte vet på vilket sätt detta kan göras. I vår resultat- och analysdel kan man läsa att 

förskollärarna inte alltid tycker att det är viktigt att lyfta läroplansmålen i gruppsamtalet, vilket då kan 

göra att föräldrarna har mindre chans att påverka förskolan.  

 Att läroplanen inte lyfts och att vissa föräldrar med det inte får en ökad förståelse kring 

förskolans verksamhet kan också påverka dem till att de inte vågar ta initiativ att ifrågasätta eller diskutera 

verksamheten med förskollärarna. Något vi ser i resultat- och analysdelen är att dialogen ibland brister då 

förskollärarna lägger över mycket ansvar av initiativ på föräldrarna som vi då menar i sin tur kanske inte 

anser sig ha rätten till att göra detta då de inte vet på vilket sätt de kan göra detta. Bouakaz skriver att 

många av de föräldrar som har lite erfarenheter av skolan väntar på att lärarna ska kontakta dem och anser 

att de själva inte har rätten att lägga sig i skolans arbete. De vill ha mer kunskap kring skolsystemet och 

Bouakaz menar att om föräldrarna saknar kunskap kan de bli rädda att involvera sig på fel sätt och att de 

kan känna sig förnedrade i möten, (Bouakaz 2007, s. 184 & 271).  Detta gör att vi anser att det är ännu 

viktigare att man verkligen lyfter läroplanen så att dessa föräldrar kan få mer kunskap kring förskolans 

verksamhet samt veta vilka rättigheter de har som föräldrar.  

 

DET ENSKILDA BARNETS UTVECKLING 

Alla förskollärarna uttrycker som vi skrivit om i resultat- och analysdelen, att deras huvudsyfte med 

gruppsamtalet är att de vill visa på att barn lär tillsammans och att detta går att göra bra i gruppsamtalet 

då flera föräldrar deltar. Vi har tolkat det som att det då blir mer naturligt att tala om gruppen och inte 

fokusera på individuella prestationer. Vi menar dock att detta även skulle gå att göra i ett enskilt samtal 
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om man har ett klart syfte innan samtalet. Det individuella barnet i gruppsamtalet blir inte något centralt 

och vi menar då att ett uttalat syfte med vad utvecklingssamtal ska handla om gås miste. Skolverket skriver 

att utvecklingssamtalet ska handla om barnets utveckling och lärande och ska även handla om barnets 

trivsel samt hur barnet fungerar socialt, (Skolverket 2013, s. 25). Vi menar att det inte går att diskutera 

dessa individuella faktorer, speciellt inte om det är i negativ bemärkelse, i en grupp med andra föräldrar. 

Skolverket och Skolinspektionen menar precis detta, alltså att man inte ska tala om barns individuella 

egenskaper där andra föräldrar deltar då de säger att detta är integritetskränkande, (Orre 2015, s. 27). Den 

här motsättningen kan vi även se i förskollärarnas uttalanden när de berättar hur de hanterar när negativa 

aspekter kring enskilda barn lyfts av föräldrarna under gruppsamtalet. De menar då att man kan ta det vid 

ett annat tillfälle, vilket vi tolkar som att även förskollärarna tycker att det är integritetskränkande att tala 

om de individuella barnen i grupp. Trots att förskollärarna väljer att inte tala om de individuella barnen 

mer än i positiv bemärkelse så berättar flera av förskollärare att föräldrarna ibland kan ta upp sådana saker 

men att de då blir hänvisade till att man kan ta sådant vid ett senare tillfälle. Simonsson och Markström 

skriver att vid ett utvecklingssamtal är tanken att föräldrarna ska kunna lyfta det som är angeläget för dem 

och om något oroar dem. Det är ett tillfälle där föräldern ska få tid att prata om sitt barn med en pedagog, 

(Simonsson & Markström 2013, s. 7; Markström & Simonsson 2013, s. 32). Om man vill tala om sådana 

saker berättar förskollärarna att man har rätt till att boka in ett enskilt samtal men samtidigt säger de att 

föräldrarna inte frågar efter ett enskilt samtal. Vi ställer oss fråga om det inte är så att alla ska ha rätt till 

detta och att man som förälder inte ska behöva ta detta initiativ? Vi menar här att det kan ha blivit en 

förskjutning av ansvar till att det ligger på föräldrarna och att en del av förskolans uppdrag går förlorad.  

 En stor faktor till varför förskollärarna anser att det har varit bra att övergå till gruppsamtalen 

är för att man tidigare i de enskilda samtalen lätt hamnade i någon slags bedömning av barnen. Detta 

menar många av förskollärarna att de kommit ifrån med gruppsamtalen. Det finns en motsättning i att tala 

om barns utveckling och lärande men samtidigt inte göra någon bedömning kring detta. Simonsson och 

Markström skriver att förskollärare ofta hamnar i en bedömning av barnet. Utvecklingssamtalet handlar 

ofta om att bedöma och utvärdera det enskilda barnet i förhållande till ett ”normalt” förskolebarn, 

(Simonsson & Markström, 2013, s. 4).  Samtidigt menar författarna att det är viktigt att föräldrar och 

förskollärare delar information om barnet för att man ska kunna se helheten och på så sätt kunna utmana 

barnet i dess utveckling och lärande, (Markström & Simonsson 2013, s. 118). Detta anser vi kan skapa en 

dubbelhet och att därför större fokus kan läggas på verksamheten i relation till de enskilda barnet. 

Markström skriver att man istället kan vända det och se på hur verksamheten kan bedömas och utvecklas 

efter barnens behov. Hon menar att man måste diskutera förskolans pedagogiska uppläggning och arbete 

så den bäst anpassas efter de enskilda barnen och deras utveckling, (Markström 2011 a, s. 115). Även 

Gars skriver om detta och menar att vi istället för att diskutera problem som om de ligger hos barnet kan 
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se att det ligger i situationen och att det därför är situationer som ska utvärderas, alltså det är verksamheten 

som ska bedömas och utvärderas utifrån barnens behov och inte tvärtom, (Gars 2006, s. 126-127).   

 

FÖRÄLDRAMÖTE  

Förskollärarna jämför gruppsamtalen med föräldramöten vilka ska ha helt olika syften. 

Utvecklingssamtalet ska handla om barnets individuella utveckling medan ett föräldramöte enligt 

Markström och Simonsson ska ha en informativ samarbetsinriktad karaktär där föräldrar bjuds in. Man 

diskuterar sedan exempelvis aktiviteter och händelser som sker på förskolan, (Markström & Simonsson 

2013, s. 30). Detta gör att vi ser en större likhet mellan gruppsamtalet och föräldramötet än 

utvecklingssamtalet. Förskollärarna uttalar sig också om att man började med gruppsamtalen just för att 

de hade svårt att få föräldrarna att komma på föräldramöten, de såg därför gruppsamtalen som en bra 

chans för att föräldrarna skulle få mötas och att det skulle ske en dialog dem i mellan. Även dessa 

uttalanden gör att vi har svårt att se att det enskilda utvecklingssamtalet är det som bytts ut, snarare tolkar 

vi det som att föräldramötena har ersatts av gruppsamtalen och att utvecklingssamtalen på något sätt ska 

vävas in i dessa samtal. Vi menar då att barns utveckling inte blir det centrala.  

 Enö skriver att det ofta är så att föräldrar inte kommer till föräldramöten och att pedagogerna 

därför måste hitta andra strategier för att få dem att komma dit. Hon menar att ett sätt kan vara att man 

ändrar föräldramötena från envägskommunikation där pedagogerna bara ger information, till att skapa en 

kontinuerlig och fördjupad dialog mellan föräldrar och pedagoger, (Enö 2013, s. 50-55). Vi tolkar det som 

att det är precis detta förskollärarna i vår undersökning har gjort. De har hittat en strategi för att få 

föräldrarna att komma och vara interaktiva i mötet. Genom att de har delat in föräldrarna i små grupper 

tolkar vi det som att det antagligen kan ske en större dialog i dessa samtal, detta då man i mindre grupper 

kan ha lättare att få sin röst hörd samt våga tala och ställa frågor. Vi tänker att detta är en väldigt bra 

strategi just i områden där det finns föräldrar med många olika språk och som därför kan ha svårt med 

svenskan. 

Slutsats 

Vi har i vår studie kommit fram till att förskollärarna anser att kommunikationen mellan dem och 

föräldrarna kan se väldigt olika ut beroende på föräldrarnas tidigare erfarenheter av förskolan. 

Förskollärarna har gett uttryck för att det är lättare att kommunicera med de föräldrarna som är nyfikna 

och intresserade samt även med de som är kunniga inom förskolan. De menar också att långvariga 

relationer påverkar kommunikation positivt. Vidare menar de också att kommunikationen är lättare vid 

vardagliga samtal, detta beror troligtvis på att denna kommunikationsform är relativt lätt då man diskuterar 

de enskilda barnet. Föräldern har då mer erfarenhet kring ämnet och kan därför känna sig mer jämbördiga 
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med förskollärarna. När de kommer till hur förskollärarna vill att samarbetet med föräldrarna ska se ut så 

är de just intresse och nyfikenhet som nämns som viktiga faktorer. Förskollärarna vill att föräldrarna ska 

lyssna på vad de har att säga och ta till sig den informationen de ger och de verkar inte tycka att det är 

viktigt att föräldrarna kommer med förslag och deltar i den pedagogiska verksamheten.  

 Språket är något som vi i vårt resultat kommer fram till kan vara en stor svårighet i 

kommunikationen, något som alla förskollärare lyfter. Vi menar dock att det inte bara behöver vara språket 

i sig som blir en barriär utan det kan också bero på kulturell tillhörighet. Vissa föräldrar kan känna att de 

inte har rätten att lägga sig i samt att de har lite erfarenhet av förskolan och att de på så sätt inte vet på 

vilket sätt de kan delta i verksamheten. Denna faktor gör också att vi tolkar det som att dessa föräldrar 

söker sig till pedagoger som talar samma språk som de själva, alltså för att de känner större tillhörighet 

till dem samt för att de kan göra sig bättre förstådda. 

 När det kommer till kommunikationen i gruppsamtalet nämns även här språket som ett 

problem som flera förskollärare anser vara en anledning till att inte en bättre dialog sker. De försöker dock 

överbygga dessa svårigheter genom att bland annat placera föräldrar i grupper där flera talar samma språk 

och att de där kan hjälpa varandra i kommunikationen, alltså att en form av tolk kan användas. Vi kommer 

i vårt resultat fram till att tolk ibland kan försvåra kommunikationen mer än att förenkla den. Vi menar 

detta då det blir för mycket budskap som sänds ut och som sen ska tolkas när det är för många inblandade 

i samtalet. Istället anser vi att en bättre lösning ofta kan vara att förenkla språket samt använda sig av 

andra strategier som också förskollärarna lyfter. Exempel på dessa är de att visar bilder och filmer 

samtidigt som de talar.  

 Förskollärarna vi har intervjuat ser alla positivt på gruppsamtalen som metod för 

utvecklingssamtal. De menar alla att man i dessa samtal lättare kan fokusera på att barnen lär tillsammans 

och att man alltid i förskolan befinner sig i grupprocesser. Det de tar upp som den enda negativa aspekten 

med gruppsamtal är att de ser svårigheter med att ta upp det enskilda barnet i dessa samtal. De menar att 

man bara kan göra det om det är i positiva sammanhang. Förskollärarna uttrycker samma tankar som både 

skolinspektion och skolverket, det vill säga att man inte kan gå in på enskilda barn när andra föräldrar 

deltar i samtalet då detta är integritetskränkande.  

Vi kommer i diskussionen fram till att förskollärarna missar mål i läroplanen gällande barns 

individuella utveckling och lärande då de inte lyfter alla aspekter kring barnet. Det vi däremot ser som en 

positiv aspekt av gruppsamtalen är att de inte gör bedömningar av barnen som man annars ofta gör i 

enskilda utvecklingssamtal. Trots denna positiva aspekt kring bedömningen menar vi att gruppsamtalen 

inte håller som metod för utvecklingssamtal på dessa förskolor just på grund av det enskilda barnet inte 

synliggörs på det sättet som skolverket menar att det ska göras. En anledning att det enskilda barnet inte 

lyfts kan bero på att det anses vara integritetskränkande men vi menar att det också kan bero på att det 
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inte finns något dokument eller mall kring vad gruppsamtalen ska innehålla. Förskollärarna har med det 

stor tolkningsmöjlighet och kvalitéerna i gruppsamtalet kan därför skifta. 

 Vi kommer istället fram till att gruppsamtalen är en bra metod för de vanliga föräldramötena. 

Detta då förskollärarna uttalar sig om att de inte kommit föräldrar på möten och att man därför sett 

gruppsamtalen som ett tillfälle för föräldrar att mötas och ha en dialog. De har med det hittat en bra strategi 

för att föräldramötet inte bara ska bestå av envägskommunikation utan att föräldrarna också blir delaktiga 

i kommunikationen, något de har större möjlighet till i gruppsamtalen än i föräldramötena. Vi tror därför 

att en bra lösning skulle vara att återinföra de enskilda samtalen men där ha ett utarbetat mål så man 

fortfarande kan tala om grupprocesser samtidigt som man har det enskilda barnet i fokus. Vi menar också 

att enskilda samtal är viktigt för att föräldrarna ska ha friheten att ta upp det som är angeläget för dem. 

Gruppsamtalen skulle istället kunna ersätta föräldramötena, något som skulle göra att syftet från 

förskollärarnas sida fortfarande skulle kunna behållas, nämligen att föräldrarna ska få tillfälle att möta 

varandra och se andra barn i verksamheten.  

Förslag till vidare forskning 

Då vi i vår studie inte har tittat på hur gruppsamtalen fungerar i praktiken så önskar vi att mer forskning 

skulle göras kring gruppsamtalen genom observationer. Det skulle då bli synligt hur dessa samtal går till 

och man skulle då ha större möjlighet att se hur exempelvis läroplanen och de enskilda barnen lyfts i 

gruppsamtalen. Ytterligare aspekter som skulle vara intressant är att ta reda på föräldrarnas syn på hur 

kommunikationen fungerar mellan dem och pedagoger samt hur de ser på gruppsamtalen som metod för 

utvecklingssamtal.  
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Bilagor  

INTERVJUGUIDE 

 

Namn:  

 

Hur länge har du jobbat inom förskolan?  

 

Yrkeskategori: 

 

 

Föräldrasamverkan: 

 

Hur ser den dagliga kontakten med föräldrarna ut?  

 

Hur gör du för att göra den dagliga kontakten så givande som möjligt?  

 

Vad tycker du är det viktigaste komponenterna i relationsbyggandet med föräldrarna?  

 

Ser du någon svårighet i relationsbyggandet med föräldrarna? I så fall vad? Hur yttrar sig problemet i 

praktiken? Ge exempel.  

 

Vad anser du krävs av föräldrarna för att få ett givande samtal? Finns dessa här? 

 

Vad vinner verksamheten på föräldrarnas deltagande?  

 

Syfte: 

Hur går Gruppsamtalet till? 

 

Har du arbetat med enskilda utvecklingssamtal tidigare? 

 

Om ja, Hur upplevde du dessa?  

 

Vad ser ni för positiva respektive negativa aspekter av gruppsamtalen i jämförelse med de enskilda 

samtalen?  
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Varför har ni valt att använda er av gruppsamtal?  

 

Hur förmedlar ni att strävansmålen i läroplanen följs i utvecklingssamtalen?  

 

Hur säkrar ni att allt om ska tas upp på ett utvecklingssamtal tas upp? Exempelvis mallar eller IUP.  

 

Har ni andra underlag som används för utvecklingssamtalen?  

 

Vad är skillnaden mellan ett utvecklingssamtal och ett föräldramöte? 

 

 

Dokumentation/bedömning 

 

Vad är syftet med den pedagogiska dokumentationen?  

 

Hur görs dokumentationen för att synliggöra verksamhetens utvecklingsmål? 

 

Hur görs dokumentation för att se det enskilda barnets utvecklingsmål? 

 

Hur säkerställer ni att ingen faller bort?  

 

Vad är det mest utmanande med utvecklingssamtalen? 

 

Har du något mer att tillägga/ har vi missat att lyfta något?  
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INFORMATIONSBREV 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Elin Spets och Fanny Balenius och läser till förskollärare på Södertörns Högskola. Vi ska nu 

skriva vårt examensarbete som kommer att handla om utvecklingssamtal i grupp. Vårt syfte med arbetet 

är att få reda på föräldrars perspektiv och pedagogernas syfte med gruppsamtal som metod för 

utvecklingssamtal. Som ni vet så har vi redan deltagit på er förskolas gruppsamtal och ska nu fortsätta 

med intervjuer. För att vi ska kunna visa på pedagogers perspektiv behöver vi er hjälp. Vi undrar därför 

om ni kan tänka er att ställa upp på en intervju där vi kommer ställa ett antal frågor kring ert syfte, 

tankar och synpunkter.  

 

All information vi tar del av kommer att behandlas konfidentiellt det betyder att det inte kommer att 

vara möjligt att identifiera förskolan, barnen, föräldrarna eller pedagogerna i vårt arbete. Det material vi 

samlar in kommer inte att användas i något annat syfte än för vår uppsats. Vi vill även informera om att 

vi behöver ert samtycke inför intervjun och att ni när som helst kan avbryta er medverkan.  

 

Vi kommer att kontakta er för att boka in ett intervjutillfälle. 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

Fanny Balenius  & Elin Spets 

 

 

 

 

 

 

 


