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Svensk titel 
 

Kommunikation och bemötande  
- Föräldrars upplevelse av utvecklingssamtal I förskolan 

Engelsk titel 
 

Communication and responding 
- Parents experience of development talks in Pre-school 

 

Abstrakt 
Studien har sitt fokus på föräldrars upplevelse av kommunikation och bemötande i 

förskolans utvecklingssamtal. Genom att ta del av hur föräldrar uttrycker sig på olika 

internetsidor har det visat sig att utvecklingssamtal upplevs mycket olika av föräldrarna. 

Intresset är därför riktat mot att närma sig en djupare förståelse av hur föräldrar 

upplever kommunikation och bemötande i utvecklingssamtalen. Frågan som fokuseras 

är Hur upplever föräldrar kommunikation och bemötande i förskolans 

utvecklingssamtal?   

Det teoretiska ramverket utgörs av Deweys tankar om kommunikation som ett innehåll, 

Meads sätt att se på kommunikation som något som händer i mötet mellan människor 

och Bernsteins sätt att se på den styrning som sker i kommunikationen.  

För att få svar på föräldrars upplevelser användes semistrukturerade intervjuer. 

I analysen av resultatet framkommer att kommunikationen i utvecklingssamtalet oftast 

sker genom informationsutbyte. När personal och föräldrar ser varandra som två subjekt 

som båda är ansvariga för utvecklingssamtalet sker ett bemötande i en delad livsvärld. 

När det gäller styrning så framträder den som delvis stark och delvis svag. Personalens 

sätt att agera i utvecklingssamtalet påverkar föräldrarnas upplevelse allra mest. Detta 

leder till att studiens slutdiskussion uppmärksammar tankar om personalens förmåga att 

leda utvecklingssamtal samt förskollärarutbildningens avgörande betydelse när det 

gäller att konkretisera examensmålens begrepp som ”självkännedom”, ”empatisk 

förmåga” och ”professionellt förhållningssätt”.  

 

 

Nyckelord 
bemötande, föräldrars upplevelse, kommunikation, styrning, utvecklingssamtal  

 

  



  
 

4 

 

Innehåll 

1. Inledning ___________________________________________________________ 6 

2. Bakgrund ___________________________________________________________ 7 

3 Syfte och frågeställningar _____________________________________________ 10 
 Syfte och frågeställning ___________________________________________ 10 1.1

4 Tidigare forskning ___________________________________________________ 11 
 Utvecklingssamtal i förskola och skola _______________________________ 11 4.1

 Föräldraperspektiv _______________________________________________ 12 4.2

 Samhällets idé ___________________________________________________ 13 4.3

 Samverkan mellan hem och förskola _________________________________ 13 4.4

5 Teoretisk förankring _________________________________________________ 17 
 Kommunikation _________________________________________________ 17 5.1

5.1.1 Ett möte med den andre. _______________________________________ 17 

5.1.2 Upplevd kommunikation _______________________________________ 19 

 Kommunikationens styrning _______________________________________ 21 5.2

6 Metodavsnitt _______________________________________________________ 24 
 Val av metodansats _______________________________________________ 24 6.1

 Kvalitativ forskningsansats_________________________________________ 24 6.2

 Hermenuetisk ansats ______________________________________________ 25 6.3

 Intervjuns utformande_____________________________________________ 26 6.4

 Urval __________________________________________________________ 27 6.5

 Genomförande __________________________________________________ 28 6.6

 Metodkritik _____________________________________________________ 29 6.7

 Undersökningens generaliserbarnet och trovärdighet ____________________ 29 6.8

 Etiska överväganden ______________________________________________ 30 6.9

7 Resultat ____________________________________________________________ 32 
 Delad erfarenhet _________________________________________________ 32 7.1

7.1.1 Samtalets innehåll ____________________________________________ 32 

7.1.2 Bilden av barnet i samtalet _____________________________________ 33 

 Bemötande _____________________________________________________ 33 7.2

 Styrande faktorer i samtalen ________________________________________ 34 7.3

7.3.1 Föräldrarnas förberedelse _____________________________________ 34 

7.3.2 Frågeformulärets betydelse i samtalet ____________________________ 35 

7.3.3 Föräldrarnas uppfattning om personalens förberedelse och dokumentation 35 

7.3.4 Ramar som styr samtalet _______________________________________ 36 

 Avslutande sammanfattning ________________________________________ 36 7.4

8 Analys _____________________________________________________________ 38 
 Delad erfarenhet _________________________________________________ 38 8.1

 Styrande faktorer i samtalet ________________________________________ 41 8.2

 Sammanfattning _________________________________________________ 42 8.3



  
 

5 

 

9 Diskussion __________________________________________________________ 44 
 Metoddiskussion _________________________________________________ 44 9.1

 Föräldrars upplevelse av kommunikation i utvecklingssamtal______________ 45 9.2

 Sammanfattning _________________________________________________ 48 9.3

 Slutord ________________________________________________________ 49 9.4

10 Referenser_________________________________________________________ 50 

Bilagor ______________________________________________________________ 55 
Bilaga A Missivbrev 

Bilaga B Frågeguide 

  



  
 

6 

 

1. Inledning 
En liten bok om MOMO av Michael Ende (2003) får ge en infallsvinkel på 

kommunikation. Boken handlar om en liten flicka som flyttar in i en gammal förfallen 

amfiteater. Ryktet sprider sig i grannskapet och de bofasta försöker övertala henne att 

bosätta sig hos någon av dem men Momo håller fast vid att hon vill bo i amfiteaterns 

förfallna stenhus. Hon får hjälp av grannarna att iordningställa det lilla boendet. Det 

som sedan händer är att människor kommer till henne med förnödenheter och hon 

lyssnar på deras berättelser och snart sprider sig ryktet att hon ger så goda råd. Folk 

strömmar till henne och berättar om diverse problem och konflikter och vad gör då 

Momo. Hon lyssnar. Hon säger inte mycket men hon visar stort intresse för de olika 

personernas berättelser och lyssnar på det de har att säga. På så sätt kommer de bofasta 

som regel fram till egna lösningar. Barnen i grannskapet uttrycker också att det är 

mycket roligare att leka när Momo är i närheten. Återigen är det inte Momo som talar 

om vad de ska göra men hon har massor av historier att berätta för barnen vilket gör att 

deras lek får näring.  

 

Att ta den andres perspektiv är svårt men nödvändigt om vi verkligen vill förstå en 

annan människas upplevelse av något. I alla typer av relationer är det viktigt att ha 

förmågan att sätta sig in i den andres perspektiv för att ett möte mellan parterna ska 

uppstå. Vad som kommuniceras och hur kommunikationen sker är avgörande för detta 

möte. Genom min yrkesprofession som förskollärare, specialpedagog och som förälder 

har jag genomfört och deltagit i ganska många utvecklingssamtal och har tills för några 

år sedan inte funderat så mycket på mottagaren/föräldern i utvecklingssamtalet. Intresset 

för motparten i utvecklingssamtalet har emellertid successivt stärkts och i det här arbetet 

läggs fokus på föräldrarna och deras upplevelse av utvecklingssamtal. 

 

I förskolan talas bland annat om skillnaden mellan barnets perspektiv och 

barnperspektiv och med det menas då att om någon tar barnets perspektiv så finns en 

intention att ”byta plats med barnet”, det vill säga att på djupet försöka sätta sig in i hur 

barnet kan tänkas uppleva situationen just nu. Ses barnet utifrån ett barnperspektiv är 

det den vuxnes tankar om hur barnet upplever situationen som uttrycks. På samma sätt 

kan vi tänka om andra situationer. Avsikten med detta arbete är att förstå en situation 

utifrån föräldrarnas perspektiv.  
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2. Bakgrund 
 

Utvecklingssamtalet utgår från ett uppdrag/arbetssätt som kan används i olika 

verksamheter vilket innebär att föräldrar som kommer till utvecklingssamtal i förskolan 

bär med sig olika erfarenheter. Skolverket anger att utvecklingssamtal ska genomföras i 

förskolan minst en gång per år med fokus på den pågående utvecklingen hos individen 

utan mål att uppnå.
1
 

 

Mot denna bakgrund blir det intressant att uppmärksamma vad som sker i 

utvecklingssamtal i förskolans verksamhet.  På den nätbaserade sidan ”Familjeliv”
2
 och 

på sidan Vi föräldrar
3
 skriver föräldrar om upplevelsen av ett utvecklingssamtal i 

förskolan. En röst uttrycker sin positiva bild av utvecklingssamtalet där fokus riktats 

mot barnets utveckling med hjälp av bilder/fotografier på barnet. Föräldern beskriver 

hur upplyftande det kändes att uppleva ett sådant samtal. En annan förälder pekar på hur 

betydelsefull förskolans läroplan är som underlag vid kommunikationen: 

  
Redan i förväg fick vi föräldrar välja ut ett par mål som vi ville fördjupa oss kring och 

sen hade pedagogerna på allvar reflekterat och dokumenterat om vårt barns utveckling 

i relation till de målen. Det blev jättebra.. (mamma på socialt medium) 

 

Båda föräldrarna upplever att samtalet handlat om barnet och dess utveckling. Det som 

framträder tydligt i exemplet är att samtalet utgick från förälderns val av mål, hämtade 

från förskolans läroplan, och att samtalet sedan handlade om det innehåll föräldern valt. 

Det föräldern säger i citatet ovan kan vara ett uttryck för att det uppstod en samhörighet 

i samtalet där förälder och personal kunde utbyta erfarenheter och upplevelser av barnet 

(Markström & Simonsson, 2013). Framträdande är exemplens föräldraupplevelse av 

dialog. Detta kan tolkas som att föräldrarna har en positiv känsla av att 

kommunikationen i samtalet sker med fokus på barnet.  

 

Vid Skolverkets utvärdering av förskolans verksamhet poängteras att dokumentation är 

viktig för att ge föräldrar möjlighet att följa barns utveckling men att förskolor behöver 

utveckla denna dokumentation. 
4
 En annan förälder

5
 upplever att förskolan är dålig på 

att genomföra utvecklingssamtal, eftersom det just inte finns någon dokumentation som 

hjälper föräldern att ringa in och förstå barnet i verksamheten.  

 
Jag vill veta mer om barnets sociala och mentala utveckling och tycker det är 

svårt att få raka besked om sådant i förskolan. Å andra sidan har ju inte de mål 

på samma sätt som vi har i skolan, så det finns ju inget att relatera till. 

(mamma på familjehemssidan). 

  

Detta citat kan tolkas som om det inrymmer en förväntan som inte infrias utifrån det 

som sedan sker i utvecklingssamtalet. Föräldern vill veta hur barnet har utvecklats men 

möts av tal om praktiska arrangemang. Gaars (2006) uppmärksammar i sin studie att 

föräldrar ser det som naturligt och självklart att det egna barnet är föremål för analys 

och diskussion. Föräldern i citatet ovan ger på ett tydligt sätt uttryck för den 

                                                 
1
 (http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/individuell-utvecklingsplan-1.92253 ). 

2
 http://www.familjeliv.se/forum/thread/68761771-erfarenhet-av-utvecklingssamtal/1 

3
 http://www.viforaldrar.se/forum/amne/forskola/fosta-utvecklingssamtal-pa-forskola-205186 

4
 Skolinspektionens rapport 2012:7 Diarienummer 400-2011:2600 Stockholm 2012 

5
 http://www.familjeliv.se/forum/thread/68761771-erfarenhet-av-utvecklingssamtal/1 

http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/individuell-utvecklingsplan-1.92253
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självklarheten genom att beskriva sin förväntan om att få kunskap om det egna barnet. 

Upplevelsen av vad som verkligen sker i samtalet är en helt annan. 

 

Markström & Simonsson (2013) skriver att föräldrar förväntar sig att förskolans 

personal har kompetens att bedöma barnets utveckling. Här framträder ett dilemma, 

vilket föräldern också påtalar, att det i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010) står att 

det är verksamheten som ska bedömas och inte det enskilda barnet. Samtidigt är 

förskolans läroplan tydlig med att det enskilda barnets utveckling och lärande ska 

dokumenteras, följas upp och analyseras för att man på så sätt ska kunna genomföra en 

verksamhet som gagnar det enskilda barnets utveckling (Ljungberg 2013). Det som blir 

tydligt i exemplet ovan är förälderns upplevelse av att inte komma till tals och dela på 

kommunikationen i samtalet utan snarare att samtalet handlar om att delges information 

om saker som inte upplevs vara relevanta. Ur förälderns perspektiv är det barnet som är 

intressant, men ur förskolans perspektiv är det verksamheten och organisationen som är 

viktig att informera föräldern om. 

 

En annan förälder ger uttryck för en misstanke om att barnets situation eventuellt inte är 

så bra som förskolan kommunicerar i den dokumentation som visas. Är det verkligen 

hela bilden av barnet som visas? Föräldern beskriver hur hon upplevt att det egna barnet 

haft saker som hon behöver jobba med men att personalen inte talat något om barnets 

svårigheter och hur de arbetar för att hantera dem. Föräldern skriver  

 
Vi har tagit upp några saker och förklarat hur vi gör hemma, och då har det 

efter mycket om och men blivit ett samtal kring hur vi ska göra för att ta itu 

med problemet på två fronter. (Förälder på familjehemsidan) 

 

När föräldern upplevt sig vilja diskutera ett problem som familjen hanterar på ett visst 

sätt i hemmet möts han/hon med tvekan eller motstånd av förskolans personal. 

Föräldern upplever inte att förskolan vill se problemet. Kan det i denna förälders 

beskrivning anses att det råder en öppen kommunikation där alla ges utrymme och kan 

säga sitt? Tas vars och ens perspektiv på allvar? Kan vi säga att personalen bemött 

föräldern med förtroende och respekt? En förklaring till förskolans agerande kan vara 

att förskolan talar om barnets styrkor snarare än barnets svårigheter och på det sättet 

riskerar förskolans personal att inte ge en hel bild av barnet (Elfström 2005).  

 

Palla (2012) poängterar att det i förskolan finns tendenser till att svårigheter förläggs 

hos barnet. En fråga som kan ställas utifrån citaten ovan, hämtade från sociala medier, 

är vad som styr utvecklingssamtalet. Är det föräldrars och personals vilja att byta 

erfarenheter med varandra, att dela en tanke om barnets utveckling eller styrs samtalet 

av personalens kunskap om förskolans uppdrag att inte bedöma det enskilda barnet? 

 

Till dessa citat hämtade från Internet ska läggas några spontana samtal, helt oberoende 

av varandra, med några föräldrar som inspirerat till tillkomsten av detta arbete. En 

mamma vars dotter är en ”duktig” elev i åk 8, uttryckte på en fråga om sin upplevelse av 

utvecklingssamtal följande: ”… det är de mest meningslösa samtal jag vet.” En annan 

mamma som har flera barn som det inte går så lätt för i skolan berättar hur läraren i 

skolan ”… vill att jag ska tala om vad de ska göra och det vet ju inte jag, jag är inte i 

skolan.” Ytterligare en mamma frågar sig hur hon kan agera eftersom hon 

uppmärksammat förskolans personal på att barnet inte trivs i förskolan och att barnet 

upplever sig kränkt. Hon har försökt påtala problemet för förskolans personal men får 

då höra av dem att det är hon som ”inbillar” sig saker. Vad är det som har 

kommunicerats i dessa samtal och vilket bemötande har föräldern upplevt? 
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Vad är då problematiken? Förskolan (och skola) är ålagd att genomföra kontinuerliga 

samtal kring barnets utveckling och att genomföra utvecklingssamtal minst en gång 

varje år.
6
 I lagtexten framgår att det är förskolläraren som har huvudansvar för 

utvecklingssamtalen. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010) är innehållet något mera 

preciserat i jämförelse med skollagen och där anges att förskolan är ansvarig för att 

kontinuerligt föra dialog med vårdnadshavare om ”barnets trivsel, utveckling och 

lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal”( Lpfö 98 rev. 

2010 sid 12). Lärare eller personal i förskolan kan eller ska med andra ord genomföra 

utvecklingssamtal. De föräldraröster som jag tagit del av gör att jag finner det intressant 

att försöka förstå hur de olika intressenterna i ett utvecklingssamtal upplever själva 

kommunikationen. Mitt intresse är riktat mot föräldraperspektivet. Hur upplever 

föräldrar utvecklingssamtalet? Utifrån föräldraperspektivet handlar utvecklingssamtalet 

om ”mitt barn”. De föräldrar som anger en positiv ton berättar om bilder/fotografier på 

barnet, dokumentation som sker på förskolan och att de varit med vid förberedelsen av 

samtalet genom att hjälpa personalen att rikta blicken mot ett visst innehåll i samtalet. 

Andra föräldrar uttrycker en osäkerhet inför vad samtalet ska handla om. Föräldrar som 

undrar: Vad kommer de att berätta? Säger de något om mitt barns utveckling? Berättar 

de verkligen allt?  

 

Som framgått finns det alltså olika känslor och tankar hos föräldrar vad gäller 

upplevelsen av utvecklingssamtal. Ett exempel som ges handlar om hur föräldrar som 

upplevt positiva samtal uppmärksammar att det funnits en stark vilja hos personalen att 

lyssna på föräldrarna. Ett annat exempel synliggör någon form av oförståelse mellan 

förälder och personal. Ett tredje fall belyser en form av misstänksamhet hos föräldern 

om huruvida personalen verkligen förstår barnet i fråga. Ytterligare en frustration som 

kan märkas handlar om hur personalen rådfrågar föräldern hur verksamheten ska 

genomföras för att barnet ska utvecklas. Hur lyckas då förskolans personal möta 

föräldrarnas förväntningar? Föräldrarnas egna erfarenheter av utvecklingssamtal kan ha 

varit framtidsinriktade (utifrån erfarenhet de bär med sig av medarbetarsamtal eller 

utvecklingssamtal i skolan). Detta kan innebära att deras förväntningar om att tala om 

det egna barnets utveckling kan tolkas som framtidsinriktade. De riskerar därmed att 

krocka med förskolans sätt att tala om och beskriva vad som sker i verksamheten. Har 

förskolans personal svårt för att tala om barnets utveckling på grund av att det finns en 

rädsla för att de då kan uppfattas bedöma barnen och att därmed inte följa intentionen i 

förskolans läroplan med strävansmål?  

 

Det är förskolans personal som ska initiera och erbjuda föräldrar utvecklingssamtal, 

men innebär det per automatik att de har tolkningsföreträde beträffande innehållet i 

samtalet? Ska parterna lämna ett utvecklingssamtal och vara överens? Svaret på den 

frågan är nej. Det är troligen inte möjligt eller ens önskvärt. Men vad händer om 

samtalet inte upplevs meningsfullt för föräldrarna (barnen) eller personalen? Exemplen 

som uppmärksammats ovan pekar på frustrerade föräldrar som inte känt sig lyssnade på 

eller fått den information som de förväntat sig. Samtidigt vittnar några om att de 

verkligen fått sina förväntningar infriade. Det leder till en fundering kring vad som är 

skillnaden i dessa olika samtal.  

 

                                                 
6
 ”Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal 

om barnets utveckling och lärande(utvecklingssamtal)”( skollagen 8 kap. 11§). 



  
 

10 

 

Vilka betydelsefulla faktorer kan ringas in som meningsbärande i kommunikationen 

mellan lärare och förälder? En tolkning av statens ambition med att personalen ska 

genomföra utvecklingssamtal ligger i att det då ges möjlighet för personal och föräldrar 

att föra en dialog kring, eller i de fall barn deltar, med barnet om barnets utveckling, 

trivsel och lärande för att på bästa sätt stödja barnet. Om föräldrar upplever 

utvecklingssamtalet som meningslöst, bidrar det då till barnets utveckling, trivsel och 

lärande? Leder det till att personal och föräldrar delar den sociala arena som förskolan 

kan utgöra? För att spetsa till det, så kan frågan ställas om utvecklingssamtal behövs, då 

de inte upplevs meningsfulla. Att föra samtal i en verksamhet ställer krav på dem som 

deltar och en fundering kan vara huruvida förskolans personal känner att man har 

kunskap och kompetens att genomföra samtalen i förskolan. Hur säkra eller bekväma är 

personalen i förskolans verksamhet att genomföra utvecklingssamtal? Om de upplever 

osäkerhet, hur återspeglas det i samtalet och hur upplevs detta av föräldern? Genom att 

uppmärksamma hur föräldrar upplever utvecklingssamtal är förhoppningen att 

förskolans personal ges möjlighet att reflektera över hur utvecklingssamtal planeras, 

genomförs och följs upp så alla parter - barn, föräldrar och personal - upplever 

utvecklingssamtalet som ett givande och meningsfullt samtal. 

 

3 Syfte och frågeställningar 
 

 Syfte och frågeställning 1.1
Syftet är att närma sig en djupare förståelse av hur föräldrar kan uppleva 

kommunikation och bemötande i utvecklingssamtal de deltagit i på en förskola.  

 

Den fråga jag fokuserar på är; 

 

 På vilket sätt upplever föräldrar kommunikation och bemötande i förskolans 

utvecklingssamtal? 
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4 Tidigare forskning 

 Utvecklingssamtal i förskola och skola 4.1
Utvecklingssamtal är enligt Skollagen obligatoriska och ska genomföras i förskola och 

skola. Syftet är att i dialog med berörda parter lärare, elev och förälder föra ett 

jämbördigt samtal med fokus på elevens framtid. Markström (2005), Elfström (2005), 

Gars (2006), och Hofvendahal (2006) har var för sig skrivit om utvecklingssamtal i 

förskola/skola. I deras texter framstår olika sätt att se på vad som händer vid 

utvecklingssamtalen. Enligt ett synsätt kan utvecklingssamtalen bilda en 

”skärningspunkt” mellan förskolan och hemmet där barnets intresse är i fokus men de 

båda aktörerna kan se på och ha olika bilder av barnet (Markström 2005; Gars 2006). Ett 

annat sätt uppmärksammar vilka ”verktyg” i form av exempelvis individuella 

utvecklingsplaner som används vid utvecklingssamtalen (Elfström 2005) och hur dessa 

fokuserar på barnens förmågor eller rent av barnens brister framför dess förmågor där 

det händer att lärare vid utvecklingssamtalet snarare ser vad barnet inte har klarat än vad 

det faktiskt har lyckats med (Hofvendahl 2006). I förskolan talar läraren om barnets 

brister men betonar och uppmärksammar barnets styrkor vilket kan leda till att det 

framträder en dubbelhet genom att å ena sidan inte betona barnets brister men å andra 

sidan hjälpa barnet förbi sina svårigheter (Elfström 2005). Vad barnen/eleverna inte 

klarar kanske i huvudsak präglar skolan då skolan har mål att uppnå till skillnad från 

förskolans strävansmål. I förskolan sker en diskussion kring hur verksamheten ska 

bedömas men inte barnen, samtidigt ska förskolan följa barns utveckling och lärande 

och här framträder en konflikt. Å ena sidan ska inte barnet bedömas å andra sidan ska 

barnets utveckling följas. Trots förskolans strävan att inte bedöma barnet kategoriseras 

och bedöms barnet som avvikande på olika sätt enligt Lutz (2009). I vetenskapsrådets 

Dialog 2011 skriver Markström (2011), att utvecklingssamtalen styrs av personalen 

även om föräldrarna kan ges stort talutrymme vad gäller antal ord. Styrningen handlar 

som regel om hur personalen förbereder samtalen genom att använda olika formulär 

som både föräldrar och personal hanterar på olika sätt. Det innebär att föräldrarana 

besvarar frågeformuläret på uppmaning av personalen. På detta sätt sker en styrning av 

utvecklingssamtalet och att även om föräldrar ges utrymme finns det en underliggande 

agenda som personalen återkommer till och som också gör att utvecklingssamtalet blir 

ett annat samtal än det som sker i exempelvis tamburen. Markström (2011) skriver  

 
Avslutningsvis kan förskolans utvecklingssamtal utifrån resultaten från detta 

projekt, förstås som en praktik för delaktighet och partnerskap mellan hem och 

institution, men också som en bedömnings- och styrningspraktik där avsaknaden av 

granskningen av förskolan och pedagogiken är påfallande i genomförandet av 

samtalen. Detta innebär att utvecklingssamtalen görs till en bedömningspraktik som 

framförallt får funktionen att peka på vad som är ett gott förskolebarn och en god 

förskoleförälder (a.a. sid 118). 

 

Utvecklingssamtalen ses som viktiga och betydelsefulla för både personal och 

föräldrar genom att de handlar om barnets bästa (Simonsson och Markström 

2013). I författarnas studie uppmärksammas utvecklingssamtalet utifrån 

förskollärarrollen som ett tillfälle att skapa relationer mellan förskola och hem 

men också som ett sätt att utvärdera förskolans verksamhet. I författarnas 

resultat framträder att föräldrarna känner sina barn bäst och kan på det sättet ge 

viktig information till personalen men också att förskolan kan utgöra ett stöd 

till barnet och föräldrarna. Simonsson och Markström uppmärksamma att 

förskolans utvecklingssamtal kan ses som ”…arenor för granskning och 

samarbeten,” (a.a. sid.15).  
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 Föräldraperspektiv 4.2
Hur upplever föräldrar inflytande och delaktighet i förskolans utvecklingssamtal? 

Studierna ovan visar att det är lärarna i förskola/skola som planerar och genomför 

utvecklingssamtalen. De är också styrande och aktiva i utvecklingssamtalen vilket 

innebär att föräldrarna inbjuds att delta men deras inflytande över samtalet eller 

verksamheten nästan inte alls berörs i samtalet. Här uppstår dilemman mellan värdering, 

kontroll och närhet. Värdering på så sätt att lärare och föräldrar värderar barnets 

förmågor. Kontroll genom att föräldrar kan uppfatta det som att lärarna vill ta kontroll 

över deras barn och slutligen närhet utifrån att det handlar om personliga tankar och 

reaktioner (Markström 2005). Om det visar sig att barn/elever är i behov av stöd och 

skolan i samverkan med andra aktörer som på något sätt har spetskompetens deltar i 

samtal mellan förskola och föräldrar har det visat sig att föräldrars inflytande vid samtal 

sätts åt sidan. Deras kunskap om det egna barnet värderas inte lika högt som 

”experternas” utlåtanden (Lutz 2009).  

 

När det gäller att få syn på hur föräldrar upplever det som sker i förskola/skola är det 

inte så enkelt att hitta undersökningar som tar upp deras upplevelser. En undersökning 

tar upp att relationen mellan hem och förskola inte är så självklar men författarna vill 

undersöka om samverkan mellan hem och förskola kan utvecklas genom användandet 

av Blog-Based Parent Invovement Approach (BPIA) vilket innebär att det sker en 

kommunikation via digitala medier mellan hem, föräldrar och barn. I detta program 

uppmanas alla tre att vara aktiva (Ozcinar & Ekizoglu 2013). Författarna har varit 

intresserade av föräldraperspektivet och genom att intervjua föräldrarana har de 

uppmärksammat att föräldrar som använder BPIA upplever sig ha ökad förståelse för 

det egna barnet och att de också blir mer involverade i barnets kunskapsutveckling. Det 

visar sig i undersökningen att föräldrarna upplever att de har kvalitativt bättre tid med 

barnen och att de också ökar den egna kunskapen som föräldrar.  

 

En del föräldrar kan känna oro inför samtalen uppmärksammar Gaars (2006). Utifrån 

föräldraperspektivet så visar hon att föräldrar ser samtalet som naturligt och att det är 

självklart barnet som är föremål för analys och diskussion. En del föräldrar ser på 

samtalet som obligatoriskt något som ska genomföras, andra ställer sig frågande till vad 

samtalet ska innehålla och här kan också en skymt av ”bävan” framträda. Vad kommer 

att berättas om mitt barn? Sammantaget skriver Gaars (2006): 

 
För samtliga föräldrar som kommit till tals är huvudsyftet med samtalen att få insyn 

i barnens trivsel och välbefinnande och då framförallt barnens relation till, och ofta 

också position, i förhållande till de andra barnen (a.a. sid. 86). 

 

 Gaars (2006) uppmärksammar att relationen mellan förskollärare och förälder kan ses 

som en komplicerad relation där det handlar om bådas ansvar för barnet och att detta 

ansvar rymmer olika förväntningar. Förskollärare kan ”tycka” att föräldrar låter dem ta 

för stort ansvar samtidigt som de kan uttrycka att föräldrarna inte tar sitt ansvar. 

Föräldrar kan å sin sida uppleva att de inte kan uttrycka sina förväntningar och vilja att 

påverka verksamheten med rädsla för att inkräkta på förskollärarens yrkesroll och 

förmåga att leda verksamheten. Gaars (2006) avslutar genom att uppmärksamma hur 

olika föreställningar av hur barn ska vara påverkar innehållet i mötet mellan förskola 

och hem. Sammantaget utgör förskollärares uppfattning om och tilltro till den egna 

kompetensen ett viktigt underlag för samverkan mellan hem och förskola. (a.a.) 
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 Samhällets idé  4.3
Samhällsutvecklingen har påverkat talet om barn och familj. Tidigt i förskolans historia 

fanns en ambition att förskolan skulle ”vara en resurs för både barn och föräldrar” i 

syfte att fostra goda samhällsmedborgare och därmed utöva påverkan på föräldrarna 

vilket inneburit att föräldrar inte haft inflytande över det som sker i förskolan. Talberg 

Broman (2013) uppmärksammar att det nu har skett en förändring.  

 
Den kanske något paradoxala situationen kan sägas ha uppstått, att ambitionerna 

från 1960-70-talen om att skolan för att kunna skapa det enhetliga, det 

sammanhållande, skulle hålla föräldrarna utanför , nu förbytts i motsatt strategi . För 

att kunna skapa det gemensamma, det som ska hålla samman samhället framhålls nu 

vikten av ett inkluderande och nära samarbete med föräldrarna (Tallberg Broman 

2013 sid. 28).  

 

Ett annat sätt att uppmärksamma föräldraskapet handlar om föräldrars mandat att 

bestämma vad som är bäst för det egna barnet men detta mandat är också reglerat 

utifrån samhällets intentioner om vad som är tillåtet eller inte i relation till barnen. I ett 

demokratiskt land väljer medborgarna sina företrädare och dessa behöver i sin tur stöd 

och råd av andra experter för att kunna fullfölja sitt uppdrag att skapa lagar och 

förordningar som säkerställer innevånarnas tillvaro (Bruce och Riddersporre 2012). FN-

konventionen om alla barns rätt, Skollagen och förskolans läroplan är bara några 

exempel på lagar och förordningar som påverkar barnens situation i samhället. Vi vet att 

idag går 86% av alla 1-5 åringar i förskolan (Persson 2010). Förskolans uppdrag handlar 

inte enbart om att ha tillsyn av barnet under tiden då föräldrarna arbetar eller studerar 

utan framför allt om att förskolan ses som ett första steg i utbildningsväsendet. 

Införandet av allmän förskola har påverkat så att 98% av alla femåringar går i förskolan 

(Persson 2010). Sammantaget blir det viktigt att se förskolan som ett första steg i att 

fostra samhällsmedborgaren och att förbereda barnet för fortsatt utbildning.  

 

Historiskt uppmärksammar Gaars (2006) hur läraren såg på den egna verksamheten som 

kompensatorisk och förlade större ansvar på hem och familj eller där läraren såg på den 

egna verksamheten som ett bidrag till barnets utveckling vilket tenderade att förlägga 

ansvaret på den egna verksamheten och den egna kompetensen. I dagens förskola kan 

förskollärarens roll ses som ett komplext, multidimensionellt och relationellt fenomen 

(Sheridan, Williams och Sandberg 2011 sid.139). Denna kompetens bildas enligt 

författarna av tre interagerande dimensioner där de tre frågeorden vad, varför och hur 

utgör en dimension, interaktivitet en andra och relationell kunskap den tredje. 

Författarna skriver också att förskollärare ofta handlar utifrån den vardag de är en del av 

just nu. Denna kompetens strävar förskollärare efter att uppmärksamma genom att visa 

på förskolans verksamhet, ”…dess uppdrag och barns lärande samtidigt som de 

uppfattar att föräldrar efterfrågar kompetenser som är relaterade till barns fostran och 

omvårdnad” (Sheridan, Williams och Sandberg 2011 sid. 139). Författarna pekar också 

på att föräldrar betonar personalens empatiska förmåga och förmågan att samarbeta som 

mer betydelsefull än vetenskaplig kompetens. Förskollärare är enligt Vuorinen m.fl. 

(2014) måna om att skapa goda relationer i samverkan med föräldrar samtidigt som de 

genom sin kunskap (teori) och erfarenhet (praktik) är måna om förskolans kvalitet.  

 

 Samverkan mellan hem och förskola  4.4
Vid sökning av föräldrars upplevelse av samtal i förskola/skola är det svårt att hitta 

undersökningar som fokuserar på föräldrars upplevelser. Däremot finns det en rad 

artiklar som tar upp samverkan mellan hem och förskola/skola vilka betonar samarbete 

och samverkan med hemmet som betydelsefull för barnet i förskolan/skola. I de artiklar 
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som presenteras nedan handlar samverkan om att samarbeta för att gynna barnets 

utveckling. Skolledaren roll betonas i någon av dem och föräldrarnas motivation och 

förväntan på skolan påverkar samverkan på olika sätt. (Fagerli m fl. 2001; Rapp & 

Duncan 2011;  Moorman Kim m. fl. 2013; Powell m. fl. 2010). I artiklarna beskrivs hur 

betydelsefull samverkan är och Fagerli m. fl. (2001) skriver om föräldrarnas betydelse 

för barnet och behovet att förskola hem lyckas i samverkan kring barnen. Författarna 

uppmärksammar också förskolebarns olika uppväxtvillkor vilket också blir påtagligt för 

förskolans verksamhet. Samverkan kan ske bland annat genom daglig tamburkontakt, 

genom att föräldrarana deltar i verksamheten under någon dag eller att det ibland kan 

handla om att föräldrarna ber om råd av förskollärarna. Det som är av stor betydelse är 

att det ”upprättas samband mellan de olika miljöerna (förskola/hem) barnet befinner sig 

i” (a.a sid 191). För att samverkan ska bli riktigit bra behövs det först klargöras vilka 

mål, intentioner och sätt att se på uppfostran som föreligger. Det andra handlar om att 

klargöra varandras förväntningar på samverkan mellan hem och förskola. En tredje 

faktor som det inte talas lika ofta om handlar om att samverkan med föräldrar bör 

präglas av ett väl etablerat personalsamarbete.  

 

Rapp och Duncan (2011) betonar hur viktigt det är att skolan förstår föräldrarna och 

deras livsvärld. I artikeln uppmärksammas skolledarens roll och möjlighet, utifrån 

lagstiftning, att möjliggöra samverkan. De betonar i likhet med Fagerli m. fl. (2001) 

behovet av att definiera vad samverkan är för att kunna skapa förutsättningar för det. 

Artikeln uppmärksammar också vad lärare anser vara viktiga faktorer för att elever ska 

lyckas i skolan och här framträder en önskan att föräldrar i första hand ska ”love and 

respect their children”, de ska också visa ”responsibility for their children's education” 

(Rapp och Duncan, 2011, sid. 4). I artikeln synliggörs olika faktorer som påverkar 

samverkan vilka handlar om lärares syn på samverkan, skolledarens förmåga att 

förmedla värdet av samverkan, lagar och förordningar som styr samverkan och behovet 

av att förstå människors olikheter och kulturer. Intressant och kanske anmärkningsvärt 

är att fäder uppmärksammas som en viktig faktor för samverkan då de som regel lyser 

med sin frånvaro på grund av att de inte känner sig bekväma i verksamheten. Rapp och 

Duncan (2011) slutsats handlar om att skolledaren har en central roll för att skapa goda 

relationer och en förmåga att inta en ”collaborative, democratic leadership style” (Rapp 

och Duncan 2011, sid. 7). De skriver också att “All parents should feel they are being 

treated ethically, equitably, and with confidentiality” (Rapp och Duncan 2011, sid. 7). 

För att lyckas krävs också att lärare sätter sig in i och försöker förstå den mångfald som 

råder i klassrummet vad gäller exempelvis etnicitet, religion, klass- och kulturell 

tillhörighet. Författarna hänvisar till Howard (2007) och Matuszny m.fl. (2007) som 

skriver: “To be most effctive, communication must be two-way. “It should be proactive 

and positive more often than reactive and negative.” (Rapp och Duncan 2011, sid. 7). 

För att olika parter som till exempel skolledare, lärare och föräldrar ska uppleva och 

dela en erfarenhet i ett samtal behöver samtalet präglas av en avslappnad atmosfär där 

samtliga är bekväma i situationen, upplever engagemang och också upplever att de är 

jämställda. Författarna (a.a.) tar också upp att det inte enbart är skolan som kan eller ska 

samverka utan det handlar om två parter där föräldrarna också kan och bör bidra genom 

att i hemmet skapa lärandemål för sina barn, att föräldrar genom dialog och material kan 

stimulera barnets kognitiva förmåga i hemmet. Rapp och Duncan (2011) betonar hur 

viktigt det är med en stödjande, icke krävande och återkommande kommunikation 

mellan lärare och föräldrar. De menar att det också är betydelsefullt att skolan i sin 

kommunikation förväntar sig att föräldrar återkopplar och vill/kan vara med och 

påverka det som sker i skolan. 
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Samverkan mellan förskola och hem är än mer betydelsefullt för barn som uppvisar 

någon form av beteendestörning. Moorman Kim m. fl.(2013) var intresserade av att 

förstå hur relationen mellan hem och förskola kan påverkas. De kom fram till tre 

faktorer där den första berör att goda relationer mellan lärare och förälder framkallar 

positiva övertygelser genom föräldrainblandning vilket kan ha påverkat effekten av att i 

högre grad se barnets adaptiva funktion än dess utåtagerande beteende. Det skulle i sin 

tur kunna leda till att inte bara samverkan mellan förälder och lärare påverkas utan även 

att samverkan mellan lärare-förälder och barn påverkas. Den andra faktorn som påtalas 

handlar om att se potentialen i föräldraengagemang inte bara för att kunna stödja barnen 

i hemmet och i skolan utan också att det utgör en potential för kvaliteten på relationen 

med läraren. En tredje faktor påvisar att kvaliteten i relationen påverkar förälderns vilja 

att dela erfarenheter med läraren vilket påverkar barnets möjlighet att utvecklas i både 

hem och skola. 
 

For instance, if parents have an established relationship with teachers, teachers may be more 

likely to communicate with parents regarding behavioral expectations, and parents may thus 

reinforce these expectations at home. Such consistency may help children to establish desirable 

behavioral and social competencies across settings. (Moorman Kim m. fl. 2013, sid. 183) 

 

Författarna skriver i avslutningen av sitt arbete att 
 

In the context of a high-quality parent–teacher relationship, parents may develop positive 

attitudes regarding their involvement. These beliefs may be carried over to future relationships 

that parents establish with teachers.  (Moorman Kim m. fl. 2013, sid. 183) 
 

Samverkan mellan skola och hem påverkar barns sociala utveckling och deras 

akademiska förmåga menar Powell m. fl. (2010). De menar att barnen uppvisar mindre 

problembeteenden i klassrummet om samverkan mellan hem och skola fungerade. En 

sak som påverkar förhållandet kan handla om hur föräldern upplever läraren som lyhörd 

och engagerad och att studera relationen mellan föräldrar och skola kan utveckla 

kvaliteten i skolan. De uppmärksammar också behovet av att inte enbart fokusera på 

akademiska resultat i samverkan med föräldrar utan att även barnens sociala kompetens 

är viktig att uppmärksamma. Om det uppstår en kommunikation mellan hem och skola 

där föräldrarna upplever att läraren är intresserad och lyhörd kan det leda till en vilja 

hos föräldern att engagera sig mera i det som sker i skolan (Powell m. fl. 2010).  

 

Behovet av samverkan mellan olika intressenter för att på ett så bra sätt som möjligt 

skapa en positiv skolstart för barnet uppmärksammas av Skouteris, Watson, and Lum, 

(2012). I artikeln tar de upp hur barn påverkas av förflyttningen mellan förskola till 

skola och att det inte bara handlar om en fysisk förflyttning utan att det också handlar 

om social och känslomässig förändring. Den här förändringen kan för en del barn 

upplevas som en stor utmaning. Sammanfattningsvis skriver författarna om övergången 

lyckas eller misslyckas så påverkar det barnets förmåga att ta till sig kunskap. Därför är 

det av stor vikt att samarbetet mellan olika skolformer och föräldrar präglas av 

förtroende och respekt.  

 

Gaars (2006) har i sin avhandling studerat hur barn gestaltas i utvecklingssamtal genom 

att bland annat tala med förskollärare och förskolebarns föräldrar. Hon pekar bland 

annat på att det i förskolans styrdokument framhålls att barnen inte ska bedömas och 

värderas utan att det är förskolans verksamhet som ska vara underlag för bedömning. 

Hon pekar vidare på att samtalet dels är ett offentligt samtal samtidigt som det är ett 

privat samtal och att både förskollärare och föräldrar tar det på stort allvar. Samverkan 

mellan förskola och hem är reglerat i skollag och läroplan. Det står i läroplanen för 
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Förskolan att ”i samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar främjas”. Förskolan ska ”vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans 

uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar.” (Lpfö 98 rev. 2010 sid. 5). Bruce och Riddersporre 

(2012) uppmärksammar att förskolan är en liten men oerhört viktig del i människans liv, 

sett ur ett livsperspektiv och att samverkan mellan förskola och hem därför blir 

betydelsefull.  

 



  
 

17 

 

5 Teoretisk förankring 
I detta avsnitt uppmärksammas kommunikation och bemötande på olika sätt genom en 

redogörelse för några teoretiska perspektiv kring dessa begrepp. Avsnittet inleds med en 

teoretisk förankring i John Deweys och George Herbert Meads tankar om 

kommunikation och bemötande för att följas av Basil Bernsteins syn på styrning och 

inramning.  

 

 Kommunikation  5.1
För att genomföra ett acceptabelt utvecklingssamtal krävs kommunikativ förmåga hos 

både förälder och lärare. Vad innebär det då att kommunicera i ett utvecklingssamtal? I 

detta avsnitt sätts ljuset på det institutionella samtalet eftersom utvecklingssamtalet kan 

ses som ett sådant samtal.  

 
5.1.1 Ett möte med den andre. 

Kommunikation ses vanligtvis som en akt mellan olika parter som vill förmedla eller 

uttrycka något till varandra (Hougaard 2013). Det som sker i kommunikationen kan 

handla om sådant som sägs (uttalas) och annat som visas (kroppslig kommunikation). 

Det ena kan inte utesluta det andra men de olika kommunikationsformerna kan tolkas på 

olika sätt beroende på vem det är som tolkar. De båda deltagande parterna behöver inte 

vara jämbördiga i denna kommunikation. I vissa fall innebär det att ett subjekt möter ett 

objekt. Objektet är då föremål för subjektets vilja att uttrycka något. Kommunikation 

innebär då att det är någon som förmedlar (subjekt) och någon annan (objekt) som tar 

emot ett budskap. Kommunikationen bygger på att det råder någon form av samspel 

mellan de båda (eller flera av) parterna. När kommunikationen sker mellan två parter är 

det önskvärt att det sker i form av dialog vilket innebär att ord som uttrycks och sänds 

iväg förväntas tolkas och tas emot av mottagaren som i sin tur fortsätter tråden och så 

sker ett växelspel mellan sändare och mottagare. Dialogen skiljer sig från monologen då 

monologen är ensidig och sändaren förväntar sig inte att någon ska ta upp och följa 

tråden utan när orden är sagda finns inte något mer att tillägga (Linell 2010; Seikkula 

1996).  

 

Ett annat sätt att se på kommunikation kan vara att se på språket som en social 

företeelse sammanlänkat med det sociala sammanhang där kommunikationen sker 

(Carlsson 2006). I detta sätt att se är båda parter subjekt vilka är intresserade av att dela 

med sig av, lyssna till och påverka/påverkas av den andre. Det som uttrycks mellan 

parterna är ett uttryck för en växelverkan där båda parter i lika stor grad delar en 

erfarenhet. Johansson (2011) beskriver en sådan intersubjektivitet som att det handlar 

om att dela en gemensam värld. Som kommunikationspart är du intresserad, inte bara av 

vad som sägs utan intresset är djupare för att förstå i vilket sammanhang det uttrycks 

och varför det ges detta uttryck. Mårtensson Blom och Wrangsjö (2013) beskriver det 

intersubjektiva mötet som ett samspel som växer fram mellan två subjekt som delar och 

samspelar med varandra.  Det händer något i mellanrummet mellan de kommunikativa 

parterna. I det intersubjektiva
7
 mötet är båda parter genuint intresserade av att ta del av 

varandras erfarenheter och upplevelser och låta dessa forma kommunikationen. I ett 

institutionellt samtal kan båda kommunikationsmodellerna finnas. 

 

Det talade ordet i språket kan förena människor genom känslan av samhörighet. Det 

skapar självkänsla och påverkar/bekräftar den egna identiteten samt gör att människor 

                                                 
7
 http://www.tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/praktiseraintersubjektivitet.htm 
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kan förstå, tolka och uppleva mening i världen runt om kring (Markström och 

Simonsson 2013). Författarna stödjer sig på Bachtins tankar om att ord har olika värden 

beroende på i vilket sammanhang de uttrycks och vem/vilka det är som tolkar det som 

sägs. I ett visst sammanhang är det möjligt att uttrycka sig på ett sätt vilket inte alls 

skulle vara möjligt i ett annat sammanhang. På det sättet uppstår till exempel yrkesspråk 

(Markström och Simonsson 2013). Yrkesverksamma har ansvar för att kommunicera 

med människor både inom yrket men i förskolans verksamhet också gentemot bl.a. barn 

och föräldrar. Røkenäs och Hanssen (2008) betonar att varje yrkesutövare behöver 

kommunikativ förmåga för att utföra sitt arbete.  

 

”Vad jag säger och gör bestämmer hur öppen han (den andre) blir för samtal eller hur 

han sluter sig.”(Andersen 2012, sid. 50). De som samtalar observerar varandras uttryck 

och kroppsrörelser vilket påverkar bådas kommunikation och vilja till samtal. Det 

terapeutiska samtalet är ett typiskt institutionellt samtal (Markström och Simonsson 

2013) och bygger på att det finns en tydlig rollfördelning mellan dem som samtalar. Det 

kan ses som att den ena parten är expert och den andre är novis. I ett sådant samtal finns 

givna regler för vad som är möjligt att uttrycka och ibland också vilka ord som kan eller 

bör användas. Det institutionella samtalet har som regel tydliga mål för vad samtalet ska 

innehålla och hur det kan genomföras och de kan också vara lagstadgade till innehåll 

och form. I förskola/skola kan utvecklingssamtalet ses som ett institutionellt samtal 

eftersom det är ett påbud utifrån Skollagen (2010:800) att det ska genomföras, vad det 

ska innehålla och vem som är ansvarig för genomförandet. Det kan tolkas som en 

rättighet för varje förälder men underförstått också som en skyldighet att delta i dessa 

samtal. På det sättet blir utvecklingssamtalet också ett möte mellan det offentliga 

(förskolan) och det privata (hemmet).   

 

”Kommunikation är en process där erfarenheter delas tills den blir gemensam 

egendom.” (Dewey 1999, sid. 44). Citatet är hämtat från pragmatismens anfader John 

Dewey. Dewey inspirerade kunskapsutveckling genom att betona människans behov av 

att dela erfarenheter med andra. Han framhöll betydelsen av att handla och att tala för 

att kunna leva i ett demokratiskt samhälle. Förskolan är en demokratisk 

samhällsinstitution där människor delar en vardag/verksamhet. I verksamheten ingår i 

första hand barnen men indirekt deras föräldrar. Verksamheten styrs av personal som 

har olika utbildningar (vilket jag bortser ifrån i detta arbete). Verksamheten styrs också 

av samhälleliga lagar och förordningar som påtalar vad som är möjligt eller inte i 

verksamheten. Intressant är då hur kommunikationen mellan de vuxna sker i denna 

vardag. 

 

Utbildning och demokrati är djupt förankrade i varandra, enligt Dewey (1999). 

Demokrati ser han också inte bara som ett styrelseskick utan främst som en livsform. 

Man måste tillägna sig och utöva demokrati för att samhället ska kunna bli 

demokratiskt. Det är inte enbart en styrelseform utan framför allt ett uttryck för en 

kommunikation som sker i samförstånd och samspel mellan parterna i ett samhälle 

präglat av mångfald (Englund 2007). Dewey intresserar sig för olika samhällsstrukturer 

och hur ett samhälle består av olika grupperingar och att det i varje gruppering som 

delar en gemensam idé sker en sorts normalisering. Han beskriver hur ett kriminellt 

gäng delar en gemenskap med egna regler och normer. Varje sådan grupp fostrar sina 

egna medlemmar och ger medlemmarna gruppens normer som utgår från gruppens mål 

och värden. Denna grupp innesluter sig i sig själv för att kunna bevara de egna målen 

och värdena. Så snart gruppen öppnar upp för andras tankar kommer deras värden att 

behöva förändras för att passa den nya gruppen. Detta sker med hjälp av gemensam, 
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delad erfarenhet. I denna delade erfarenhet måste var och en sätta sina egna handlingar i 

relation till andras, vilket leder till att andras handlingar blir föremål för granskning så 

att nya handlingar kan uppstå. Enligt Dewey (1999) motverkar detta barriärer av 

exempelvis klass, ras eller nationalitet. Dewey är mån om varje individs rätt att uttrycka 

sina handlingar. Kommuniceras de egna ställningstaganden på ett sätt där de 

kontinuerligt blir föremål för granskning i relation till andras, utvecklas intresset för 

andra människors villkor. Så som Dewey kan tolkas så sker en ständig växelverkan 

mellan det egna jaget och det omgivande samhället. Det handlar om att alla ska få 

möjlighet att utveckla sin individualitet för att delta i samhället.  

 

I detta samhälle måste varje individ få uttrycka sina tankar och åsikter och inte utsättas 

för någon annans tyckande (Dewey 1948). Englund (2007) har sammanfattat Deweys 

tankar om kommunikation med hjälp av Festensteins (Englund 2007) tre dimensioner 

vad gäller Deweys produktion. Han menar att i den första dimensionen är Dewey 

intresserad av att alla människor ska få möjlighet att utveckla den egna förmågan för att 

aktivt delta i samhällslivet. ”På så sätt utsätts och prövas vars och ens privata 

uppfattningar mot andras, och ges sitt rätta perspektiv i en värdering av vad denna 

uppfattning innebär för samhället som helhet.” (Englund 2007, sid. 389). Den andra 

dimensionen handlar om att utveckla ”en solidarisk individualitet där skolmiljön ses 

som rikare än den privata.” (Englund 2007, sid. 389). Detta påvisar Deweys tanke om 

kommunikation mellan grupper som det starkaste. Det leder enligt Englund till den 

tredje dimensionen som omfattas av en deltagande kommunikation som utvecklas i 

samspel med andra där det handlar om att lyssna till andras tal för att kunna ta ställning 

och forma den egna tanken (Englund 2007). Sammantaget blir det då viktigt att delta i 

ett socialt samspel där egna ställningstaganden bryts mot andras och som leder till 

individuell utveckling. Ser vi föräldrars upplevelse av utvecklingssamtalet i ljuset av 

detta så blir samspel, innehåll och personlig utveckling viktiga byggstenar. Delar 

föräldrar och personal på den sociala arena som förskolan kan utgöra och kan de handla 

i den på lika villkor? 

 
5.1.2 Upplevd kommunikation  

Røkenäs och Hanssen (2008) påtalar betydelsen av att vara relations- och 

handlingskompetent i sin yrkesutövning Relationskompetens innebär för den 

yrkesverksamme en förmåga att sätta sig själv och de egna behoven åt sidan och låta 

”den andre” framträda. Författarna uppmärksammar att det ställer krav på yrkesutövaren 

att kunna skapa kontakt med den andre och på det viset upprätta relationen. Det krävs 

också att yrkesutövaren har förmåga att upprätthålla relationen, det vill säga stanna 

kvar. En annan viktig förmåga är att kunna avsluta relationen på ett bra sätt. 

Handlingskompetens innebär att yrkesutövaren har kunskap och förmåga att agera med 

och för den andre. Yrkesutövaren i till exempel förskolan vet hur barnet kan reagera i en 

viss situation och kan då sätta sig in i och förstå hur kommunikationen upplevs av 

barnet. Yrkesutövaren vet och förstår också sina egna reaktioner på det som sker. 

Relationskompetens och handlingskompetens är två saker som är nära förbundna med 

varandra och som påverkar vad som sker i samverkan med andra. De kan ses som två 

ben på vilka yrkesutövaren ska stå stadigt, ett ”göra”(agera)-ben och ett 

”tala”(kommunicera)-ben. Eftersom dessa båda ben är avgörande för yrkesutövaren är 

det av stor betydelse att båda benen tränas och utvecklas. I en förskolekontext skulle det 

till exempel innebära att läraren måste ha kunskap och förmåga att både planera och 

genomföra verksamheten samt att förstå, tolka och förhålla sig till de olika 

intressenterna i den. Författarna (a.a. 2008) skriver om förmågan att se den andre som 

objekt (handling) och som subjekt (relation) är av betydelse i arbetet med andra 
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människor. ”Om vi förstår en annan människa, kan vi handla på ett sätt som stämmer 

med hennes upplevelsevärld.” (Nilsson och Waldermarsson 2007, sid.30). 

 

Engquist (1994) skriver om känslans betydelse i möte med andra människor, vilket han 

förklarar som att den som har rätt känsla i mötet med sin mottagare kan tillåta sig att 

säga fel saker, medan den som inte har rätt känsla i mötet tappar förtroende och 

mottagarens intresse. För att lyckas i ett samtal uttrycker Engquist att samtalsledaren 

måste glömma sig själv och hålla fokus på samtalsparten. Om samtalsledaren blir 

självupptagen kring det egna genomförandet av att leda samtalet kan det innebära att 

mottagaren inte ges tillräckligt utrymme och upplever sig osynlig. Det ställer krav på att 

den som leder samtal känner sig själv och har förmåga att leva sig in i andra människors 

situation. Det är i sig inte möjligt att till fullo leva sig in i en annan människas värld, 

men den som leder ett samtal kan visa intresse för den andre på olika sätt. Ett kan 

handla om att verkligen vara intresserad av den andre, ett annat att veta vad den andre 

behöver, ett tredje att vara intresserad av den andre för att det ska tjäna egna syften. 

Engquist skriver: ”I en individuell kontakt måste först parterna lära känna varandra 

innan det är ide att börja tala om självförverkligande tankar. Att känna sig trygg 

tillsammans med den andre är troligen en nödvändighet om inte tillräcklig förutsättning 

för ett lyckat samarbete.” (a.a. sid. 149). 

 

Andersen (2011) beskriver i sin bok hur han som terapeut vände på ett samtal i en grupp 

som upplevde problem och som i det samtalet inte kunde se några möjliga utvägar. 

Genom att de som ägde problemet fick lyssna på andra som diskuterade olika 

infallsviklar på deras problem uppdagades en positiv attityd som genererade ett mer 

optimistiskt synsätt på den egna situationen än tidigare. 

 

Hur kan vi möta och förstå andra människor och vad är det som sker i ett verkligt möte 

med en annan person? I ett samtal är det av vikt att kunna lyssna och skapa ett klimat 

som gör att intresset för den andre får framträda. Von Wright (2007) berör betydelsen 

av att se den andre som ett ”vem” vilket hon menar hör ihop med att intressera sig för 

den andres inre tankar och känslor och inte som ett ”vad” som uppmärksammar det 

yttre, det som är synligt. Genom att intressera sig för den andres ”vem” kan en 

möjlighet att nå en djupare dimension skapas i ett samtal. Von Wright grundar sig på 

George Herbert Meads interaktionistiska teori. 

 

Mead (1976) menar att man inte kan vara enbart i sig själv utan människan har ett behov 

av att vara med andra. Först när jag ser hur någon annan gör kan jag själv göra. Mead 

(1976) menar att det inte handlar om att imitera en annan människa utan snarare att 

spegla och att göra om handlandet till sitt eget. Mead påtalar att språket är det som gör 

att en människa skapar medvetandet och ett jag och att det sker i ett socialt 

sammanhang. Mead i likhet med Dewey skriver att den biologiska människan måste 

delta i ett samhälle för att utveckla en social handling. På detta sätt visar Mead (a.a.) att 

allt mänskligt handlande egentligen utgår från ett socialt sammanhang. Även våra 

innersta tankar är inte så inneslutna i oss själva som vi tror. Vi har påverkats av det 

sociala sammanhanget och vi påverkar det sociala sammanhanget. Von Wright skriver 

att Mead ”…utmanar oss att förstå människors lärande och identitetsutveckling i termer 

av process hellre än tillstånd, som rörelse och handling hellre än plats.” (Von Wright 

2007 sid. 408). För att uppleva mening krävs en social process där det råder en 

ömsesidig anpassning till beteenden mellan individerna. Mening bygger således på att 

se den andre, lyssna på den andre och låta det påverka det egna tänkandet. 
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Det reflexiva tänkandet utvecklas enligt Mead (1998) i mötet med det ovanliga. När ett 

problem uppstår, när en människa möter något som hon är ovan vid, när åsikter inte 

räcker till, då sker något inom personen. Först när människan möter det 

ovanliga/oväntade kan han/hon reflektera över det. Det är möjligt för individen att öva 

sitt reflexiva tänkande och att ställa de egna föreställningarna vid sidan om för att på så 

sätt förstå det nya. Lyckas individen med det reflexiva tänkandet kan ovana situationer 

lättare hanteras och på det sättet bibehålls den egna identiteten. Först när individen kan 

ta den andres perspektiv fullt ut kan det ställas i relation till egna ställningstaganden och 

utifrån det göra medvetna val (Mead1998). Skolan och förskolan är en social arena där 

barn och lärare agerar tillsammans. Undervisningen handlar då om att skapa 

förutsättningar för individer att se på saker ur olika perspektiv, där 1) den enes gest 

möter 2) en annans respons så att 3) ny handling kan uppstå vilket leder till en 

meningsskapande triad (Mead 1998).  

 

Ett relationellt perspektiv förklarar von Wright (2003) som ett sammanhang där 

människor är till genom de relationer de ingår i inom en social gemenskap. Människors 

handlande i detta sammanhang formar vem de är och blir. Det innebär att människan 

inte kan vara en och samma individ i olika sociala sammanhang utan hon förändras 

beroende på individerna som ingår i sammanhanget. Detta sätt att se på individerna 

innebär att är de förutsättningar för varandra. Relationen mellan individerna blir både en 

gräns och en förbindelse. Von Wright (2003) skriver om läraren som varande mot 

eleven och med eleven.  ”I läraren mot eleven och läraren med eleven utgår vi inte bara 

från vad människan har blivit utan från det som vi föregriper ur framtiden, nämligen en 

mångfald obestämda, kontingenta, möjligheter.” (a.a. sid. 34). Fortsättningsvis förklarar 

von Wright att det är relationen som är viktig och att denna relation utgör en ”gräns som 

förbinder” (Von Wright 2003, sid. 34).   

 

I det relationella perspektivet så handlar det om att se det som sker mellan individerna i 

relationen som en pågående process där individerna samspelar med varandra i 

koordinerad handling och samförstånd (Von Wright 2003). Min tolkning av det 

relationella perspektivet är att personerna i ett relationellt perspektiv är intresserade av 

varandra som hela människor med olika delar vilka, om de samordnas, bidrar till att 

bilda en ny helhet. De olika individernas handlande i denna sociala grupp är viktiga för 

helheten. Inte bara för att det ska vara lugnt och stilla utan för att de olika 

infallsvinklarna individerna kan handla utifrån bidrar till ökat handlingsutrymme. Det 

som då kan ske är en kombination av meningsskapande och reflexivt tänkande, där 

innehållet problematiseras och visas i sina olika beståndsdelar som utmanar eller 

konfronterar de egna föreställningarna. Det handlar om att växla perspektiv och att se 

saken från ett annat håll eller på ett annat sätt eller utifrån en annan individs tänkande. 

Det handlar om att som lärare försöka se uppgiften utifrån elevens perspektiv. Von 

Wright (2003) skriver: ”En perspektivväxling berikar infallsvinklarna.”(a.a. sid. 168). 

För att kunna delta i ett samtal krävs med andra ord en stor portion och vilja av att 

lyssna/känna in vad den andre har att säga. Kommunikation och bemötande är svåra att 

åtskilja då de snarare är förutsättningar om vi vill ha ett möte mellan två subjekt  

 

 Kommunikationens styrning 5.2
Bernstein (2000) uttrycker att han gjort ett val att fokusera på underliggande regler som 

styr metoderna i den sociala konstruktionen av en pedagogisk diskurs (Fritt översatt av 

mig). Genom att skapa olika modeller argumenterar Bernstein för att dessa kan utgöra 

precisa beskrivningar som medvetandegör de kunskapssystem som råder i ett 

pedagogiskt sammanhang. Bernstein är med andra ord intresserad av vad som sker i 
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kommunikationen. Hur fördelas makt och kontroll i kommunikationen? Hur påverkar 

den relationen mellan sociala grupper? Hur kan kunskapen om de kommunikativa 

principerna bidra till den pedagogiska diskursen? Detta är tre frågor eller tankar som 

Bernstein (2000) uppmärksammar. 

 

Bernstein är intresserad av den kontroll som reglerar och legitimerar kommunikationen 

som sker i en pedagogisk verksamhet. Han gör det genom att använda begreppet 

inramning och utifrån det analyserar han den kommunikation som sker i ett pedagogiskt 

sammanhang. Han menar att denna inramning bör kunna användas oavsett pedagogisk 

situation. Klassificeringen handlar om vad inramningen är berörd av, hur betydelser är 

sammanlänkade, hur dessa uppmärksammas och hur det synliggör vilka sociala 

relationer som följer med det (Bernstein 2000, sid. 12). Granath (2008) förklarar att 

”klassifikation handlar om rumsliga gränser” (Granath 2008, sid. 39) medan inramning 

handlar om ”sociala relationer och kommunikation” (Granath 2008, sid. 39). Författaren 

påtalar att kontroll påverkar men att inramningen reglerar relationen i ett visst 

sammanhang. Inramningen handlar om vem medan kontroll handlar om vad. 

Utformningen av kommunikationen reglerar relationen mellan sändare och mottagare. 

Då kan val av innehåll, dess ordningsföljd, hur det tas emot, kriterier för 

kommunikationen och slutligen vad det är som kontrollerar att denna överföring är 

möjlig i en specifik kommunikation. Med stark inramning har överföraren kontroll över 

val av innehåll, dess ordningsföljd, vilka kriterier som ska gälla och kontrollerar också 

den sociala basen (Bernstein 2000). Vid svag inramning framträder mindre 

specialiserade delar och identiteter men de utgörs alltid på något sätt av maktrelationer 

(Bernstein 2001). Emilsson (2008) förklarar den starka inramningen genom att notera 

att stark inramning väljer att göra skillnad på delar från varandra och innehållet är något 

som inte kan blandas samman med något annat, det är specialiserat (A är A och skiljs 

från B) Med svag inramning förklarar Emilsson, att det inte är lika specialiserat och 

mottagaren ges en mer skenbar kontroll över kommunikationen och den sociala basen. 

Detta är starkt förenat med makt och kan uppmärksamma två system, ett socialt 

orienterat område med fokus på beteende, karaktär och sätter med andra ord starkt fokus 

på individens ”vara”, och ett innehållsligt område vilket karaktäriseras av (val, sekvens, 

stimulering) val, ordningsföljd, stimulering kriterier för kunskapen. Dessa båda utgör 

inramning och den starkaste eller överordnade är alltid den sociala inramningen. 

Emilsson har i sin avhandling tagit hjälp av Anwards (Emilsson 2008) teori om 

språkbruk och vad som sker i en dialog. Författaren utgår från begreppen styrd och fri 

dialog. Den styrda dialogen kännetecknas av lärarens kontroll medan den fria dialogen 

präglas av en dialog förd på lika villkor. Detta är intressant med tanke på de ”röster” 

som inledde arbetet och som ger uttryck för att utvecklingssamtalet som sker i 

dialogform är präglat av både styrd och fri dialog. 

 

Kommunikationen präglas med andra ord av två sätt att klassificera innehållet. Det ena 

handlar om det som sker mellan individerna och det andra om det som sker inom 

individen. Bernstein (2001) skriver  

 

”Eksternt skaber klassifikationsprincippet på denne måde orden,
8
 og de modsættningar, 

opsplitninger og dilemmaer, der nødvendigvis er forbundet med princippet for en 

klassifikation, understykkes
9
  af isolationen. I individet bliver isolationen et psykiskt 

forsvarsystem mod en mulig svækkelse
10

 at isolationen, hvor en sådan svækkelse i givet fald 

                                                 
8
 ordning (min översättning) 

9
 förtrycks (min översättning) 

10
 svaghet (min översättning) 
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ville åbenbare de undertrykte modsætninger, opsplitninger och dilemmarer. Isolationens 

indre realitet er således et psykiskt forsvarssystem till opretholdelse af kategoriens integritet.” 

(Bernstein 2001, sid. 74).  
 

Bernstien (a.a.) förklarar att ett sådant försvar sällan är effektivt och möjligheten till 

något annat, något som ännu inte blivit sagt, blir således sällan tänkbart. I en 

kommunikation mellan förälder och personal är detta en spännande tanke. Om den ena 

parten känner sig styrd av den andre, vad är det då som kommer till uttryck? Vad bär 

personerna då med sig för erfarenheter? Cederberg (2006) studerade framgångsfaktorer 

hos flickor som anlänt till Sverige i tonåren och hur de lyckades i skolan. I arbetet 

använde hon sig av Bernsteins föreställning om stark respektive svag styrning och 

inramning. Det som framträder i hennes studie är att beroende på hur tydligt/otydligt 

pedagogiken framträder påverkar det möjligheten att lyckas i skolan men att även hur 

tydligt de kulturella normerna framträder påverkar deras möjlighet att nå framgång. 

Enligt Cederberg (2006) ser Bernstein skolan som en makt- kontrollinstitution och 

beroende på hur eleverna lyckas interagera med andra på ett för läraren accepterat sätt 

riskerar de att inlemmas eller stängas ute. Detta sett i relation till utvecklingssamtalet 

leder till en fundering kring hur föräldrar upplever samtalet. Är det ett samtal som 

inlemmar föräldrarna eller är det ett samtal som utestänger?  
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6 Metodavsnitt 

 Val av metodansats 6.1
För att kunna förstå föräldrarars upplevse av utvecklingssamtalet har jag valt en 

kvalitativ forskningsansats vilket innebär en strävan efter att tolka mitt resultat för att 

som Bryman skriver lägga tyngden ”…på en förståelse av den sociala verkligheten på 

grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet.” (Bryman 2006 sid. 

250).  

 

 Kvalitativ forskningsansats 6.2
Det finns ingen kvalitativ eller kvantitativ metod skriver Åsberg(2001). Det innebär att 

själva metoden/förfarandet att samla in data är fri från om den är kvantitativ eller 

kvalitativ men sättet att tolka metoden kan ha inslag av ett mer numeriskt eller tolkande 

inslag. Utmärkande för kvalitativ forskning är att den enligt Bryman (2006) inte lägger 

vikt vid att ange hur många som svarat på ett eller annat sätt i resultat och analys. 

Forskaren söker svar genom att tolka vad informanterna ger uttryck för och har en vilja 

att skapa en större helhetsbild där sammanahanget är involverat. Vid kvalitativ 

forskning är inte antalet informanter det viktigaste, utan det viktiga är att noggrant 

lyssna till några som kan ge ord åt sina upplevelser utifrån innehållet i forskningsfrågan. 

Intressant i en kvalitativ ansats är att få fatt på det ovanliga; det som inte brukar sägas 

(Bryman, 2006; Holme & Solvang 1997). I kvalitativ forskning är forskaren med andra 

ord inte ute efter att få fatt på vad den ”stora massan” uttrycker utan är snarare 

intresserad av att uttrycka variationen av det som undersöks. En annan utmärkande 

faktor som Denscombe (2009) uttrycker handlar om att vid kvalitativ datainsamling är 

det fokus på att beskriva ett fenomen för att på så sätt ”förmedla komplexiteten i 

situationen” (Denscombe 2009 sid. 321). Den kvalitativa metoden uppmärksammar 

enligt Bryman (2006) förståelse genom att tolka vad som sker i ett socialt sammanhang 

eller miljö utifrån vad de individer som ingår i den berättar om den. Det handlar också 

om att det som sker i denna miljö skapas i samspel av och mellan dem som är en del av 

denna miljö (Bryman 2006). Även Esaiasson, m.fl. (2007) betonar att kvalitativ 

forskning har som ambition att noggrant få fram vad som avses genom en kontinuerlig 

växelverkan mellan analys av delarna, helheten, och kontexten. 

 

Detta arbete har en abduktiv ansats. Det innebär ett didaktiskt förhållande mellan teori 

och data (Thagaard 2007). Analysen av insamlat material är central med fokus på att 

utveckla idéer vilka kan ställas i relation till forskarens teoretiska kunnande för att 

därigenom skapa förståelse för innehållet. Det kan handla om att utgå från etablerade 

teorier och från den konkreta verkligheten. Abduktiv ansats kan således ses som ett 

bidrag till forskningen genom att se saken i ett nytt ljus. I denna studie riktas blicken 

mot hur föräldrar kan uppleva kommunikationen i utvecklingssamtalet med stöd i tre 

teoretikers tankar om kommunikation för att på det sättet rama in föräldrarnas 

upplevelse av kommunikation och bemötande i utvecklingssamtalet. Cederberg (2006) 

har i sin avhandling använt sig av ett abduktivt sätt och skriver ”Efterhand som analysen 

av empirin fortskridit har referensramen kompletterats vilket i sin tur bidragit till 

ytterligare förståelse av kvinnornas beskrivningar” (a.a. sid 76). I denna studie 

konkretiseras den abduktiva ansatsen genom att insamlat material analyseras i relation 

till de teoritiska perspektiv som skrivits fram med fokus på att försöka förstå hur 

föräldrarna upplever kommunikation och bemötande vid genomförande av 

utvecklingssamtal.  
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 Hermenuetisk ansats 6.3
I denna studie är informanternas berättelser centrala och ambitionen är en strävan efter 

att verkligen låta deras beskrivningar komma till uttryck. Det handlar inte om att 

jämföra informanternas olika beskrivningar med varandra eller att försöka räkna efter 

hur många som uttryckte likartade tankar. I detta arbete handlar det om att ge utrymme 

till vars och ens upplevelse av utvecklingssamtal. Det innebär att fokus riktas mot att 

förstå och reflektera över hur föräldrar till barn i förskolan upplever utvecklingssamtal. 

Detta är ett argument för att använda en kvalitativ och hermeneutisk tolkning av 

informanternas svar. Syftet med denna studie är inte att förklara eller beskriva någon 

sanning utan det handlar om att uppmärksamma hur föräldrar, när de ges möjlighet att 

berätta om genomförda utvecklingssamtal, upplever kommunikation och bemötande i 

dessa samtal. 

 

Kvale (1997) beskriver hur hermeneutiken utgår från texter. Dessa kan vara färdiga 

dokument eller utskrivna intervjuer som då ses som en text vilka tolkas för att skapa en 

gemensam och godtagbar förståelse för textens mening. Bryman (2006) uttrycker på 

likanande sätt att hermeneutiken handlar om en strävan efter att tolka texten så som den 

som skrev (eller i mitt fall talade) hade för avsikt att förmedla. Centralt i den kvalitativa 

forskningsprocessen är den förförståelse och de fördomar och kanske nyfikenhet som 

forskaren har när han eller hon närmar sig ett forskningsområde. Gadamer (2002) 

skriver att hermeneutiken grundar sig på två ytterligheter mellan förtrogenhet och 

främlingskap där tolkaren är medveten om det historiska vingslag som råder ställt i 

relation till det sammanhang som råder vid tolkningstillfället. Författaren uttrycker att 

det alltid råder en spänning i den hermeneutiska tolkningen emellan ”…traditionens 

främlingskap och förtrogenhet, emellan historiskt given men förlegad föremålslighet 

och traditionstillhörighet. Detta emellan (min kursivering) är hermeneutikens verkliga 

rum.” (Gadamer 2002 sid.142). För den som tolkar krävs medvetenhet om den egna 

förståelsens begränsningar samtidigt som den egna medvetenheten utgör förutsättning 

för att kunna tolka någon annans utsaga. Det innebär också en risk att egna tolkningar 

skapar missuppfattningar. Gadamer (2002) uttrycker fortsättningsvis att toklarens 

fördomar ibland kan ställa till det och vara allt för partiska vilket kan skymma det som 

uttrycks. I den hermeneutiska tolkningen är det av betydelse att förstå vad man som 

tolkare förstår och vad man inte förstår.  Gadamer (2002) beskriver att hermeneutiken 

syfte är att skapa förståelse för helheten genom delarna för att sedan återkomma till 

helheten genom delarna vilket innebär ett cirkulärt förhållningssätt där förståelse 

återkommande rör sig från helhet till del, tillbaka till helhet. Esaiasson (2007) 

uppmärksammar den hermeneutiska cirkeln som de menar består av två delar. Den ena 

benämns som kognitiv cirkel och den andra som normativ cirkel. Det handlar om att 

som forskare vara medvetenhet om sina fördomar men också om förmågan att se den 

konkreta verkligheten. Holme och Solvang (1997) beskriver den kognitiva cirkeln som 

utgår från förförståelen och från att söka efter frågeställningar som kan utgöra en för-

teori som kan leva och förändras under arbetets gång. Som forskare ger man sig in i 

materialet och söker efter de delar som förteorin uttryckte men med stor öppenhet för 

vad som mera kan komma till uttryck. Gadamer (2002) skriver: ”Frågans väsen är att 

öppna möjligheter och att hålla dem öppna”. (a.a. sid 146) Vid bearbetning och 

genomläsning av ett material kan det framträda nya detaljer som varit osynliga vid 

första anblicken. Respondenten kanske uttryckte något som var nytt och tillför på det 

sättet nya frågor eller uppfattningar att förhålla sig till i relation till den egna 

förförståelsen. Det sker en kontinuerlig växelverkan mellan forskare och 

undersökningsenhet. Den normativa cirkeln bestå av de socialt grundade fördomar 

(Holme och Solvang, 1997 sid.97) som finns. Det innebär att dessa fördomar möter 
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respondentens berättelser och här gäller det att forskaren medvetet granskar de egna 

uppfattningarna. ”Om det ska bli ett bra möte måste vi kritiskt pröva våra egna 

uppfattningar” (Holme och Solvang, 1997 sid. 97). Det handlar om att inte söka 

bekräftelse i sina egna uppfattningar utan att verkligen söka efter det som är unikt. 

Prövningen av de värden och fördomar som framträder kan kanske leda till att dessa 

värden förändras eftersom det kommer fram nya saker som får konsekvenser för de 

slutsatser som kommer att framträda. Kvale (1997) beskriver i stort sett den 

hermeneutiska cirkeln på samma sätt genom att uppmärksamma att det handlar om 

växelverkan mellan del och helhet vilka utgår från ofta vaga föreställningar eller 

uppfattningar om helheten och som bryts ner i delar för att sedan återföras till helheten. 

Denna cirkel eller spiral leder mot ökad fördjupning och förståelse av helheten. Den 

hermeneutiska tolkningen sker enigt ett antal principer som Kvale (1997) 

uppmärksammar. Det innebär en växelverkan mellan del och helhet genom att forskaren 

först läser igenom sin text för att därmed lyfta fram olika teman som kan utvecklas och 

sedan skapa en ny helhet. När dessa teman utkristalliserats söks efter mönster eller inre 

sammanhang som prövas i relation till helheten och det som framträder vid intervjun 

men också att söka förstå vad den intervjuade berättar om den egna livsvärlden. 

Forskarens kunskap i ämnet ses som viktig för att få (fatt i) fånga de nyanser som kan 

framträda vid intervjun men också en vaksamhet över hur denna kunskap och 

förförståelse kan påverka tolkningen av resultatet. På detta sätt ges förutsättningar att 

uppmärksamma det som kan vara utanför det som är förgivettaget och berikar på så sätt 

förståelsen av det som framkommit vid intervjun (Kvale 1997 sid 51-52).  

 

I detta arbete utgörs den egna förkunskapen både av den kognitiva och normativa 

cirkeln. Genom inläsning av tidigare forskning och teorier som används skapas en 

kunskap om innehållet som jag tar med in i intervjuer och vid analys/tolkning av 

intervjuerna vilket utgör den kognitiva cirkeln. Den normativa cirkeln består dels av 

min egen erfarenhet av genomförda utvecklingssamtal men också av det jag möttes av 

på internetsidorna eller har mötts av i samtal med kollegor eller andra föräldrar 

beträffande det som florerar som fördomar kring utvecklingssamtalen.  

 

 Intervjuns utformande 6.4
För att få svar på en forskningsfråga som berör hur personer upplever ett fenomen kan 

intervju vara en tänkbar metod (Bryman 2006). Intervjun kan då ses som ett vardagligt 

samtal och forskaren har inte så stor möjlighet att styra undersökningspersonen utan 

strävar snarare efter att ge intervjupersonen utrymme att beskriva och berätta med egna 

ord. Viktigt är att forskaren ger tematiska ramar för att på det sättet vara säker på att 

samtalet handlar om det innehåll som förväntas. Forskaren kan förbereda intervjufrågor 

på en rad olika sätt exempelvis att i en strukturerad intervju skapa ett frågeschema med 

frågor i vilken ordningen är strikt och följs för att utgöra en garant för att alla intervjuer 

sker så lika som möjligt. Ett annat sätt kan vara en semistrukturerad intervju vilket 

innebär att skapa frågeschema som inte är lika strikt i ordningsföljden och där frågorna 

kan vara mera allmänt hållna och som kan skapa utrymme för följdfrågor. Forskaren 

kan också välja en ostrukturerad intervjuform som innebär att i förväg ringa in olika 

teman i en intervjuguide vilken anger det innehåll som ska beröras vid intervjun. I 

denna form är det inte betydelsefullt i vilken ordning frågorna kommer eller att de ställs 

på samma sätt. Denna form är mer lik ett samtal (Bryman2006).  

 

Arbetet i denna studie inleddes genom att utforma en intervjuguide som kunde lämna 

öppet till informanterna att med egna ord berätta om hur de upplever 

utvecklingssamtalet. Bryman (2006) beskriver både för och nackdelar med en alltför 
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öppen intervjuhållning men uppmärksammar hur Blumers 1954 argumenterade för att 

man som intervjuare skulle ”välja sensitiva i stället för definitiva begrepp” (Bryman 

2006 sid 268). Frågorna (bilaga B) vid intervjun har sålunda tematiserats med 

huvudteman och underteman för att säkerställa det innehåll som kunde tänkas ut i 

förväg. Dock lämnades stort utrymme vid intervjun till att föräldrarna på egen hand 

skulle berätta om sina upplevelser. Fokus under hela samtalet var att lyssna och ställa 

följdfrågor till informanterna för att ge dem utrymme att berätta. Cederberg (2006) 

använde i sin avhandling sig av retrospektiva intervjusituationer och menar att när man 

använder sig av retrospektiva intervjuer så spelar minnet en avgörande roll. Den 

intervjuade berättar det han eller hon minns för stunden vilket kan ses som det mest 

betydelsefulla för berättaren här och nu.  

 

Intervjun i detta arbete inleddes med en fråga om antal utvecklingssamtal som 

informanten deltagit i för att sedan bjuda in informanten att berätta om upplevelser av 

utvecklingssamtal (bilaga B). Detta genomförande beskriver Kvale (1997) som 

ostandardiserat vilket jag tolkar som att intervjuaren har en plan som är noggrant 

förberedd men att det vid själva intervjusituationen ändå finns en form av struktur eller 

som Kvale skriver ”men hela intervjuundersökningen blir gärna en ganska 

standardiserad affär” (Kvale 1997 sid. 82). Intresset för föräldraperspektivet och 

föräldrarnas upplevelse har mynnat ut i några teman som hämtat inspiration från 

litteratur och egen erfarenhet. Dessa teman belyser hur föräldrar upplever 

kommunikation i samtalet, hur de upplever bemötande och om de har 

påverkat/påverkats av utvecklingssamtalet. Ambitionen i detta arbete är att fånga 

föräldrars upplevelse av utvecklingssamtalet med hjälp av dessa teman.  

 

 Urval 6.5
Valet av intervjuperson är betydelsefullt för det innehåll som kommer att undersökas. 

Holme & Solvang (1997) tar upp skillnaden på informant och respondent och förklarar 

att respondenten är involverad i det som sker medan informanten kan ha en åsikt om det 

som sker men inte vara direkt involverad. Andra faktorer som kan påverka 

intervjusituationen är bland annat vilken information som getts till intervjupersonen, hur 

kända intervjuperson och intervjuare är för varandra, hur den intervjuade förstår 

frågorna och kan uttrycka sina tankar och platsen varpå intervjun genomförs (Bryman 

2006, Holme & Solvang 1997). Urvalet av informanter eller respondenter ska ske på ett 

sådant sätt så att forskaren kan få svar på det som förväntas utifrån frågeställningen 

(Holme & Solvang 1997). Det är inte möjligt att fråga personer som inte har någon 

erfarenhet av utvecklingssamtal i förskolans verksamhet om upplevelsen av sådana. För 

att komma åt upplevelsen av något är det centralt att välja rätt personer. Därefter är det 

av betydelse att hitta personer som har bredd i sin erfarenhet av det vi vill undersöka 

och som kan antas ha kompetens och vill berätta om sin erfarenhet. Slutligen har 

intervjupersonens förmåga att uttrycka sig betydelse då det kan komma fram personliga 

saker vid intervjun. Vid urvalet kan forskaren också skilja på informant och respondent 

vilket jag förklarat tidigare (Holme & Solvang 1997). ”En samtalaintervjuundersökning 

av respondentkaraktär bygger inte på källkritik utan det är människors uppfattning eller 

föreställning om olika företeelser man vill komma åt.” (Esaiasson. m.fl. 2007 sid 291). 

Det innebär inte att söka efter sanna eller falska uppfattningar utan att komma 

personerna så nära att de vill och känner förtrogenhet och tillit till intervjuaren, 

innehållet och situationen så att de vill och kan berätta om sin upplevelse. Här är det 

viktigt att vara vaksam så att inte respondentera uttrycker det de tror intervjuaren 

förväntar att de ska svara. Esaiasson. m.fl. (2007) anger tre punkter som råd; 1) välj 

främlingar, 2) ett litet antal och 3) att de inte ska vara subjektiva experter. Vid intervjuer 
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är det av vikt att reflektera över hur informanten upplever själva intervjusituationen och 

att inte välja informanter som är välkända för den som genomför undersökningen. Det 

handlar om bevarad integritet så man inte lockas säga ”för mycket” eller mer än man 

vill (Thagaard, 2007). Genom att informant och intervjuare känner varandra kan 

motstridigheter kanske uppstå och då är det av största vikt att intervjuaren inte tappar 

ansiktet utan kan behålla sin roll som intervjuare oavsett om det som informanten 

uttycker stämmer överens med upplevelsen av informanten i ett annat sammanhang. 

”Principen att informanten inte ska komma till skada, bör vara styrande för hur 

närgången intervjuaren kan tillåta sig att vara i intervjusituationen” (min översättning 

a.a. 2007 sid 110).  

 

För att nå föräldrar med anknytning till förskolan som kunde tänka sig att delta i denna 

undersökning kontaktades en person på en kommuns förvaltning med ansvar för 

förskolan. Till denna person anhölls om listor på föräldrar som hade barn inskrivna på 

förskolan så att jag på egen hand skulle kunna ta kontakt med föräldrar via mail eller 

telefon. Personen i fråga undersökte möjligheten att lämna ut namnlistor på föräldrar 

vars barn var inskrivna i förskolans verksamhet men kom, efter diskussion med 

juridiska representanter på kommunen, fram till att det inte var möjligt på grund av 

sekretesskäl. Personen erbjöd sig att förmedla kontakt till förskolechefer i kommunen. I 

detta skede valde jag att själv kontakta en förskolechef som informerades om syfte, 

genomförande och etiska ställningstaganden. Förskolechefen angavs endast ett 

kriterium för vilka föräldrar jag ville komma i kontakt med, nämligen att jag ville nå 

föräldrar som hade erfarenheter av olika antal utvecklingssamtal i förskolan. 

Förskolechefen tog på sig uppdraget att söka föräldrar som kunde vilja delta i intervjuer 

och kontaktade förskollärare på en förskola med tre avdelningar som i sin tur tog på sig 

uppdraget att fråga några föräldrar samtidigt som de delade ut missivbrev (bilaga A) 

med information om vem jag var, syfte med intervjun, genomförande och etiska 

ställningstaganden. Det resulterade i att jag genom e-post av förskolechefen fick namn 

och telefonnummer till fem mammor som jag kunde kontakta. I och med att jag av 

kommunledningspersonen inte kunde ta egen kontakt med föräldrarna fick jag förlita 

mig på hjälp av andra och kunde därmed inte styra valet av föräldrar. Jag skulle kunna 

ha vänt mig till fler förskolechefer men valde, av tidsskäl bort det. Mitt intresse handlar 

om hur några föräldrar kan uppleva utvecklingssamtalen och jag menar att föräldrarna 

som valdes med hjälp av förskolans personal kan utgöra ett underlag för föräldrars 

skiftande uppfattning. Av de fem föräldrarna som deltog i studien var det en förälder 

som enbart deltagit i ett utvecklingssamtal och övriga föräldrar som deltagit i tre eller 

flera utvecklingssamtal. Variationen i antal samtal som föräldrarna deltagit i var därmed 

stor. På detta sätt har föräldrarna dessutom olika erfarenheter vad gäller att tala med en 

och samma person i personalgruppen eller med olika personer. Ambitionen vid 

genomförandet av intervjuerna var att samtala med föräldrarna i så nära anslutning till 

ett utvecklingssamtal som möjligt för att de på så sätt skulle ha ett ”färskt” 

utvecklingssamtal i minnet.  

 

 Genomförande 6.6
För att känna säkerhet i rollen som intervjuare valde jag att kontakta en kvinna som har 

flera barn i förskolans verksamhet (inte på samma förskola som övriga informanter) om 

en önskan att göra en provintervju. Anledningen till provintervjun var att bli varse om 

intervjuguiden fungerade och hur jag själv agerade vid intervjusituationen. Kvale (1997) 

skriver ”En intervjuare vinner självförtroende genom sin praktik; att genomföra 

pilotintervjuer före de egentliga projektintervjuerna ökar förmågan att skapa ett tryggt 
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och stimulerande samspel.” (a.a. sid 137). Provintervjun gav mig en förståelse av att 

frågeguiden höll och en känsla av säkerhet som intervjuare. 

 

Samtliga föräldrar biföll, vid telefonkontakt, att delta i var sin intervju. Informanterna 

valde intervjuplats och intervjuerna genomfördes från mitten av januari till slutet av 

februari. Varje intervju planerades ta cirka en timma. Sammantaget intervjuades 6 

mammor (inklusive provintervjun) och samtliga intervjuer spelades in. Dock hände det 

som inte får hända att ljudupptagningen inte lyckades i två fall (vid provintervjun, vilket 

gjorde att jag inte använde den i resultatåtergivningen och vid ytterligare ett tillfälle). 

Vid dessa båda fall skrev jag i direkt anslutning till samtalet ner det jag kunde återskapa 

i minnet. I de andra fallen skrevs intervjuerna ut dagen efter. Vid utskrift har jag varit 

noga med att skriva precis som föräldrarna uttryckte sig i samtalet. Jag har däremot när 

jag lyssnade på inspelningen valt att inte skriva ner sådant som jag uppfattat som ”vid 

sidan om prat”. Vid utskrift av resultat utgicks i ett första skede från frågeguidens teman 

kommunikation, bemötande samt bilden av barnet. Detta utgjorde sedan underlag för 

fortsatt tolkning. Inspelningarna är sparade på säkert sätt så att jag kan återlyssna på 

dem om så skulle behövas. 

 

 Metodkritik 6.7
Intervju är ett sätt att närma sig en fråga och om intervjuaren kommer på att det fattas 

någon fråga eller att en fråga kan utvecklas vidare så öppnar den kvalitativa intervjun 

upp för möjligheten att förändra något i intervjun. (Bryman, 2006). 

 

Riktas en kritisk blick på forskarens roll dvs förståelse av området så kan det finnas 

styrkor och svagheter i det. En svaghet kan vara att vid intervjun bli allt för engagerad 

och genom ord och kroppsspråk ge uttryck för egna ställningstaganden vilket kanske 

kan upplevas negativt för den intervjuade (Kvale 1997).  Genom min kunskap om 

utvecklingssamtals genomförande på olika sätt kan jag i detta arbete troligen ställa 

andra frågor och följdfrågor än om jag inte haft någon förkunskap alls i området. 

Intervjuarens fördomar spelar också med i en intervjusituation vilket leder till att det är 

omöjligt att vara objektiv och ”frigöra sig från subjektiva referensramar (Holm & 

Solvang 1997 sid 95). Därför är det av vikt att kunna skilja på det som är fakta och det 

som är fördomar vid en undersökning. (a.a.) 

Att intervjua föräldrarna och vara lyhörd för det de vill berätta ställer krav på mig som 

intervjuare att verkligen försöka stå vid sidan om mig själv och granska hur jag agerar i 

intervjusituationen vilket kan undanröjas vid en undersökning med tydligt strukturerade 

intervjuer eller med hjälp av enkäter till exempel.  

 

Då jag i missivbrevet presenterat mig som universitetslärare med huvudsaklig 

undervisning vid förskollärarprogrammet och specialpedagogprogrammet gavs 

föräldrarna en viss kunskap om vem jag var och kunde därmed förmoda att jag har 

inblick i genomförande av utvecklingssamtal. Kanske kan det ha påverkat deras vilja att 

delta i denna studie.  

 

 Undersökningens generaliserbarnet och trovärdighet 6.8
När det gäller generaliserbarhet så är detta arbete inte avsett att användas som en 

sanning, en generell kunskap om utvecklingssamtal ur ett föräldraperspektiv. Det är 

omöjligt att göra, då det kan finnas lika många upplevelser som det finns föräldrar 

eftersom de inte kan ses som en enhetlig grupp individer som upplever samma sak. I 

detta arbete kan därför generaliserbarheten uttryckas med hjälp av Kvale (1997) som 
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menar att det handlar om att få syn på något som kanske finns i det som uttrycks eller få 

syn på något som kan betecknas som särskilt betydelsefullt vilket kan bidra till att 

öppna upp för nya tankar om ett område. I detta arbete kan man, utan att generalisera, 

ändå tänka att andra föräldrar kan ha upplevt liknande upplevelser. 

 

Trovärdighet/validitet är egentligen inte möjlig att erhålla när vi redogör för intervjuer 

med olika personer eftersom personerna ger var sin bild vilken, med alla sannolikhet 

inte stämmer överens med en annan människas bild. Trovärdigheten i kvalitativa 

undersökningar ”erbjuder i stället en försäkran om att undersökningens kvalitativa data 

har producerats och kontrollerats i överensstämmelse med god praxis” (Denscombe 

2009 sid. 380). En fråga som kan ställas är om detta arbete uppmärksammar det som 

förväntas uppmärksammas?  

 

Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera det 

som skett är fyra sätt att förhålla sig till i kvalitativ forskning enligt Bryman(2006). I 

detta arbete hanteras tillförlitligheten genom att vid intervjun fråga de intervjuade om 

deras önskan att ta del av innehållet i deras svar innan det används i analysarbetet. De 

som intervjuades avböjde erbjudandet att ta del av vad de sagt vid intervjun. De uppgav 

att de litade på min roll som intervjuare och undrade snarare om de kunde bidra till mitt 

arbete genom att låta sig intervjuas. Överförbarhet delges genom att använda en stor del 

av materialet och låta det de intervjuade uttrycker ”tala” genom att citera det de 

uttrycker. Pålitligheten handlar om att visa hur och styrka och konfirmera arbetet 

handlar om att intervjuaren påtalar sin förkunskap och strävar efter att förhålla sig så 

neutral som det är möjligt.  

 

 Etiska överväganden 6.9
En rad etiska överväganden är viktiga att göra vid undersökning av en forskningsfråga. 

Ett etiskt urval handlar om val av och problemställning och vem/vilka som ska besvara 

problemställningen. En förstående inställning till problemet kan utgöra stöd till dem 

som besvarar problemställningen, men om forskaren försöker bevisa något kan 

intervjuer av personer bidra till att förstärka ett problem. Undersökningar som inte riktar 

fokus mot förståelse kan leda till att permanenta eller förstärka rådande normer 

(Thagaard 2007). I detta arbete riktas blicken mot att förstå upplevelsen av 

utvecklingssamtal utifrån ett föräldraperspektiv varför det kan vara av värde att 

reflektera över huruvida samtalet permanentar rådande normer eller det bidrar till något 

nytt. Samtidigt är det värdefullt att reflektera över de utvalda personerna och vad som 

startats i dem i och med att de medverkat i ett samtal om deras egna upplevelser. 

Deltagandet har därför betonats vara frivilligt och föräldrarna /informanterna har på 

olika sätt informerats om möjligheten att avbryta medverkan om de upplever 

tveksamhet. 

  

Vid intervjuer är det av särskilt stor vikt att förhållandet mellan intervjuare och 

informant är klarlagt så att informanten kan känna frihet att berätta utan att det leder till 

personliga tolkningar från intervjuaren sida. Om det råder för stor öppenhet kan det 

utgöra ett problem för informanten (Thagaard 2007). I detta arbete har det funnits en 

ambition att skapa ett samtalsklimat så att informanterna känner frihet att berätta det de 

vill berätta utan att känna sig utlämnade som informant. En viktig faktor är att vara 

medveten om att det som kommer fram i samtalet inte ska kunna komma någon till 

skada.  
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Vid analysen av intervjuerna påtalas också ett etiskt ställningstagande på så sätt att 

informanternas integritet skyddas. Det handlar dels om att skydda deras identitet så att 

de framträder som anonyma. I detta arbete framträder föräldrarnas utsagor ibland med 

citat med fingerade namn och ibland som en referens utan namn, vilket jag återkommer 

till lite längre ner i detta avsnitt. Viktigt i sammanhanget är att informanterna samtyckt 

till deltagande av intervjun och att samtycket inte omfattas av tolkningen av materialet. 

Därav krävs det stor försiktighet vid tolkning så att informanternas svar inte missbrukas. 

Ett problem kan då vara huruvida de kan känna igen sina uttalanden/berättelser eller 

inte. En fråga som kan ställas är hur väl informanterna informerats om vad och hur 

deras intervjuer ska användas och i vilket sammanhang de rör sig. För detta arbete har 

det varit klarlagt genom att föräldrarna delgivits ett missivbrev där det har funnits en 

kort redogörelse över innehållet av intervjun. De har också vetat varför valet har fallit 

på föräldrar i förskolan. Vid inledningen till intervjun redogjordes för denna studies 

intresse och hur materialet kommer att bearbetas och användas. Det är av betydelse att 

reflektera över föräldrarnas igenkänning i detta arbete där målet är att fånga personliga 

berättelser på ett sätt som skyddar föräldrarnas integritet och igenkänning. Samtidigt 

som det är viktigt att göra deras röster hörda så att de upplever igenkänning och att de 

kunnat bidra med sina upplevelser. 

 

Under processen i detta arbete har Vetenskapsrådet forskningsetiska ställningstaganden 

(www.vr.se) beaktats. Det har handlat om informationskravet vilket har inneburit att de 

olika leden i denna studie (kommunens representant på organisationsnivå, 

förskolechefen och förskollärare på förskolenivån och föräldrarna på individnivå) har 

informerats om syftet med arbetet och tankarna kring genomförandet, att det som 

samlas in ska användas till en magisteruppsats i pedagogik. De har också informerats 

om att etiska överväganden är beaktade på olika sätt.  

Ett annat etiskt ställningstagande har handlat om konfidentialitet vilket innebär att 

uppgifterna tas om hand på ett säkert sätt. I denna studie har det handlat om anonymitet, 

att inte röja namn på kommun, förskolechef, förskola eller föräldrar som deltagit samt 

att de namn som använts är fingerade.  

Vetenskapsrådets (www.vr.se) etiska krav framgår i det missivbrev(bilaga A) som 

delades ut av förskollärarna till föräldrarna men också vid telefonuppringningen och vid 

inledningen av intervjun eftersom det är av stor betydelse att de intervjuade känner sig 

bekväma med att de har samtyckt till intervjun med vetskap om att de när som helst kan 

avböja fortsatt deltaganden, att deras identitet inte kan röjas och att de vet om att 

avsikten med intervjun är att delta i ett arbete som publiceras och hanteras inom ramen 

för magisterutbildningen i pedagogik.  

Sammantaget gavs det på olika sätt förutsättningar för samtliga nivåer i denna studie att 

ta ställning till deltagande. Det är också av största vikt att inte någon ska känna att deras 

röst kan röjas. Vilket innebär fullständig avidentifiering. I arbetet ska inte någon 

kommun eller något namn vara det riktiga. Vid genomförande och kanske framförallt 

vid redovisning av resultat och vid analysarbetet har det varit ett balanserande att delge 

hur föräldrarna uttryckt sina upplevelser så att de inte kan bli igenkända av andra än sig 

själva. Därav framträder det både citat med fingerade namn och referat med hänvisning 

till dem som föräldern. Det är av betydelse att insamlat materialet får lov att användas 

vid fortsatt bearbetning i kommande arbeten eller som inspiration till fortsatta studier, 

vilket informerats om. 
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7 Resultat 
 

Resultatet redovisas utifrån olika teman vilka har utkristalliserats vid granskning av de 

olika intervjuerna. Tematiseringen har påverkats av syftet, frågeställning och det 

teoretiska ramverk som utgör arbetets bas. De teman som uppmärksammas handlar om; 

  

 delad erfarenhet, vilket uppmärksammar hur föräldrarna upplever samtalets 

innehåll och återkoppling samt hur bilden av barnet framträder 

 bemötande, där personkemi och vem föräldern möter i samtalet berörs 

 styrning, vilket synliggör föräldrarnas möjlighet att förbereda sig inför 

utvecklingssamtalet, hur de uppfattar att personalen har förberett sig samt vilka 

tidsramar eller andra ramar som de upplever påverkar samtalet 

Jag har sammanfattat föräldrarnas berättelser men samtidigt varit mån om att visa på 

deras olika uppfattningar. Som jag nämnt under etiska ställningstaganden presenteras 

resultatet genom en blandning av citat med fiktiva namn och referat utan hänvisning till 

en specifik person.  

 

 Delad erfarenhet 7.1
7.1.1 Samtalets innehåll  

Innehållet i samtalen upplever föräldrarna handla om bland annat barnets intresse, dess 

sociala förmåga, lärande och utveckling, om hur barnet trivs i verksamheten samt vilka 

innehållsområden i form av teman och mål som förskolan arbetar med. De olika  

innehållsområden beskrivs inte av alla föräldrarna men en förälder, som återkommande 

under samtalet berättar hur nöjd hon är med förskolan, beskriver att innehållet handlar 

om förskolans arbete, teman och mål. Hur barnet utvecklas, barnets sociala förmåga och 

hur leken fungerar. Denna förälder beskriver också en upplevelse av växelverkan mellan 

personalens vilja att beskriva barnet och hur de visar intresse för förälderns upplevelse 

av barnet.  

 

Det framkommer att föräldrar upplever att de tar initiativ till samtalets innehåll genom 

att ställa frågor till personalen som leder samtalet. Föräldrarna upplever att de får svar 

på sina frågor men saknar att verkligen få inblick i barnets förskolevardag.  

 

Föräldrarna menar att de är intresserade av att samtala om barnet och att det sker utifrån 

ett helhetsperspektiv med tydlig koppling mellan förskolan och hem. Någon beskriver 

hur föräldern genom att berätta om barnets intresse i hemmet kunnat påverka 

verksamheten så förskolan fångar upp barnets intresse. En annan uttrycker motsatsen att 

hennes beskrivning av barnets intresse inte fångas upp i samtalet. Ytterligare en förälder 

beskriver hur hon vill resonera med personalen om problem vid matsituationen i 

hemmet för att få höra hur barnet agerar i förskolan och få stöd i hur de kan agera i 

hemmet.  

 

Utvecklingssamtalen upplevs inte rikta blicken framåt mot barnets fortsatta utveckling. I 

samtalet riktar personalen blicken snarare mot en beskrivning av verksamhetens 

organisation och innehåll i form av teman, arbetsområde och hur barnen delas upp i 

grupper än om barnets fortsatta utveckling och stimulans. Det beskrivs av en förälder 

som en känsla av nonchalans hos personalen när barnets intresse inte tas till vara i syfte 

att utmana och utveckla barnet trots att både förälder och personal är överens om att 
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barnet utvecklats väl och ”…ligger i framkanten…”(Anna). Hon menar vidare att inte 

heller förslag på vad förskolan kan göra för att stimulera barnet får återverkning i 

verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis samtalas det om verksamhetens arbete vad gäller mål och teman 

samt om barnet på flera olika sätt. Det som är återkommande handlar om barnets 

utveckling, intresse, trivsel, sociala förmåga, lek enskilt och med andra samt måltiden. 

Relationen mellan förskolan och hemmet upplever föräldrarna som att det sker på 

förälderns initiativ. Utvecklingssamtalet upplevs inte av alla föräldrar vara 

framåtsyftande utan berör i hög grad det som sker här och nu även om personalen frågar 

efter saker som kan vara framåtsyftande och föräldern ger förslag på sådant innehåll i 

verksamheten så upplever inte föräldrar att det beaktas. 

 
7.1.2 Bilden av barnet i samtalet 

Föräldrarna är måna om att dela en gemensam bild av barnet med förskolans personal 

och upplever att det är skönt att bli bekräftade i en samstämmig bild av barnet. 

Samtidigt är de intresserade av att få inblick i barnets vardag när de själva inte kan vara 

med. Det framkom att de är intresserade av att få en helhetsbild av barnet i form av 

barnets alla sidor positiva och eventuella negativa. Även om tanken att ta del av barnets 

negativa sidor inte känns skönt upplever föräldrarana att det är viktigt med 

helhetsperspektivet.  

 

Genom att ställa frågor om barnets agerande i relation till andra barn i gruppen upplever 

en förälder att personalen undviker frågan och ges inte någon respons på sin fråga. Hon 

får inte veta vilken roll det egna barnet har i gruppen och blir därmed osäker på om de 

ser det egna barnet eller om barnet är osynligt. Föräldern uppger att personalen vid 

utvecklingssamtalet uttryckte att ”… det är sällan NN pratar om någon.”(Stina). Stina 

fortsätter: 

  

Och det är intressant, för det hade vi inte fått reda på om vi inte ställt de här 

följdfrågorna/-/ NN är ju väldigt mycket så att NN pratar hemma om vad som 

händer på förskolan. Det hade inte de fått reda på om inte vi berättade det för 

dem. Nu berättade vi det, NN kan redogöra precis för olika situationer. Sen har 

jag tänkt på detta i efterhand finns det utrymme för NN att berätta om sig själv 

och kommer de här tillfällena och NN kanske gör det i leken med andra när 

inte just pedagogen är nära. Jag tror att jag har en lyhörd NN för hur de vuxna 

visar och är närvarande i det NN vill berätta och säga NN märker direkt om 

man inte har fokus på det NN vill berätta, lyssna då titta på mig (Stina). 

 

I detta citat framträder hur förälderns berättelse inte överensstämmer med förskolans 

bild av barnet och hur det skapar osäkerhet hos föräldern om personalen verkligen ser 

barnet. Jag uppfattar inte att föräldern är ute efter att de ska dela en gemensam bild av 

barnet men att föräldern är intresserad av att personalen är lyhörd för det barnet kan visa 

i olika sammanhang. 

Sammantaget framkommer en önskan hos föräldrarna att verkligen få veta hur barnet är 

och vem barnet är i verksamheten. Men det framkommer också att förskolan kan ha 

svårt att beskriva barnet i sin helhet. 

 

 Bemötande 7.2
Personalens engagemang tas upp som viktiga faktorer för ett gott bemötande. Någon 

förälder upplever en oengagerad personal som inte lyssnar på henne i samtalet. Trots att 
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förskolan frågar efter hur föräldrarna ser på verksamheten är det inte något som ger 

återverkning när föräldern har synpunkter. Motpolen är en annan förälder som upplever 

en engagerad personal som när hon ger uttryck för något lyssnar de och visar en vilja att 

förändra.  

 

Föräldrarna är känsliga för hur personalen agerar i samtalssituationen. De berättar om 

hur personalen kan kännas osäker och vara rädd för att berätta om andra barn eller om 

det egna barnets svårigheter. Om personalen visar osäkerhet i sin framtoning påverkar 

det hela samtalet. En förälder uppger hur hon kände att personalen inte tog hennes 

frågor på allvar eller lyssnade på hennes tankar. Som motpol till det tar en förälder upp 

den egna rollen i samtalet hon säger: ”Sen tror jag det är lite hur man är funtad som 

person. Själv, jag tror inte jag är så jättekrånglig, jag är ganska öppen och tror jag, jag 

vet inte.” (Katrin). Föräldern uppmärksammar på så sätt hur hennes sätt att vara 

påverkar samtalet och att även hon har ett ansvar för hur samtalet kommer att utvecklas.  

 

Föräldrarna har som regel mött en och samma personal vid flera utvecklingssamtal även 

om de i vardagen träffar många olika personer från egna och andra avdelningar. En 

förälder ger utryck för att det skulle vara spännande att möta olika personal på 

utvecklingssamtalet då hon tycker sig se skillnad i deras sätt att förhålla sig till barnet i 

den dagliga kontakten. Samtidigt kan det upplevas tryggt att möta en och samma person 

”har man samma kanske man kan få en trygghet, man är mer öppen mot 

varandra”(Katrin).  Särskilt om personkemin stämmer. En förälder som upplevt olika 

avdelningar uppger hur olika personerna gav intryck av att vara förberedda och visa på 

ett klart och tydligt innehåll. Genom att personalen på den ena avdelningen var tydlig i 

tamburkontakten upplevde föräldern ”…också tydlighet när vi pratade på 

utvecklingssamtalet, då kände jag att jag kan ge info och frågor man hade, togs på 

allvar. På den andra avdelningen upplever föräldern Nu känns det lite luddigt och de 

säger att det kan bero på att de är nya fröknar.” (Anna) Vilket också återspeglar sig i 

upplevelsen av att personalen kom oförberedd till och upplevdes okoncentrerad i 

utvecklingssamtalet. 

  

 Styrande faktorer i samtalen 7.3
Vid genomgången av resultatet kan några tydliga områden ringas in när det gäller hur 

föräldrarana upplevt styrningen av samtalet. Det har dels handlat om hur de själva har 

kunnat förbereda sig, hur de upplever att personalen har förberett sig och hur 

inbjudningen gått till och vilka tidsramar som gällt. Styrande faktorer i samtalet kan 

vara det som sker inför samtalet i form av frågeformulär till föräldrarna eller hur de 

uppfattar att personalen har förberett sig och hur, när och hur länge utvecklingssamtalet 

pågår eller förväntas pågå.  

 
7.3.1 Föräldrarnas förberedelse 

För att kunna förbereda sig inför utvecklingssamtalet beskriver föräldrarna att det sker 

på lite olika sätt. Några beskriver hur de återkommande får ett frågeformulär där de ska 

ställa frågor till sig själva som föräldrar men också ställa frågor till barnet. 

Frågeformulären uppfattas som återkommande vid varje samtal. Någon berättar inte alls 

om något frågeformulär vilket jag tolkar som att det inte fanns. Den föräldern uttrycker: 

”Då får jag sätta upp punkter själv om det skulle vara något men det har aldrig varit 

något. Stora frågor skulle jag inte vänta med till ett utvecklingssamtal.” (Berit). Berit 

ger också uttryck för att hon när som helst kan påkalla uppmärksamhet kring enskilda 

frågor mellan utvecklingssamtalen.  
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Inbjudan till samtalet kan ske antingen muntligt eller genom att ta ställning till olika 

tider anslagna på förskolans informationstavla där föräldrarna skriver upp vilken tid 

som passar dem. Vi har ”…fått inbjudan genom att välja två tider och ett frågeformulär 

som tog upp frågor om barnets trivsel i förskolan” (Emma).  
 

7.3.2 Frågeformulärets betydelse i samtalet 

Av de föräldrar som uppger att det funnits ett frågformulär ger någon uttryck för att 

deras förberedelser genom frågeformuläret tas upp i samtalet men andra föräldrar 

upplever att deras frågeformulär inte berörs eller används vid genomförandet av 

samtalet. Frågeformuläret som Emma och NN-s pappa diskuterat inför samtalet 

berördes inte alls eller det som berättades vävdes in under samtalets gång. Det egna 

frågeformuläret låg också kvar i Emmas ficka när hon lämnade samtalet. En annan 

förälder beskriver hur hon återkommande haft med sig frågorna men hur de förblir 

obearbetade i samtalet eller hur personalen väljer bort att ta upp känsliga frågor som 

föräldern påtalar. Hon uttrycker att  
 

…det känns som att de här frågorna finns med i deras material, det här ska vi 

ha med oss på ett utvecklingssamtal och då ingår det också att vi ska göra en 

liten undersökning kring hur barnen upplever saker och ting /-/  men jag 

känner att de har inte riktigt förstått vad de ska göra med materialet precis 

som de inte riktigt har förstått vad de ska göra med mina svar på frågorna 

(Anna). 
 

I Annas svar kan skönjas en besvikelse över att något utlovas som sedan inte infrias. 

Genom att förbereda sig skapas en förväntan kring att få diskutera frågorna.  

Sammantaget uppfattas frågeformuläret som obearbetat när föräldrarna lämnar 

utvecklingssamtalet. Antingen är frågorna invävda under samtalets gång eller så 

upplever föräldrarna att de inte berörs eller att deras uppfattningar och svar på frågorna 

inte får gehör. 

 
7.3.3 Föräldrarnas uppfattning om personalens förberedelse och dokumentation 

Föräldrarna talar om hur personalen har förberett sig genom att personalen har med sig 

någon form av dokumentation men att den inte visas för föräldern. ”Men det hade inte 

varit fel att faktiskt få ta del av det hon faktiskt har skrivit, att man sitter tillsammans 

och går igenom det här”. (Stina) En förälder beskriver hur hon får titta i barnets 

dokumentationspärm (en pärms om innehåller bland annat fotografier tagna på barnet i 

förskolan och teckningar som barnet ritat) under tiden de samtalar vilket hon uppger är 

roligt för då kan man se barnets utveckling. 

 

Föräldrarna vet inte om det är personalens enskilda uppfattning eller om de har pratat 

ihop sig i arbetslaget. En förälder berättar om hur personalen förberett sig genom att 

filma barnet tillsammans med ett annat barn. Emma tyckte att det var intressant att se 

hur hennes barn agerade tillsammans med andra men kan inte minnas att hon blivit 

tillfrågad om filmning, vilket hon inte funderar så mycket på hon säger”jag känner det 

barnets föräldrar” (Emma). Föräldern uppfattar att det var denna pedagogs uppfattning 

om barnet och reflekterade vid vårt samtal om att ”hade någon annan av pedagogerna 

haft en annan bild så hade väl pedagogen sagt det” (Emma).  

 

En förälder som deltagit i flera utvecklingssamtal uppmärksammar att personalen 

återkommer till barnets utveckling genom att ta upp tidigare utvecklingssamtal. Denna 

förälder uppmärksammar på så sätt att personalen dokumenterar samtalen och använder 

det vid kommande samtal. Personalen har med sig någon form av underlag från ett 
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samtal till nästa och vid sittande samtal ”skriver (hon) ner anteckningar om den här 

gången. Om jag säger något som inte hon har uppfattat så noteras det eller om jag 

kommer med några önskemål så skriver hon ner det” (Katrin). Föräldern ifråga 

reflekterar inte över hur denna dokumentation används i verksamheten eller hur den 

förvararas. 

 

Sammantaget är samtliga föräldrar medvetna om att personalen förbereder sig inför 

utvecklingssamtalet men de reflekterar inte över hur eller om det är just den personens 

enskilda uppfattning eller om det finns någon samstämmighet i personalgruppen. 

Genomgående har personalen använt någon form av dokumentation vid samtalet 

antingen barnens pärmar i vilka det finns insamlat material t.ex. fotografier, teckningar 

som barnen ritat eller anteckningar från tidigare samtal. En förälder har tagit del av film 

på det egna barnet i lek med ett annat barn. Föräldrarna uppger att de inte vet om eller 

hur det genomförda utvecklingssamtalet påverkar verksamheten. 

 
7.3.4 Ramar som styr samtalet 

Tid för samtalet kan vara en ram och det framkommer att någon förälder egentligen inte 

vet hur långt ett samtal ska pågå, men räknar med att det tar ca en halvtimma. Någon 

uttrycker att det är tidspressat medan någon annan berättar att det tar tid för personalen 

att komma igång vilket gör att det spills tid på onödigt prat. ”Ett samtal är tio minuter, 

en halvtimma står det här, (på inbjudan med frågeformulär från förskolan, som Anna 

har med sig vid vårt samtal) men så länge var det inte, för fröken skulle hämta saker 

och sen hitta rummet och pusta lite och sen vidare.” (Anna). En förälder som deltagit i 

flera utvecklingssamtal talar om att det ska pågå en halvtimma men att det händer att det 

tar längre tid. Emma beskriver hur de inte visste när samtalet slutade och att det kändes 

besvärande. 

 

Någon förälder uppger att personalen har lagar och förordningar att förhålla sig till och 

att de styr samtalet. Någon uppmärksammar att personalen redogör för förskolans 

läroplan medan en annan förälder knappt uppfattar att det finns något som styr samtalet. 

De menar att det är innehållet i verksamheten som styr vad utvecklingssamtalet handlar 

om. En mamma uttrycker hur personalen presenterar verksamhetens mål men hur 

otydliga målen ändå är för henne samtidigt betonar föräldern att det är bra att det finns 

mål som följs.  

Sammantaget uppfattar föräldrarna att tiden är en ram vid genomförandet av 

utvecklingssamtalet men att tidsramen uppfattas otydlig, knapp eller inte respekteras. 

Föräldrarna uppfattar till en del att personalen har lagar och förordningar som kan 

utgöra ramar vid samtalet.  

 

 Avslutande sammanfattning 7.4
Syftet med detta arbete handlar om att närma sig föräldrars upplevese av 

kommunikation och bemötande i utvecklingssamtal. I resultatet framkomer att 

kommunikationen kan delas in i hur föräldrarna upplever samtal där de delar en 

erfarenhet i kommunikationen och hur barnet framträder i samtalet. Föräldrarnas 

upplevelse av delad erfarenhet skiljer sig genom talet om innehållet i samtalet, vilket 

präglas av barnets trivsel och välbefinnande men också om verksamhetens mål och 

innehåll. En del föräldrar upplever att de inte alls delar på kommunikationen utan att de 

mer eller mindre blir informerade om barnet och att de inte bjuds in i samtalet. 

Föräldrarna upplever att de får ställa frågor för att få information om barnet i 

verksamheten samtidigt som de önskar en relation där hem och förskola delar ett 

helhetsperspektiv på barnet. Samtalet fokuseras på det egna barnet och det framkommer 
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att personalen uppfattas som rädda för att tala om andras barn eller involvera andra barn 

i samtalet. Några föräldrar uppger att det som sägs av personalen stämmer väldigt väl 

överens med deras egna uppfattningar, medan några föräldrar känner osäkerhet kring 

om personalen ser det egna barnet och vilken roll barnet har i verksamheten. Det 

framkommer att samtalen utgår från ett här och nu perspektiv utan att beröra ett 

framtidsperspektiv. 

 

När det handlar om bemötande framträder både bilden av ett öppet samtal där personal 

och föräldrar lyssnar på och delger varandra sina tankar, men också en bild av hur 

personalen upplevs osäker i sin roll och hur det påverkar föräldern. Bemötandet 

påverkas också av förälderns upplevelse av dubbelhet där förskolan å ena sidan frågar 

efter förälderns synpunkter men å andra sidan, när hon berättar dem, upplever föräldern 

inte att de tas på allvar. Det skiljer sig delvis från Simonsson och Markström (2013) 

som beskriver hur måna förskollärare är om att etablera en god relation med föräldrarna 

utifrån att de känner det egna barnet bäst och att de kan förmedla information till 

personalen. Föräldrarna i denna studie tar upp personkemin som betydelsefull vid 

samtalet och också hur viktigt det är att personalen visar engagemang, entusiasm och att 

de verkligen har sett det egna barnet. De föräldrar som deltagit i samtal med olika 

personer beskriver hur bemötandet skiljer sig åt mellan personalen och funderar också 

på vad som hänt om föräldern samtalat med en annan personal.  

 

Kommunikation och bemötande kan påverkas av yttre ramar i samtalet. I resultatet 

framkommer att det finns vissa ramar som styr samtalet och hur det genomförs och vad 

det innehåller men att det också råder en oklarhet kring ramarna. Föräldrarna berättar 

hur de bjuds in till samtalet och hur de ges möjlighet att förbereda sig men att det inte 

tas till vara i samtalet. De upplever heller inte att de vet hur personalen förbereder eller 

dokumenterar utvecklingssamtalen eller om det är den enskilde personalens uppfattning 

som presenteras. När det gäller yttre ramar som tid, lagar och förordningar eller andra 

faktorer som kan styra samtalet så upplever föräldrarna att de inte har en klar bild av 

vad det är som styr samtalet. 
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8 Analys 
Intresset i detta arbete utgörs av en ambition att närma sig föräldrars upplevse i 

kommunikationen mellan lärare och förälder. Upplever föräldrar att de i 

utvecklingssamtalet delar kommunikationen på ett sätt som Dewey (1999) skriver om 

kommunikation där båda parter kan tillföra ny kunskap till varandra med, eller snarare i, 

en kommunikation som präglas av att två subjekt möts och samspelar med varandra. 

Relationen mellan parterna präglas av att förstå snarare än att beskriva verkligheten för 

den andre. Upplever föräldrar att de i utvecklingssamtalet bemöts utifrån ett intresse att 

förstå den andre på ett sätt som Mead (1998) uttrycker när han uppmärksammar att det 

handlar om att öva sitt reflexiva tänkande och att ställa de egna föreställningarna vid 

sidan om för att på så sätt förstå vad som sägs i kommunikationen? Arbetet söker också 

en förståelse för hur föräldrarna upplever styrningen i kommunikationen vid 

utvecklingssamtalet och vad det är föräldrarna upplever styr samtalet. Detta kan 

uppmärksamma Bernsteins tankar om svag respektive stark inramning och kontroll 

(Bernstein 2000). Backar vi tillbaka i tanken till vad föräldrarna på familjesidan 

(Internet) uttryckte så kan man skönja olika upplevelser. Någon ger uttryck för delad 

kommunikation i ett möte med den andre, samtidigt som vi får ta del av motsatsen. I 

detta arbete riktas intresset mot att närma sig förståelse av några föräldrars upplevelse 

av det som sker i utvecklingssamtalet vad gäller kommunikation, bemötande och 

styrning. Sammantaget blir det viktigt att söka efter hur föräldrar upplever delad 

kommunikation, om de upplever ett intersubjektivt, relationellt möte och hur de 

beskriver/upplever styrning i samtalet.   

 

 Delad erfarenhet i kommunikation och bemötande 8.1
De intervjuade föräldrarna har på olika sätt beskrivit en mycket positiv bild av förskolan 

som institution samtidigt som det kan skönjas inslag av osäkerhet och ovisshet. Delad 

kommunikation kan skrivas fram som en process där olika erfarenheter leder fram till 

något gemensamt. ”Kommunikation är en process där erfarenheter delas till den blir 

gemensam egendom.”(Dewey 2005, sid. 44). I analysen av föräldrarnas berättelser är 

det intressant att uppmärksamma om deras erfarenheter leder fram till att de delar någon 

gemensam erfarenhet, vilket här skulle kunna vara bilden av barnet. Det handlar inte om 

en gemensam bild, som är samstämmig då barnet kan vara och är olika i olika 

sammanhang. Det handlar snarare om det som sker i kommunikationen utifrån hur 

föräldrarna upplever att de delar sin erfarenhet av det egna barnet med förskolans 

representant.  

 

Dewey (2005) är mån om varje individs rätt att uttrycka sina handlingar, men 

kommuniceras de egna ställningstaganden på ett sätt där de kontinuerligt blir föremål 

för granskning i relation till andras, leder det till att intresset för andra utvecklas? I 

resultatet för denna uppsats framträder variationer av hur intresserade föräldrarna 

upplever att personalen är av föräldrarnas erfarenheter. De föräldrar som berättar om 

frågeformuläret som de tilldelas vid inbjudan till samtalet menar att det skulle kunna 

vara ett sätt att dela erfarenheter mellan förskola och hem. I resultatet framträder att 

personalen inte visar intresse för vad föräldrar har att berätta. Detta kan tolkas som att 

det finns föräldrar som inte upplever något egentligt intresse från personalens sida, 

vilket i sin tur leder till att de inte når fram med sina tankar, eftersom personal och 

förälder inte delar på kommunikation och erfarenhet. Dewey (2005) uttrycker att när två 

parter delar en kommunikation/erfarenhet har bådas handlingar varit föremål för 

granskning. I förälderns upplevelser är personalen inriktad på att informera om barnet 

vilket leder till att personalen inte lyckas lyssna till det föräldern uttrycker. Då uppstår 
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inte någon delad kommunikation. Upplevelsen av kommunikation och bemötande får 

därmed negativa inslag för denna förälder. Det kan ställas i relation till Powell, m.fl. 

(2010) som i sin forskning beskriver hur goda relationer mellan hem och förskola 

påverkar barns förmåga i skolan. Författarna relaterar till barns prestationer och att 

lyckas i skolan vilket berörs av en annan förälder i denna studie. Föräldern uttrycker att 

hon genom att ha kunnat samtala både i förväg och under utvecklingssamtalet om 

barnets intresse så har båda parter tagit del av varandras handlingar (för att använda 

Deweys uttryck) på allvar.  

 

Föräldrarna i detta arbete påtalar en önskan att vilja föra ett ömsesidigt samtal där båda 

parter lyssnar på varandra. Men här framträder en variation av upplevelser, vilket kan 

tolkas som att personalen har olika relations- och handlingskompetens (Røkenäs & 

Hansen 2008) i mötet med föräldrarna. Någon förälder upplever att personalen inte visar 

förmåga att upprätta och upprätthålla relationen eller agera med och för den andre 

(föräldern). En annan förälder upplever att personalen delar med sig av egna synpunkter 

snarare än att lyssna på förälderns tankar. Andra föräldrar upplever att personelen i 

samtalen kunnat upprätta, upprätthålla och handla utifrån att agera med och för 

föräldern, vilket innebär att samtalet präglats av lyssnande och ömsesidighet. I ett 

sådant samtal förmår troligen de olika parterna att ta den andres perspektiv och på det 

sättet blir en delad kommunikation mer påtaglig. Både föräldern och personalen visar då 

en vilja att lyssna på den andre för att skapa nya erfarenheter. Von Wright (2000) 

skriver om hur det relationella perspektivet handlar om en pågående process som bygger 

på att det skapas en väv av samförstånd mellan individerna, där båda parter har förmåga 

att ta den andres perspektiv. Möten där båda parter är intresserade av varandra leder till 

en möjlighet att pröva egna uppfattningar, vilket kan leda till att nya insikter för båda 

parter kommer till stånd och på lång sikt kan det skapa förändring (Englund 2007). Den 

förälder som upplever en oengagerad personal som inte lyssnar på föräldern upplever en 

konflikt mellan att å ena sidan tycka att verksamheten är bra men å andra sidan vilja 

vara med och förändra verksamheten så att den gynnar det egna barnets utveckling. Om 

inte föräldern upplever delad kommunikation skulle det kunna påverka barnet. 

Moorman Kim, m.fl. (2013) skriver att kvaliteten i relationen mellan hem och skola 

påverkar förälderns vilja att dela erfarenheter med läraren vilket påverkar barnets 

möjlighet att utvecklas i både hem och skola.  

 

Föräldrarna har på olika sätt upplevt hur personalen tagit dem på allvar eller inte vilket 

kan relateras till Engqvist (1994) som belyser hur ett möte mellan olika människor kan 

präglas av en ”känsla” och hur denna känsla kan påverka upplevelsen i 

kommunikationen. Någon förälder upplever att personalen inte kommer förberedd vilket 

leder till att föräldern tappar förtroende för personalen. Då skulle det som Engqvist 

(1994) skriver kunna leda till att personalen i deras kommunikation inte kan säga ”fel 

saker” utan att föräldern tappar intresset för vad personalen faktiskt uttrycker. Det leder 

till att möjligheten att dela erfarenheter då inte kommer till sin rätt utan föräldern kanske 

går från mötet med en känsla av att inte ha varit delaktig eller kunnat påverka samtalet. 

För att påverkan ska kunna ske krävs en öppenhet hos båda parter men föräldern 

uttrycker hur personalen inte verkar vara mottaglig för hennes upplevelse och vilja att 

diskutera barnets utveckling i ett framtidsperspektiv. Forskning som presenterats i detta 

arbete påtalar hur viktigt det är för barnet att förskola och hem kan samverka. Rapp och 

Duncan (2011) lägger ett stort ansvar på personalen genom att mena att de ska förstå 

och kunna sätt sig in i föräldrarnas levnadsvillkor för att på bästa sätt ge barnen 

förutsättningar att lyckas i (för)skolan. Även förskollärare själva menar att de ska ha 

kompetens att möta föräldrar i en relation (Sandberg m.fl. 2011; Vuorinen m.fl. 2014). 
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I mötet med förskolan uppger föräldrar att det är tillfredsställande att både förskola och 

hem delar en samstämmig bild av barnet. Gars(2006) har i sin studie uppmärksammat 

hur föräldrar ser det som självklart att utvecklingssamtalet ska handla om det egna 

barnets utveckling och lärande. Lutz (2009) berör hur personalen kategoriserar barn i 

förskolan trots att uppdraget handlar om att följa barnets utveckling. I denna studie 

skymtar en känsla hos någon förälder fram som kan härledas till en osäkerhet om 

personalen verkligen ser det egna barnet eller inte. Moorman Kim, m.fl.(2013) påtalar i 

sin forskning hur viktigt det är för barnets möjlighet att lyckas i skolan när personal och 

förälder kan tala med varandra på ett öppet sätt. Föräldrarna i detta arbete ger lite olika 

bilder av hur denna öppenhet kan komma till uttryck. En förälder uppger att hon känner 

sig bekräftad en annan att det råder samstämmighet mellan förskola hem och en tredje 

att hon inte förvånats över något som personalen berättar för henne. Genom detta 

berättar föräldrar hur de upplever att de i kommunikationen med personalen kan dela 

erfarenheter kring barnet vilket leder till att de upplever trygghet och tillfredsställelse i 

relationen mellan förskola och hem. En tolkning av deras beskrivningar kan vara att 

personalen i deras samtal är trygga i rollen som samtalare och bär på en förmåga att leva 

sin in i andra människor. Englund (2007) skriver om Deweys tredje dimension av 

deltagande kommunikation och menar att när parterna lyssnar på varandra med en vilja 

att förändras, utvecklas deras samspel sinsemellan. Detta i sin tur skulle kunna förstås 

som ett intersubjektivt möte (Johansson 2005) eftersom båda parter är intresserade av 

att förstå världen utifrån bådas infallsvinklar. När två parter är genuint intresserade av 

varandra händer det något mellan dem vilket leder till att deras erfarenheter kan forma 

kommunikationen (Mårtensson Blom & Wrangsjö 2013). I det intersubjektiva mötet är 

båda genuint intresserade av varandras berättelser, inte som två särskilda parter som ska 

komma överens utan om två parter som vill skapa nya bilder, vilket kan sägas ske när 

föräldrar och personal låter kommunikationen präglas av bådas erfarenheter om barnet i 

utvecklingssamtalet. Det framkommer dock en variation av hur detta möte återspeglas i 

denna studies upplevelser av utvecklingssamtalen. En förälder beskriver denna 

upplevelse starkare än andra genom att återkommande uttrycka sitt stora förtroende för 

förskolans verksamhet där hon menar att det sker en växelverkan mellan henne och 

personalen och där hon också reflekterar över den egna rollen i samtalet. Denna förälder 

menar att det inte kan ske en ensidig kommunikation utan att hon som förälder också 

måste visa förståelse för den andres (personalens) situation. Föräldern i fråga ger uttryck 

för det Mead (1976) kallar reflexivt tänkande genom att ta den andres perspektiv, låta 

det bli föremål för reflektion och låta egna ställningstaganden leda till ett medvetet val 

och förändrad handling. Det kan leda fram till ett intersubjektivt möte vilket präglas av 

två subjekt som delar en gemensam livserfarenhet (Mead 1976). En fråga som kan 

ställas är då om alla föräldrar delat en gemensam livsvärld med personalen i förskolans 

utvecklingssamtal.  

 

Som det intersubjektiva mötet kan förstås handlar det om att båda parter upplever att de 

delat en gemensam livsvärld vilket innebär att bära med sig en känsla av att vara sedd 

och lyssnad på men också att ha kunnat lyssna och ta del av andras tankar. Mead (1976) 

skriver om människans vilja att vara med andra människor och hur det påverarkar 

individen. Ett intersubjektivt möte har inte med nödvändighet inneburit att parterna varit 

överens om en gemensam bild utan det handlar snarare om förståelse av och en vilja att 

skapa en relation där parterna är intresserade av att reflektera och förändras vilket 

kännetecknar Meads(1998) reflexiva tänkande. I denna studie visas det exempel på att 

det intersubjektiva mötet är möjligt att skapa men en tolkning är också att det kräver 

kunskap och medvetenhet kring vad och hur ett samtal kan äga rum. För att delad 
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kommunikation ska kunna komma till stånd krävs att båda tillåts och tillåter sig själva 

att se den andre och låta sig påverka/påverkas av varandra. Vilket kan relateras till både 

Mead (1998) och Dewey (2005) som beskriver hur individen utvecklas i det sociala 

sammanhanget. I ett intersubjektivt möte förmår parterna dela varandras livsvärldar. 

Genom att intressera sig för den andres ”vem” kan en möjlighet att nå en djupare 

dimension skapas i ett samtal (Von Wright 2007). Det vill säga erfarenheter skapar nya 

erfarenheter vilket ger ny kunskap. En förälder i denna studie kommenterar sitt eget 

agerande i relation till personalens vilket visar på en förmåga att reflektera kring det 

som sker i situationen och det kan skapa förutsättningar att se på saker ur olika 

perspektiv, där den enes gest (språket) möter en annans respons så att ny handling kan 

uppstå (Mead 1976) 

 

 Styrande faktorer i samtalet 8.2
Föräldrarna upplever bemötande och kommunikation på lite olika sätt vilket framträder 

till exempel när de talar om den styrning som råder i samtalet. Föräldrarna berättar att 

de bjuds in till utvecklingssamtalet och att inbjudan kan ske på olika sätt. Genom att 

personalen bjuder in föräldrarna har personalen makt och kontroll över att samtalet 

kommer till stånd. Men avgörande är om föräldern tackar ja eller nej till inbjudan. I 

detta arbete tackade alla föräldrar ja till inbjudan (annars hade de inte deltagit i denna 

studie) vilket i sig är intressant och kan leda till tolkningen att föräldrar antingen ser 

utvecklingssamtalet som så värdefullt att de inte vill ”missa” det eller kan det också vara 

så att de gör det som ett sorts ”måste” för att vara en duglig förälder och leva upp till 

konventionen att delta i utvecklingssamtal (Gars 2006). Föräldrarna uppmanas i de 

flesta fall att besvara ett frågeformulär vilket är framtaget av personalen (eller 

organisationen). Markström (2012) beskriver hur personalen genom att dela ut 

frågeformulär styr utvecklingssamtalen även om föräldrarna ges stort talutrymme. 

Frågeformuläret kan med stöd av Bernstein (2000) tolkas som stark inramning där 

överföraren (personalen) har kontroll över innehållet. Bernstein (2000) skriver att om 

personalen också kontrollerar ordningen i samtalet, vad som får sägas eller inte och vem 

som har möjlighet att uttrycka vad, innebär det en stark styrning enligt. I detta arbete 

upplever föräldrarna att frågeformuläret inte ges det utrymme som det skulle kunna. 

Några föräldrar menar att frågeformulärets frågor kan utgöra underlag i samtalet 

förutsatt att det sker genom ett ömsesidigt samtal med frågorna som underlag. Genom 

att personalen inte tar vara på frågorna eller väver in dem på ett sätt som gör att 

föräldern upplever sig delaktig har personalen kontroll över innehåll och 

kommunikation vilket kan tolkas som stark inramning.  

 

Ett annat sätt att förstå det som sker i samtalet kan tolkas som svagare inramning genom 

att det uppstår en otydlighet i vad som gäller vilket kan göra att föräldern upplever att 

samtalet inte handlar om det som förväntas eftersom frågorna i frågeformuläret inte 

berörs eller att det inte förekommer något frågeformulär. Kommunikationen i samtalet 

bidrar då inte till att föräldern upplever att den kan komma till tals eller föra ett 

resonemang där båda parter involveras ömsesidigt för att skapa en god relation mellan 

hem och förskola. Samtalet kan upplevas som ett tillfälle att ta emot information som 

egentligen inte uttrycker det föräldern är intresserad av. Det är svårt att säga vad 

orsaken till det kan vara men en faktor kanske handlar om att personalen upplever sig 

styrda av lagar och förordningar vilket gör att de inte kan delge den information som 

föräldrar önskar. Det uppdrag som är framskrivet i förskolans styrdokument blir då 

starkt styrande och ramar in samtalet på ett för föräldern mindre intressant sätt. 

Emilsson (2008) ger exempel på hur en dialog kan upplevas antingen fri eller styrd och 
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visar hur den styrda dialogen präglas av lärarens kontroll medan en fri dialog 

kännetecknas av att båda parter kommunicerar på lika villkor.  

  

Bernstein (2001) skriver om det försvarssystem som sätts igång inom en individ när 

kommunikationen inte är öppen. Några föräldrar i denna studie ger uttryck för att inte 

uppleva en kommunikation där de delar ett gemensamt fokus. Kan det vara uttryck för 

att de upplever att personalen försvarar sina ställningstaganden genom att inte släppa in 

föräldern? Kan det vara ett uttryck för föräldern att försvara sitt barns möjlighet till 

utveckling. Om båda parter i detta samtal försvarar sina egna ställningstaganden blir det 

svårt att genomföra ett samtal präglat av det Dewey uttrycker som delad erfarenhet. 

Någon förälder upplever motsatsen till den starka styrningen och upplever inte att detta 

försvarssystem trätt i kraft varken hos sig själv och/eller personalen. Personalen har 

samma styrdokument och uppdrag att förhålla sig till men lyckas möta förälderns frågor 

på ett sätt som gör att föräldern upplever sig sedd, bekräftad och lyssnad på i samtalet. 

Även personalen upplever troligen att den inte behöver försvara något utan upplever 

trygghet i mötet med föräldern så att de kan dela på sina erfarenheter kring barnet. 

Något sker med andra ord inom individerna som öppnar upp för att ge och ta i 

kommunikationen.  

 

I redovisningen av tidigare forskning (Elfström 2005) framträder individuella 

utvecklingsplaner som ett verktyg för att synliggöra barnet i verksamheten vilket skulle 

kunna påverka styrningen av samtalet. Föräldrarna i denna studie gav inte uttryck för att 

det användes verktyg i form av individuella utvecklingsplaner vid genomförandet av 

utvecklingssamtalet. Kanske kan det vara en bidragande orsak till att blicken inte riktas 

mot barnets fortsatta utveckling. 

 

 Sammanfattning 8.3
I analysen har fokus riktats mot kommunikation, bemötande och styrning. Det är inte 

alldeles enkelt att skilja dem åt eftersom de tre teoretiska perspektiven som använts 

berör kommunikation på lite olika sätt. Väldigt grovt tolkar jag att Dewey i huvudsak 

berör innehållet i kommunikationen, medan Mead fokuserar på relationen/bemötandet 

mellan dem som kommunicerar. Bernstein lägger fokus på vad det är som styr innehåll 

och form. När det gäller innehållet i kommunikationen framträder ett delat innehåll som 

talas om på olika sätt. Kommunikationen sker oftast i form av att delge varandra 

information om barnet eller verksamheten. Det kan förklaras som att det är ett subjekt 

som möter ett objekt. När det sker en koppling mellan innehåll och relation påverkar det 

förälderns upplevelse av utvecklingssamtalet. Då upplever föräldern ett bemötande där 

det sker en växelverkan mellan de olika parterna och där parterna lyckas se varandra 

som två subjekt vilka båda kan ses som ansvariga för kommunikationen med ett intresse 

av att förstå den andre i samtalet för att dela en gemensam livsvärld. Samtalen upplevs 

också styras på olika sätt. Personalens material ger uttryck för en stark inramning, 

samtidigt som deras förhållningssätt ger uttryck för en svagare inramning genom att 

materialet inte används på ett framträdande sätt. Föräldrarna upplever också att 

personalen på sätt och vis både har en stark och svag kontroll över det som sker i 

samtalet genom att hålla fast vid de egna planerna och inte släppa in föräldrarnas 

synpunkter eller tankar. Den förälder som upplever ett växelspel mellan sig och 

personalen uttrycker en förmåga att reflektera kring helheten i samtalet där inte någon 

av parterna behöver försvara sig inför den andre. Sammantaget kan jag se att det samtal 

som präglats av en svag inramning där relationen grundas i ett intersubjektivt möte sker 

en optimal kommunikation. Markström (2012) beskriver hur styrningen i samtalet riktas 

mot ett ”…gott förskolebarn och en god förskoleförälder.” (Markström 2011. Sid. 118). 
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Jag ställer mig frågan om det är huvudsyftet med förskolans utvecklingssamtal? 

Föräldrar i denna studie påpekar att personalen kan uppfattas osäker i sin roll att leda 

samtalen. Det skulle kunna handla om personalens osäkerhet att inte veta vad som var 

möjligt att ta upp i samtalet och om en rädsla för att bedöma barnet vilket inte är 

förenligt med förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010). Flera författare (Lutz 2009; 

Elfström 2005; Gars 2006) tar upp att förskolans personal bedömer barns förmågor men 

på olika sätt.  

 

Det jag kommer fram till är att hur kommunikationen sker påverkar upplevelsen av ett 

utvecklingssamtal i mycket stor utsträckning. För att föräldern ska ges möjlighet att 

uppleva en delad kommunikation i ett intersubjektivt utvecklingssamtal krävs det goda 

kunskaper i vad kommunikation och samtal innebär hos personalen.  
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9 Diskussion 

 Metoddiskussion 9.1
För att få svar på studiens syfte hur föräldrar upplever kommunikation och bemötande i 

förskolans utvecklingssamtal valdes intervjuer av ett antal föräldrar i syfte att tolka vad 

de ger uttryck för och på det sättet skapa en större helhetsbild där sammanhanget är 

involverat. Fokus i en kvalitativ ansats skriver Holme & Solvang (1997) är att få fatt i 

det ovanliga, det som inte brukar sägas. Genom att ta hjälp av en förskolechef kunde jag 

på ett sätt komma ifrån att jag valde föräldrarna på egen hand. Den hermeneutiska 

spiralen var en god hjälp vid bearbetning och analys av materialet då föräldrarnas 

upplevelse därigenom kunde framträda. Esaiasson (2007) betonar att kvalitativ 

forskning är intresserad av att noggrant få fram vad som avses genom en kontinuerlig 

växelverkan mellan att analysera delarna, helheten, och kontexten. En kritik som kan 

riktas mot detta arbete är att samtliga föräldrar (mammor) kom från en och samma 

förskola, med flera olika avdelningar, vilket på sätt och vis skulle kunna ge en skev bild 

av deras berättelser. Hade urvalet involverat föräldrar från flera olika förskolor kanske 

det blivit annorlunda men som jag ser det, utifrån vad föräldrarna berättade, så är jag 

inte säker på det.  

 

Värt att notera är att papporna inte deltagit i intervjuerna. En mamma uttryckte spontant 

att det nog gett ett annat resultat om barnets pappa hade besvarat mina frågor. Att 

fäderna inte blev utsedda skulle kunna bero på att jag bad om att få intervjua föräldrar 

(inte mammor eller pappor). Förskollärarna valde kanske den person som de mötte i 

tamburen (vilket inte råkade vara pappor). Rapp och Duncan (2011) uppmärksammar 

fädernas betydelse i samverkan mellan hem och skola.   

 

Min ambition med detta arbete har varit att lyssna på föräldrarna och låta deras 

berättelser om upplevelsen av kommunikation och bemötande i utvecklingssamtalet 

vara centralt. Jag tycker mig kunna stärka mitt antagande, att föräldrarna i denna studie 

inte skiljer sig från den stora massan föräldrar i förskolan, genom att de påminner om de 

upplevelser jag skriver om i min bakgrund vilka framträdde på en familjesida på nätet 

utan att för den skull säga att det är möjligt att ”dra alla över en kam”. Min egen 

förförståelse av vad utvecklingssamtal kan innebära i en förskolekontext kan så klart ha 

påverkat denna studies resultat och analys men en förhoppning är att jag lyckats fånga 

föräldrarnas berättelser så sanningsenligt som möjligt. Vid redovisningen av materialet 

har det varit viktigt att föräldrarnas igenkännande ska ske på ett sätt som respekterar de 

olika individernas integritet samtidigt som det varit viktigt att visa komplexiteten i deras 

uttryck. En variant på min metod skulle ha varit att filma utvecklingssamtal, när det 

genomfördes, för att på det sättet närma sig föräldrarna men då hade det blivit en 

tolkning av vad som sades vid samtalet och de kroppsliga uttryck som visades, snarare 

än hur föräldrarna upplevt samtalet.  

 

Kritik kan riktas mot frågeformuläret genom att frågan om hur samtalet påverkade det 

egna barnet inte tas upp i resultatredovisningen. Den frågan tolkar jag som svår för 

föräldrarna att besvara samtidigt som de indirekt berör den när de talar om hur barnets 

intresse blir, eller inte blir, tillgodosett genom förskolans planering i verksamheten.   
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 Föräldrars upplevelse av kommunikation i utvecklingssamtal 9.2

- en resultatdiskussion 

Syftet i arbetet har varit att närma sig en djupare förståelse av hur föräldrar kan uppleva 

kommunikation och bemötande i utvecklingssamtal de deltagit i på en förskola.  

 

När föräldrarna berättar om utvecklingssamtalen upplever de att de både delar och inte 

delar erfarenheter i kommunikation och bemötande. Personalen framträder som 

betydelsefulla (trots att det inte varit med i frågeställningen). Viktigt att notera är att 

personalen är styrd av förordningstexter
11

 vilket innebär att de är skyldiga att genomföra 

utvecklingssamtal. Förordningstexterna talar också i stora drag om vad samtalet ska 

handla om men säger inte något om hur det ska genomföras. Det innebär att samtalen 

kan se väldigt olika ut, vilket också framträtt i föräldrarnas upplevelser av 

utvecklingssamtal i denna studie.  

 

Ingången i intervjuerna handlade om hur föräldrarna upplevde kommunikationen i 

samtalet och som svar på den frågan kan noteras att föräldrarnas blickar kom att riktas 

mot hur de upplever öppenhet i kommunikationen och hur personalens engagemang och 

entusiasm påverkar samtalet. Moorman, Kim m.fl. (2013) framhåller att det krävs 

engagerade lärare för att goda relationer ska komma till stånd. Simonsson och 

Markström (2013) beskriver hur förskollärare genom skollagen fått ett tydligt uppdrag 

att ansvara för förskolans utvecklingssamtal och att det påverkar deras yrkesstatus men 

också att det därmed kan komma att utgöra en form av ”normaliserande praktik” (a.a. 

sid. 2) där förskolläraren ses som expert. Detta kan relateras till Deweys (Englund 2007) 

tankar om demokratisk fostran i ett samhälle och hur grupperingar skapar sina egna 

normer. Positivt engagemang har i denna studie handlat om att både föräldrar och 

personal varit intresserade av att förstå varandra i kommunikationen och att de har haft 

ett gemensamt intresse av att dela varandras erfarenheter kring ett gemensamt 

objekt/barnet. Inte i syfte att komma fram till en gemensam bild utan snarare att få 

inblick i varandras erfarenheter av barnet.  

 

Någon förälder har upplevt personalen som osäker i att leda samtalet. Osäkerhet hos 

samtalsledaren påverkar samtalet och kan försvåra kommunikationen (Røkenäs och 

Hansen 2008; Engqvist 1994). Om föräldern upplever personalen som osäker skapas en 

atmosfär av osäkerhet vilket kanske leder till att föräldern snarare upplever att 

personalen ställer krav på föräldern än stödjer dem (Engqvist 1994). Dewey (1984) 

uppmärksammar att i kommunikation är det viktigt att reflektera över hur egna intressen 

ges uttryck och ställs i relation till andras. Frågan är då hur medveten personalen är över 

den egna rollen i samtalet. Har all personal tillräckliga kunskaper för att genomföra 

samtal? Simonsson och Markström och Simonsson (2013) har undersökt förskollärares 

upplevelse av att ansvara för utvecklingssamtalet. Det visar sig att förskolläraren ser på 

utvecklingssamtalet som ett viktigt samtal där de ska skapa relationer med föräldrarna 

men också som ett underlag för att utveckla verksamheten. Det kan kanske förklara 

varför föräldrarna upplever att utvecklingssamtalet inte handlar om barnets utveckling. 

Personalens tankar om verksamheten kanske utgör ett hinder för att se det enskilda 

barnets utveckling även om det borde kunna länkas samman eftersom verksamheten ska 

stimulera varje barns utveckling. Författarna (a.a.) har inte berört förskollärarnas 

uppfattning om sin egen kompetens att genomföra samtalen vilket kan vara föremål för 

fortsatta tankar utifrån denna studies resultat. Värt att notera är att föräldrarna i denna 
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studie inte kunnat tala om huruvida personen de samtalat med varit utbildad 

förskollärare eller inte. 

 

Förälderns upplevelse av personalens osäkerhet i samtalet återspeglar sig i en osäkerhet 

hos föräldern kring hur personalen bemöter det egna barnet i verksamheten. Kan 

föräldern lämna sitt barn med en känsla av trygghet över att det egna barnet är 

omhändertaget på ett sätt som motsvarar förälderns förväntningar, om personalen 

signalerar osäkerhet? Hur personalen talar om barnet i utvecklingssamtalet kan hos 

föräldern skapa frågor kring hur personalen förhåller sig till barnet i verksamheten. 

Engquist (1994) uttrycker att föräldrar vill veta allt på en gång, både sådant som är 

positivit och om något är negativt. Förskollärare är enligt Vuorinen m.fl. (2014) måna 

om att skapa goda relationer med föräldrar samtidigt som de menar att de har en 

specifik kunskap som värnar kvaliteten i förskolan. Har föräldrar och personal goda 

relationer och samförstånd, skapas goda möjligheter för barnet att utvecklas på ett 

positivt sätt i båda miljöerna menar Moorman Kim m. fl.(2013). När kommunikationen 

mellan förälder, lärare och barn präglas av öppenhet upplever föräldrar att de får en 

annan kvalitet på relationen med det egna barnet (Ozcinar & Ekizoglu 2013). En tanke 

som väcks är då om all personal ska genomföra utvecklingssamtal. Ska den personal 

som inte känner sig bekväm vid genomförandet av utvecklingssamtal leda dem eller kan 

förskolan organiseras så att det är möjligt att som personal säga nej till samtal? Genom 

att få syn på föräldrarnas upplevelse av personalens agerande i utvecklingssamtalet 

framträder behovet av kompetensutveckling och att öva sig i att genomföra samtal som 

väldigt viktigt.  

 

Utifrån det som hittills tagits upp kan frågan ställas: vilken bild av det egna barnet bär 

föräldern med sig från utvecklingssamtalet om samtalet inte präglats av en 

kommunikation där båda parterna delat med sig av bådas erfarenheter? Gars (2006) 

studie uppmärksammar att föräldrar ser det som självklart att utvecklingssamtalen tar 

upp det egna barnets utveckling men också hur barnet samspelar med andra barn. Det 

kan förklara föräldern i denna studie som inte reflekterade över att få se sitt barn i 

samspel med ett annat barn på film i utvecklingssamtalet. Samtidigt upplever en annan 

förälder hur personal upplevs bli osäker när föräldern frågar om det egna barnets 

samspel med andra barn. Hur kan det komma sig att en personal ser det som självklart 

att visa samspel mellan barn (med hjälp av en film inspelad på förskolan), samtidigt 

som en annan personal visar oro när det kommer frågor kring samspel med andra barn? 

Eftersom förskolans styrdokument inte skriver fram hur ett utvecklingssamtal ska eller 

kan genomföras lämnas ansvaret över till varje individ eller förskoleverksamhet att 

skapa rutiner för utvecklingssamtal. Det ser jag som betydelsefullt. Samtidigt är det 

intressant hur olika det då kan upplevas av föräldrarna. Det som uppenbart har hänt i de 

båda föräldrarnas utvecklingssamtal är att personalen tolkat styrdokumenten på olika 

sätt, vilket kanske är bra eftersom utvecklingssamtal då kan genomföras på olika sätt 

och därmed präglas av ett intersubjektivt möte (Mead 1998) mellan förälder och 

personal där de delar erfarenheter (Dewey 1999) med varandra. Gars (2006) studie visar 

att föräldrar har en vilja att få kunskap om det egna barnet i samspel med andra barn. En 

konsekvens kan då bli att det krävs kompetens hos förskolans personal kring vad som är 

möjligt att berätta och hur det kan uttryckas utan att föräldrar upplever osäkerhet kring 

vad som kommer upp i utvecklingssamtalet eller om föräldern kan lita på det som sägs.  

 

Tallberg Broman (2013) beskriver samhällets intentioner med förskolans verksamhet 

över tid, att föräldrar under 1960-70 talen skulle hållas utanför verksamheten till att 

under senare tid involvera föräldrarna i verksamheten. Samhällets tanke med förskolans 
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verksamhet handlar om att se den som ett första steg i barnets livslånga lärande. Det 

ställer därmed krav på förskolans verksamhet och personal att bjuda in föräldrar till 

delaktighet för att främja det enskilda barnets utveckling och lärande (Lpfö 98 

rev.2010). Markström och Simonsson (2013) skriver om hur föräldrar i dagens förskola 

inte enbart ska förhålla sig till det egna barnet utan att det finns en stark önskan att 

föräldrarna aktivt ska medverka i utformandet och utvärderingen av hela verksamheten. 

Denna medverkan ställer krav på föräldrars engagemang i barnets livslånga lärande. 

Trots det framkommer i denna studie hur blicken på barnet inte riktas framåt vid 

utvecklingssamtalet utan förblir här och nu. Föräldrarna i denna studie är inte 

samstämmiga i bilden av hur de kan vara med och påverka innehållet i verksamheten 

vilket också kan uppfattas förvånande, särskilt med tanke på att förskolans läroplan 

(LPFÖ 98 rev. 2010) markerar föräldrars delaktighet. 

 

Föräldrarna i denna studie benämner inte något maktförhållande mellan personal och 

förälder men otydligheten som några menar råder kring innehåll och genomförande 

pekar trots allt på en maktbalans där personalen har övertag. Markström (2011) påtalar 

hur personalen styr utvecklingssamtal även om föräldrarna ges stort talutrymme i 

samtalet. Relationen mellan förskola och hem är inte en enkel företeelse utan kräver 

förtroende och ett gemensamt ansvar för vad som kommuniceras (Gars 2006). Rapp och 

Duncan (2011) påtalar behovet av att personalen är mån om att vara framåtsiktande och 

positiv i kommunikationen snarare är återhållsam och negativ. Måste det råda ett 

maktförhållande eller kan kunskapen om att makten finns bidra till att genomföra samtal 

på ett öppet och engagerat sätt där föräldrar upplever en delad kommunikation? 

Bernstein (2000) är tydlig med att det alltid råder en form av maktbalans mellan olika 

samtalsparter och att denna är mer eller mindre påtaglig. Min tes blir att kunskap om 

vilket förhållande som råder mellan olika parter kan leda till en medvetenhet om att 

samtal bör föras på olika sätt. Jag menar att Meads tankar om det intersubjektiva mötet 

handlar om kunskap om ”den andre” och en stark vilja hos samtalsledaren att förstå vad 

den andre förstår för att på det sättet förstå hur samtalet kan föras. Von Wright beskriver 

att människor i möte med andra människor är föränderliga. Detta innebär att vi på olika 

sätt är beroende av vem vi möter vilket styrker mina tankar om att vi i 

utvecklingssamtal inte kan möta alla på samma sätt utan måste sträva efter att visa 

genuint intresse för ”den andre” och därmed kan utvecklingssamtal se olika ut.  

 

Föräldrarna i denna studie ger uttryck för en önskan att få veta om barnet agerar på 

samma sätt i förskolan som i hemmet. Men de uttrycker inte att det handlar om 

samverkan mellan förskola och hem vilket förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010) 

beskriver som en viktig faktor för att främja barnets utveckling. Föräldrarna uttryckte en 

önskan att verkligen få veta hur barnet agerade i olika situationer och någon kände oro 

om personalen verkligen såg barnet. Powell m.fl. (2010) menar att om samverkan 

mellan hem och förskola fungerar skapas goda vibrationer till barnet och skolsituationen 

fungerar då bättre för barnen. En fråga som kan ställas är i vilket syfte föräldrarna vill 

veta om barnet fungerar eller inte. Är det för att rätta till dåligt beteende, är det för att få 

råd av personalen eller handlar det om en rädsla för att inte passa in i normen? Fagerli 

m.fl. (2001) uttrycker att föräldrarna söker råd och stöd av personalen för att därmed få 

tips i hur de kan agera i hemmet. Samtidigt skriver Lutz (2009) att barn i förskolan 

kategoriseras och bedöms för att kontrollera så att barnet följer normen. Föräldrarna i 

denna studie gav inte uttryck för att det egna barnet inte passade in i normen men trots 

det fanns en liten oro kring hur det kunde kännas om något skulle visa sig inte stämma.  
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Det känns betydelsefullt att uppmärksamma läsaren på att föräldrarna i denna studie, i 

olika grad, uttrycker att de är nöjda med förskolan som helhet och betonar barnets 

trivsel och trygghet som en faktor som påverkar hur de upplever förskolan. 

Föräldramöten, telefonsamtal och den dagliga tamburkontakten uppmärksammas som 

positiva men utvecklingssamtalen blir viktiga för att det saknas utrymme att föra 

djupare samtal i den dagliga kontakten. Med denna förväntan går föräldrar in i 

utvecklingssamtalet. Föräldrarna i denna studie betonar personalens roll som mycket 

betydelsefull för innehåll, form och genomförande och kanske är det därför viktigt att 

förskolans personal reflekterar kring vem det är som genomför utvecklingssamtal och 

hur förväntningar på samtalen har kommunicerats och att personalen får kontinuerlig 

fortbildning kring vad det innebär att föra samtal. 

 

I detta arbete har närmandet till föräldrarnas upplevelser av kommunikation och 

bemötande i utvecklingssamtalet varit centralt. Resultatet pekar på att det råder 

skiftande upplevelser och det vore därför intressant att verkligen fortsätta samtalen med 

föräldrarna för att på så sätt få ännu större inblick i deras upplevelser av förskolans 

verksamhet. Genom att ta den andres perspektiv skapas möjlighet att öka delaktighet 

och samförstånd skriver Johansson (2011). 

 

 Sammanfattning 9.3
Genom föräldrars upplevelse av kommunikation och bemötande i utvecklingssamtal har 

ljuset riktats mot personalen. En aspekt handlar om föräldrarnas upplevelse av 

personalens förhållningssätt i genomförandet av utvecklingssamtalet vilket bidrog till en 

känsla av att inte känna sig säker på vad som egentligen uttrycktes i 

utvecklingssamtalet. Osäkerheten spillde också över till tankar om det egna barnets 

utveckling och förmåga till socialt samspel i verksamheten. En annan aspekt berör 

personalens kunskap, kompetens och förståelse för att samtal måste genomföras på 

olika sätt beroende på vad personalen förstår att föräldern själv förstår. Genom att 

aktualisera lärares professionella förhållningssätt och kunskap/kompetens uppkommer 

en tredje fråga. Den berör hur förskollärarutbildningen gör det möjligt för studenter, 

d.v.s. blivande förskollärare, att förstå hur utvecklingssamtal kan genomföras. I 

högskole- förordningen
12

 är det uttryckt att förskollärare efter sin utbildning ska ”visa 

självkännedom och empatisk förmåga” och ”visa förmåga till ett professionellt 

förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare” (Svensk författningssamling 

2011:689). Vad innebär ett professionellt förhållningssätt och hur kan de studerande öva 

sig i och förberda sig beträffande självkännedom, empatisk förmåga och ett 

professionellt förhållningssätt under utbildningen? Ges det tillräckligt med tillfällen för 

studenter att öva sig i samtal? Hur förberedda studenterna är, för att möta föräldrar i 

utvecklingssamtal, går inte att säga. Den kunskap som kommit fram i denna studie, 

utifrån föräldrars upplevelse av kommunikation och bemötande vid genomförda 

utvecklingssamtal, visar på betydelsen av att, de som föräldrar, får möta personal som 

förmår dela kommunikation i ett intersubjektivt möte där båda aktörerna ses som 

likvärdiga. Utbildningens uppdrag är därför att i möjligaste mån bidra till att förverkliga 

detta, t.ex. genom autentiska examinationer, rollspel och annat.  
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 Slutord 9.4
Att möta andra människor i samtal ställer krav på individerna (jag vill betona att det 

handlar om båda parter i samtalet). Genom ett närmande av föräldrars upplevelser av 

utvecklingssamtal framträder betydelser av att se varje möte som unikt vilket ställer 

krav på kommunikativ förmåga hos dem som deltar i samtalet. I Förskolans verksamhet 

är personalen ålagd att leda utvecklingssamtal. Utifrån föräldrarnas berättelser är det då 

betydelsefullt att uppmärksamma behovet av att personalen är medveten om det egna 

förhållningssättet i samtalet.  

 

Precis som den lilla berättelsen om MOMO inleder arbetet vill jag avsluta genom att 

knyta an till det MOMO gjorde i sina samtal som kom att få så mycket uppmärksamhet. 

Hon lyssnade aktivt och intresserat genom att nicka och humma med och lät den andre 

sätta ord på sina tankar. Är det så att personal i förskolan får så starkt fokus på att 

berätta och förmedla en bild av barnet och verksamheten att de glömmer bort att lyssna 

på vad föräldrarna har att säga. Är själva knuten i samtalandet att likt MOMO lyssna 

och förmedla en känsla av att den andre i samtalet är viktigast? 

 

 

 

 



  
 

50 

 

10 Referenser 
Andersen, Tom (2012). Reflekterande processer Samtal och samtal om samtalen. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bruce, Barbro. & Riddersporre, Bim. (2012). Kärnämnen i förskolan: nycklar till 

livslångt lärande. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur  

 

Bernstein, Basil (2000[1996]). Pedagogy, symbolic control and identity: theory, 

research, critique. Rev. ed Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers 

 

Bernstein, Basil (2001). Pædagogik, diskurs og magt. København: Akademisk Forl. 

 

Bryman, Alan (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Carlsson, Lena (2006). Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan –

diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare. Växjö: Växjö 

University Press. 

 

Cederberg, Meta (2006). Utifrån sett - inifrån upplevt: några unga kvinnor som kom till 

Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan. Diss. Lund : Lunds 

universitet, 2006 

 

Denscombe, Martyn (2010). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dewey, John (1948). Demokrati och uppfostran. Stockholm; Natur & Kultur. 

 

Dewey, John (1999). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos 

 

Elfström, Ingela (2005). Varför individuella utvecklingsplaner?: en studie om ett nytt 

utvärderingsverktyg i förskolan. Stockholm: Lärarhögskolan.  

Tillgänglig på Internet: 

http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.48812.1320917298!/IOL_Forskning_26_Ingela_Elf

strom.pdf 

 

Emilson, Anette (2008). Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Diss. (sammanfattning) 

Göteborg : Göteborgs universitet, 2008  

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/18224 

 

Ende, Michael (2003). MOMO eller kampen om tiden. Stockholm; Berghs förlag 

 

Englund, Tomas (2007). John Dewey: Den pragmatiska utbildningsfilosofin. I Løvlie, 

Lars. & Steinsholt, Kjetil. (red.) (2007). Pedagogikkens mange ansikter: pedagogikkens 

idéhistorie fra antikken til det postmoderne. 2. opplag. Oslo: Universitetsforl. 

 

Engquist, Anders (1994). Om konsten att samtala: en bok för människor i kontaktyrken. 

2. uppl. Stockholm: Rabén Prisma 

 

Esaiasson, Peter (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad. 3., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 

http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.48812.1320917298!/IOL_Forskning_26_Ingela_Elfstrom.pdf
http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.48812.1320917298!/IOL_Forskning_26_Ingela_Elfstrom.pdf
http://hdl.handle.net/2077/18224


  
 

51 

 

 

Fagerli, Oddvar, Lillemyr, Ole Fredrik & Søbstad, Frode (2001). Vad är förskole- 

pedagogik? Lund: Studentlitteratur 

 

Gadamar, Hans George (2002). Sanning och metod i urval. Göteborg: Daidalos 

 

Granath, Gunilla (2008). Milda Makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som 

disciplineringstekniker. Diss. Göteborg; Göteborgs universitet, 2008.  

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/10128 

 

Hofvendahl, Johan (2006). Riskabla samtal: en analys av potentiella faror i skolans 

kvarts- och utvecklingssamtal. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2006 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6219 

 

Holme, Idar Magne. & Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskningsmetodik: om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Hougaard, Bent (2013). Praktisk vägledning i kommunikation för lärare i förskola och 

skola. Stockholm: Liber. 

 

Johansson, Eva (2011).. Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta 

barnen i förskolan. 2., rev. uppl. Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2694 

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Linell, Per (2010). Communicative activity types as organisations in discourses and 

discourses in organisations. I Tanskanen Sanna-Kaisa, Helasvuo Marja-Liisa, 

Johansson, Marjut & Raitaniemi. Discourses in Interaction. Amsterdam/Phiadelphia: 

Benjamins, John. Pub. Co. Pp 33-59 

 

Ljunberg, Caroline (2013). Om utvecklingssamtal och maktrelationer. I Harju, Anne. & 

Tallberg Broman, Ingegerd. (red.) (2013). Föräldrar, förskola och skola: om mångfald, 

makt och möjligheter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lutz, Kristian (2009). Kategoriseringar av barn i förskoleåldern: styrning & 

administrativa processer. Diss. Lund : Lunds universitet, 2009  

Tillgänglig på Internet: 

http://dspace.mah.se/bitstream/2043/7812/2/Inlaga%20PDF%20tryck.pd 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

Markström, Ann-Marie (2005). Förskolan som normaliseringspraktik: en etnografisk 

studie. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2005 

Tillgänglig på Internet:  

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:223570/FULLTEXT01 

Markström, Ann-Marie (2011). Utvecklingssamtal i förskolan – en bedömningspraktik. 

Praktiker för skapande av barndom, föräldraskap och professionalisering i 

skärningspunkten mellan hem och förskola. I. Resultatdialog 2011. (2011). Stockholm: 

http://hdl.handle.net/2077/10128
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6219
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2694
http://dspace.mah.se/bitstream/2043/7812/2/Inlaga%20PDF%20tryck.pd
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:223570/FULLTEXT01


  
 

52 

 

Vetenskapsrådet  

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_07.pdf 

Markström, Ann-Marie & Simonsson, Maria (2013). Utvecklingssamtal i förskolan: 

[kommunikation mellan hem och förskola]. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Mead, George Herbert (1976). Medvetandet, jaget och samhället: från social -

behavioristisk ståndpunkt. Lund: Argos 

 

Mead, George Herbert (1998). Å ta andres perspektiv: grunnlag for sosialisering og 

identitet : George Herbert Mead i utvalg. Oslo: Abstrakt 

 

Moorman Kim Elizabeth, Sheridan Susan M, Kwon Kyongboon, Koziol Natali (2012). 

Parent beliefs and children's social-behavioral functioning: The mediating role of 

parent–teacher relationships. 

 

Mårtensson Blom, Katarina och Wrangsjö, Björn (2013). Intersubjektiviet –det 

mellanmänskliga i vård och vardag. Malmö: Studentlitteratur 

 

Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin (2007). Kommunikation: samspel mellan 

människor. 3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Ozcinar, Zehra & Ekizoglu, Nihat (2013). Evaluation of a blog based parent 

involvement approach by parents. Computers & Education 66 (2013) 1-10 

Palla, Linda (2012). Vad är det som ska åtgärdas egentligen. I Barow, Thomas & 

Östlund, Daniel (red.) (2012). Bildning för alla!: en pedagogisk utmaning. Kristianstad: 

Kristianstad University Press 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-9173 

Persson, Lotta (red.) (2010). Upp till 18 [Elektronisk resurs] : fakta om barn och 

ungdom. Stockholm: Barnombudsmannen.  

Tillgänglig på Internet: 

http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/upp%20till%2018%202010.pdf 

Powell, Douglas R. Son, Seung-Hee. File, Nancy (2010). Parent–school relationships 

and children's academic and social outcomes in public school pre-kindergarten. Journal 

of School Psychology, v48 n4 p269-292 Aug 2010.  

Rapp, Nicole. Duncan, Heather (2012). Multi-Dimensional Parental Involvement in 

Schools: A Principal's Guide. International Journal of Educational Leadership 

Preparation, v7 n1 Spr 2012. 14 pp. 

Røkenes, Odd Harald & Hanssen, Per-Halvard (2007). Bära eller brista: 

kommunikation och relationer i arbetet med människor. 1. uppl. Malmö: Gleerups 

Utbildning AB 

Seikkula, Jaakko (2004). Öppna samtal från monolog till levande dialog i sociala 

nätverk. Enskede: TPB 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_07.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-9173
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Rapp%2C%20Nicole%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Duncan%2C%20Heather%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22International%20Journal%20of%20Educational%20Leadership%20Preparation%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22International%20Journal%20of%20Educational%20Leadership%20Preparation%22%7C%7Csl~~rl','');


  
 

53 

 

Sheridan Sonja, Williams Pia och Sandberg Anette (2011). Förskollärarkompetens i 

förändring. I Resultatdialog 2011. (2011). Stockholm: Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_07.pdf 

Simonsson, Maria och Markström, Ann-Marie (2013). Utvecklingssamtal som uppgift 

och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar. Nordic, 

Early Childhood Education Research Journal Vol.6, Nr12, sid. 1-18, 2013 ISSN 1890-

9167 

 

Skolinspektionens rapport 2012:7 Diarienummer 400-2011:2600 Stockholm 2012 

 

Skollagen (SFS 2010:800).  

 

Skouteris, Helen, Watson, Brittany and Lum, Jarrad (2012). Preschoolchildren´s 

transition to formal schooling : The importance of collaboration between teachers, 

parents and children 

 

Tallberg Broman, Ingrid (2013). Föräldrasamverkan i förändring. I Harju, Anne & 

Tallberg Broman, Ingegerd (red.) (2013). Föräldrar, förskola och skola: om mångfald, 

makt och möjligheter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Thagaard, Tove (2007). Systematik og indlevelse. En indføring i kvalitativ metode. 

Køpenhavn: Akademisk Forlag. 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer CODEX  

 

Von Wright, Moira (2003). Vad eller vem?: en pedagogisk rekonstruktion av G. H. 

Meads teori om människors intersubjektivitet. Diss. Stockholm : Univ. 

 

Von Wright, Moira (2007). George Herbert Mead: VI måste vara andra för att vara oss 

själva . I Løvlie, Lars & Steinsholt, Kjetil (red.) (2007). Pedagogikkens mange ansikter: 

pedagogikkens idéhistorie fra antikken til det postmoderne. 2. opplag. Oslo: 

Universitetsforl. 

 

Vuorinen Tuula, Sandberg Anette, Sheridan Sonja & Williams Pia (2014). 

Preschool teachers' views on competence in the context of home and preschool 

collaboration, Early Child Development and Care, 184:1, 149-159,  

Tillgänlig på internet http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2013.773992 

 
Åsberg Rodney (2001). Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller 

för den delen. Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik. Pedagogisk 

Forskning i Sverige 2001;4:270–292. 

 

Elektroniska källor 

 

Utbildningsplanen för  förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng  

http://lnu.se/utbildning/program/lgfor 20150317 

 

Svensk författningssamling 2011: 689 Förordning (2011:689) om vissa 

behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_07.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2013.773992
http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf
http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf
http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf
http://lnu.se/utbildning/program/lgfor


  
 

54 

 

högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- 

eller förskollärarexamen 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2011689-om-vissa_sfs-2011-689/ 

20150317 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2011689-om-vissa_sfs-2011-689/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2011689-om-vissa_sfs-2011-689/


  
 

55 

 

Bilagor 

Bilaga A; Missivbrev 
 

 

 Linnéuniversitetet  
Institutionen för Pedagogik  

 

  
Till vårdnadshavare för barn i förskolan  
 
Hur upplever vårdnadshavare utvecklingssamtal vad gäller förväntningar, bemötande och 
genomförande?  
 
Du som vårdnadshavare till barn i förskoleåldern, med placering på förskolan, möter personal i 
förskolan där Du återkommande kommunicerar och samtalar med förskolans personal. 
Kommunikationen sker bland annat i tamburen vid lämning och hämtning, vid planerade 
föräldramöten eller via telefonen. Vårdnadshavare ska också, enligt skollagen, minst en gång varje år 
erbjudas utvecklingssamtal.  
 
Jag arbetar som universitetslärare på Linnéuniversitetet i Växjö och undervisar i huvudsak vid 
förskollärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet. Parallellt med mitt arbete studerar jag 
också på magisterutbildningen i pedagogik där det ingår att skriva en uppsats. Den färdiga uppsatsen 
kommer att publiceras på Linnéuniversitets portal Diva.  
 
Jag önskar samtala med dig för att ta del av dina upplevelser och tankar efter utvecklingssamtal du 
deltagit/medverkat i som vårdnadshavare i förskolan. Samtalet kommer att ta ca en timma och jag 
önskar spela in det på band för att i efterhand lyssna på samtalet. Bifaller du min önskan om att dela 
med dig av dina upplevelser, är det viktigt att du känner till att Du när som helst kan avbryta din 
medverkan.  
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Codex) kommer att beaktas i arbetet. Det innebär bland 
annat att insamlade materialet inte ska kunna härledas, att namn och plats avidentifieras, att du som 
informant informerats och gett samtycke till att delta i samtalet samt att du vet att du när som helst 
kan avbryta din medverkan. Materialet som samlas in kommer i huvudsak att användas för detta 
ändamål men kan också komma att användas i mina fortsatta studier.  
 
Min handledare, Lena Carlsson, har tagit del av och godkänt samtalsfrågorna.  
 
Jag har fått hjälp av områdets förskolechef och förskolans personal att dela ut detta brev till Dig med 
hopp om att Du vill dela med dig av dina upplevelser av genomfört utvecklingssamtal. Så snart jag 
fått ditt namn kommer jag att kontakta dig. Vill du ställa frågor så kan du ta kontakt med mig via mail 
Birgitta.Lundback@lnu.se eller telefon 0370 65 81 63 (hem säkrast efter kl. 19) eller sms 070 670 40 
08.  
 
Vänligen  
 
Birgitta Lundbäck 
 
 
Birgitta.lundback@lnu.se  Mobil nr. 070 6704008    Sida 1  

mailto:Birgitta.lundback@lnu.se
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Bilaga B; Frågeguide 
 

 

 

 

 

Frågor att ställa till föräldrar 

 

Hur många utvecklingssamtal i förskolan har du erfarenhet av?  

 

Kommunikation Berätta om utvecklingssamta du varit med om? 

  Vad har varit viktigt i dessa samtal? 

  Vad har du haft för förväntningar på samtalen? 

 

Bemötande  Hur upplever du att du har blivit bemött? 

  Vilken roll menar du att förskolläraren har i samtalet? 

Vilken roll har du som förälder? 

 

Konstruktion/bild Hur påverkar dessa samtal dig som förälder?  

av barnet  Hur påverkar det ditt/dina barn? 

  Hur tror du att det påverkar verksamheten? 

Övrigt  Vad mera vill du berätta 

 


