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2 Inledning 

Som författare till examensarbetet har mitt intresse för att vilja skriva om utvecklingssamtal vuxit 

fram under tiden jag har studerat på HLK. Under mina verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) 

har jag fått möjlighet att självständigt planera och utföra föräldrasamtal. Mina hittills gjorda erfa-

renheter visar på vikten av förståelse och dialog. Under mitt studieuppehåll arbetade jag som ha-

biliteringspedagog på ett barnboende, där vi hade daglig föräldrakontakt både via telefon samt i 

samband med besök. Genom dialogen fick vi inblick i familjesituationen, där vi som pedagoger 

kunde stödja och vägleda. Tiden på barnboendet fick mig att reflektera kring min egen pedago-

giska roll i framtida förskoleverksamhet och framförallt kring möten med föräldrar.  

Förskolan är en mötesplats för förskollärare, föräldrar och barn. Utvecklingssamtal är en viktig 

del i den pedagogiska verksamheten. Det beskrivs som ett tillfälle för partnerna att få samtal kring 

barnet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Dialogen mellan föräldrar och förskolläraren är 

en betydelsefull grund för att skapa goda förutsättningar för barnet. Ambitionen måste hela tiden 

vara att ha en god och förstående relation mellan partnerna, men det kan vara i vissa fall vara mer 

känsligt och komplext. Varje individ är unik med egen erfarenhet, egna värderingar, tankar och 

förväntningar, som präglar den du är. Vi ska mötas kring barnet. Föräldern har god kunskap om 

sitt barn. Förskolläraren har sin yrkeskompetens. Hur speglar det mötet?     

Syftet i min studie är att belysa förälderns och förskollärarens uppfattningar kring utvecklings-

samtalet. I forskningen är det centrala begreppet uppfattning, som ordagrant definieras; ”Ett per-

sonligt sätt att betrakta och bedöma något” (Allén, 1990, p. 1024)  
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3 Bakgrund    

3.1 Upplägget i teoretiska bakgrunden   

Som författare till examensarbetet vill jag ge Er läsare en teoretisk bakgrund med aktuell forsk-

ning kring utvecklingssamtal som berör syftet med forskningsprojektet. Bakgrunden kan likna en 

tratt, där man börjar brett och blir sedan allt smalare ju mer fokus blir kring syftet. I den teoretis-

ka bakgrunden beskrivs intressanta perspektiv och hur olika forskare och författare tänker kring 

utvecklingssamtal i förskolan. Min forskning har sin grund från 2000-talet. I teoretiska bakgrun-

den skildras Christina Gars avhandling ”Delad vårdnad?” (Gars, 2002) & henne bok ”Utveck-

lingssamtal”(Gars, 2006) och en studie av Ingela Elfström ”Individuella utvecklingsplaner” (Elf-

ström, 2005). Därutöver har jag hänvisat till några böcker som beskriver utvecklingssamtal i för-

skolan. En vetenskaplig artikel finns med i den teoretiska bakgrunden.   

3.2 Historisk tillbakablick på utvecklingssamtalets  innehåll  

Ur nationella utvärderingen från Skolverket (2004) beskrivs viktiga tidpunkter i förskolans histo-

ria. Som en grund i svensk familjepolitik har förskolan historiskt ingått i den sociala sektorn. År 

1996 fick Utbildningsdepartement ansvaret för förskoleverksamheten och barnsomsorgen, tidiga-

re tillhörde de Socialdepartementet. År 1998 åtog sig Skolverket myndighetsansvaret för barnom-

sorgen liksom socialtjänstlagen innebärande att regelverket flyttades över till skollagen.  

Det var år 1998, då förskolan fick sin första läroplan, som förenklat skrivs Lpfö98. I förskolesek-

torn fick läroplanen en obligatorisk position. Intentionen var att möjliggöra likvärdig och god 

kvalitet i de svenska förskolorna. För förskolan har reformen inneburit att numera omfattas i det 

viktiga steget för en förenad utbildningssektor från barn till ungdom (Skolverket, 2004). I Lpfö98 

finns det beskrivet om samverkan med förskolan, förskoleklass, skolan och fritidshem.   

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med för-

skoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv (Lärarförbundet, 2005, 

p. 33).  

År 1996 kom ett beslut angående i regeringsförklaringen, som syftar till att möjliggöra goda förut-

sättningar för barnets första år i grundskolan genom integration av förskola, skola och barnom-

sorg. Den pedagogiska verksamheten skall grundas i en samsyn om barnens och ungdomars lä-

rande och utveckling (Skolverket, 2004). I Lpfö98 står det att; Förskolan skall lägga grunden till ett 

livslångt lärande (Lärarförbundet, 2005, p. 26) 
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En viktig del i förskollärarens arbete är nämligen utvecklingssamtal innebärande ett möte mellan 

pedagog och barnets föräldrar (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). I regeringspropositionen 

(2004) beskrivs utvecklingssamtalet som sker i förskolan. Det finns ett uttalat ansvar hos förskol-

lärarna att terminsvis utföra minst ett utvecklingssamtal med föräldrar till barn i förskolorna. Det 

syftar till att utveckla och fördjupa den dagliga föräldrakontakten. Perspektivets betydelse från 

både förskolans och barnets hemmiljö lyfts också fram (Gars, 2002). I Lpfö98 finns det skrivet 

ett uttalat ansvar för arbetslaget att;  

Föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnens trivsel, ut-

veckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra ut-

vecklingssamtal (Lärarförbundet, 2005, p. 33). 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skildrar att det finns en mångfald i föräldrasamverkan i 

förskolan, som har skilda pedagogiska syften och struktur. Enligt författarna möjliggör samver-

kan att utveckla en relation, som bygger på förtroende. Förskolan ska vara ett komplement till 

hemmiljön, där förskolan skall stödja familjerna i deras föräldraskap. En utvecklad samverkan 

mellan partnerna möjliggör goda uppväxtvillkor för barnet.  

Med den nya reformen innebärande att förskolan fick en ny läroplan har det skett en förändring i 

föreskrifterna för vad ett föräldrasamtal ska innehålla. Tidigare var det om barnet i en vardaglig 

innebörd, vilket har idag fått ett djupare innehåll i samtalet avseende barnets trivsel, utveckling 

och lärande. Det finns en tydlig koppling till citatet ovan från Lpfö98. I centrum är enskilda indi-

videns utveckling liksom lärande som sker i förskolan och miljön runt barnet (Gars, 2006).  

I jämförelse med grundskolan finns det inga skrivna mål som uttrycker vad det individuella bar-

net i förskolan ska uppnå vid specifik ålder. Den bild av barnet som förmedlas är att den är unik, 

där deras utveckling är individuell och är ständigt pågående. Betydelsen av att följa den enskilda 

individens utveckling och hur lärandet uttrycks beskrivs tydligt. I förskolorna är portfolio och 

pedagogisk dokumentation en förtrogen metod för att synliggöra detta. Varje barn är en individ 

med förutsättningar, behov och intressen, vilka ligger till grund för utveckling och anpassning av 

verksamheten i varje förskola. Då stimuleras barnet och ges en pedagogisk utveckling (Regering-

en, 2004).  

I Skolverkets utvärdering, som publicerades år 2004, belyses att förskolan har allt mer riktat in sig 

mot det enskilda barnets utveckling. På flertalet förskolor är det vanligt att skriva individuella ut-
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vecklingsplaner. Det har haft sin grund i politiska beslut eller krav från kommunen (Skolverket, 

2006. )  

Ur Skolverket (2006) beskrivs skillnaden i förskolan och grundskolan om de skyldigheter pedago-

gerna har kring utvecklingssamtalet. Det finns ett gemensamt ansvar att utforma utvecklingssam-

tal mellan pedagog, förälder och barn minst ett per termin. I grundskolan ingår även att formule-

ra ett individuellt utvecklingssamtal för den enskilda eleven. Det finns inget uttryckt krav att ut-

forma individuella utvecklingsplaner i förskolan. Därefter följer ett uppföljningssamtal för en ut-

värdering av samarbetet (Gars, 2006). 

Buckhöj Lago (2000) definierar ett utvecklingssamtal som ett utvärderingssamtal, inte ett samtal 

där vi informerar eller värderar. Författaren skriver att begreppet i sig, utvecklingssamtalet, för-

klaras som ett ”samtal om utveckling”. Med författarens egna ord skriver hon; ”Ett samtal genom 

vilket utveckling ska ske” (Buckhöj Lago, 2000, p. 19). 

Gars (2006) ger sin syn på utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet vilket är idag med fokus på 

en utvecklingsprocess. Samtalets kärna är vad förskolan och hemmiljön kan möjliggöra för att 

stödja det enskilda barnet. Ambitionen är att samtalet skall riktas mot framtiden, vilket är positivt. 

Hon uttrycker dock en oro för följderna med att fokus i samtalet är den enskilda individens fort-

satta utveckling, vad barnet behöver utveckla istället för att stödja barnets förmåga. En förklaring 

kan vara att det kan lätt bli fokus kring barnets brister i pedagogens omsorg för att hjälpa indivi-

den. Hon skriver i det sammanhanget att ordet bra om barnet fordrar en djupare innebörd. 

Hon upplever att barnet är i centrum för granskning liknande en bedömning. Med egna ord skri-

ver hon: ”Något behöver förändras, rättas till och utvecklas. Vad? Är det barnet eller verksamheten som ska 

rättas till och utvecklas?” (Gars, 2006, p. 83). Som ett underlag för en förändring av den utveckling 

Christina Gars beskriver finns det en uttrycklig förklaring i Lpfö98 som säger att ”Den pedagogiska 

verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än 

andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Lärarförbundet, 2005, p. 

26). För att koppla till detta skriver Elfström (2005) i sin studie att individuella utvecklingsplaner 

är ett bra pedagogiskt verktyg för att synliggöra alla barnen i gruppen. Det möjliggör för att kun-

na stödja barnet i rätt tid för deras fortsatta utveckling.  

Slutligen skriver (Markström (2008) att tack vare en daglig förskoleverksamhet, där barn, försko-

lans personal och föräldrar möts, läggs grunden inte bara för ett utvecklingssamtal utan framför-

allt kring inriktningen, rutiner och vikten av traditioner samtidigt som det sker en utveckling.   
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3.3 Samverkans betydelse i dagens samhälle  

Ur regeringspropositionen (2004) skrivs det att utvecklingssamtal har fått allt mer betydelse i för-

skolan, trots en kort historik. Gars (2006) skildrar två sätt att betrakta samtalet, nämligen att vi 

kan välja att studera begreppet som en gemensam företeelse, som vi är i vardagen bekanta med 

eller att vilja förstå betydelsen av samtalet i kontexten.  

Gars (2002) skriver i sin avhandling att föräldrasamtalet som sker i den ostörda miljön i förskole-

verksamheten har fått en allt större betydelse i samhället dvs. det är något mer än ett möte mellan 

två parter. Relationen mellan förskollärare och föräldrar skildras som en delad vårdnad. Gars 

(2006) skildrar att historiskt har föräldrar samverkat med människor i alla tider om sitt barn ex-

empelvis med släktingar och grannar. Det var då, medan vi idag talar om en nutida samverkan, 

vilket har sin förklaring i samhällets utveckling och tagna politiska beslut. Delad vårdnad innebär 

att föräldrar delar den vardagliga omsorgen av barnet med utbildade och erfarna pedagoger. I den 

nutida samverkan har pedagogerna fått en medfostrande roll i samverkan med föräldrar kring 

barnet. Hon uttrycker att det är en professionaliserad delad vårdnad. Som en följd skriver hon att 

barnets uppväxttid och föräldraskapet har blivit publikt (Gars, 2002).  

Vidare skriver Gars (2002) att den pedagogiska verksamheten har fått en allt större betydelse i 

samhället för barnfamiljerna, då många barn är i förskolan större delen av dagen. Förskolan och 

hemmiljön är sammanlänkade av att båda parter är i ett beroendeförhållande. Det är ett komplext 

samspel, som i sig ger flera utmaningar (Gars, 2006). Relationen har blivit allt mer känslig (Gars, 

2002). Delaktighetens innebörd har blivit en allt mer otydlig gräns. Det har blivit otydligt vad rol-

len som pedagog respektive rollen som förälder när det kommer till ansvar kring barnet dvs. det 

är lätt att gå in på områden, som rör varandras kompetens och ansvar. Hon tolkar resultatet från 

intervjuerna i studien att den pedagogiska rollen börjar förändras. Det är vanligt att stödja och 

vägleda i föräldraskapet. Det vi tidigare förenade med föräldraskapet har blivit inslag i pedago-

gens yrkesroll. Hon kopplar det till att vara förälder idag ställer vanligen mycket stora krav utifrån 

bådas yrkesroll och samtidigt föräldraskap (Gars, 2006). Som ett underlag för en förändring av 

den utveckling Christina Gars beskriver finns det en uttrycklig förklaring i Lpfö98 som säger att:  

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. För-

skolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förut-

sättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.  

(Lärarförbunden, 2005, p. 32-33).  
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4 Syfte & frågeställning  

4.1 Syftet  

Syftet är att undersöka vilka uppfattningar som finns hos förskollärare och föräldrar om utveck-

lingssamtal i förskolan.  

4.2 Huvudfrågeställning 

Vilken målsättning och vilka förväntningar har förskollärare och föräldrar om utvecklingssamtal?  
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5 Metod  

5.1 Kvalitativt inriktad forskning 

I denna studie har en kvalitativ inriktad forskning används för att besvara forskningsfrågan. Kort-

fattat använder forskaren ”mjuka” data som metod för att samla in material, som exempelvis kva-

litativa intervjuer. Textmaterialet tolkas och analyseras av forskaren (Patel & Davidson, 2003). 

Fenomenografi är ett centralt begrepp för examensarbetet. Det är just individernas uppfattningar 

kring ett specifikt fenomen som är i fokus för forskningen (Patel & Davidson, 2003). 

5.2 Datainsamling  

I denna studie har en kvalitativ intervjuform valts för den metoden är mest lämplig för besvara 

syftet. Frågorna är öppet formulerade, som ger möjlighet för respondenten att besvara frågan ut-

ifrån sin egen tolkning av den. Utgångspunkten har varit att formulera frågor som får responden-

ten att reflektera själv. De formulerade frågorna har sin grund från definitionen av ett utveck-

lingssamtal i förskolan. Här hänvisas till bilaga 1 där ni finner intervjufrågorna.  

Vid intervjutillfällena har en portabel bandspelare använts för ljudinspelning. Under intervjuerna 

har inga anteckningar gjorts, däremot gjorts några anteckningar efteråt. Det är sammanlagt tio 

intervjuer.  I denna studie har samma frågor ställts till förskollärare som förälder.  

5.3 Urval  

I denna studie är målgruppen verksamma förskollärare och föräldrar som har sina barn på små-

barnsavdelning i förskolan för de kvalitativa intervjuerna. På en småbarnsavdelning är barnen i 

åldrarna ett till tre år. För föräldrar och deras småbarn är småbarnsavdelningen oftast den första 

kontakten med förskolan då inskolningen börjar (Niss, Söderström, & Lundquist, 2006). Därför 

var det intressant att få intervjua föräldrar och förskollärare på just den avdelningen.    

I denna studie har det ur populationen för förskolor skickats ut förfrågan till 48 förskolor, både 

enskilda och kommunala förskolor, med specifikt hänvisat till småbarnsavdelningar i Jönköpings 

län. Här hänvisas till bilaga 2 och 3. Det finns ingen relation till någon av de förskolorna, innefat-

tar även tidigare genomförd VFU under studietiden. Alla kontaktuppgifter till förskolorna kom-

mer från Jönköpings kommuns hemsida. Orsaken till att begränsa till förskolor i Jönköpings län 

har med hänsyn till att författaren (jag) inte har körkort. En annan betydande faktor är tiden dvs. 

det ska finnas möjlighet att kunna utföra de planerade intervjuerna. 
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Av de 48 därav har slumpmässigt tio tacka ja till en intervju, vilka är verkliga respondenterna i  

studien. Det är sammanlagt tio intervjuer, fem med förskollärare och fem med småbarnsföräldrar. 

De tio respondenterna är ett stickprov ur en population. Populationen är småbarnsavdelningar i 

förskolorna, innefattar förskollärare och föräldrar till förskolebarnen, i Jönköpings län.   

5.4  Genomförande 

I det brev som har skickats ut har medskickats två missivbrev som riktar sig till förskolläraren och 

föräldern. Här hänvisas till bilaga 4 och 5. Ambitionen har varit att skriva ett brev som är inspire-

rande och inbjudande för att vilja ställa upp på en intervju. Enligt Patel & Davidson (2003) är det 

viktigt med ett inbjudande brev som motiverar deltagarna till frivillig medverkan.      

Det gjordes ett testförsök med att skicka ut förfrågningar om deltagande via mail, vilket visade sig 

var otillräckligt dvs. svarsfrekvensen var otillfredsställande. Min slutsats var att mail inte var ett 

bra tillvägagångssätt för att nå deltagare. Försöksgruppen innefattade 11 förskolor. Vidare skicka-

des breven ut med posten med följande informationsbrev och missivbrev. Här hänvisas till bilaga 

2,3,4 och 5. Det skickades ut 37 brev om förfrågningar till deltagande. Dock inga nya förfråg-

ningar skickades ut till försöksgruppen. De tillfrågade fick en vecka att ge besked om deras intres-

se för en intervju.  

De verkliga respondenterna för intervjuerna har besvarat förfrågan genom mail eller via telefon-

samtal. Därefter har personlig kontakt skett med berörda personer för att bestämma tid och plats. 

Intervjuerna med förskollärarna har ägt rum på deras arbetsplatser. Intervjuerna med föräldrarna 

har ägt rum på skilda platser. Det har varit enskilda intervjutillfällen med vardera respondent.     

Inledningsvis i varje intervju har en specifik fråga ställts, för att sedan under samtalets gång ställa 

de andra frågorna. Pilotintervju har inte utförts inför intervjuerna. Jag har bett andra utomstående 

att titta på frågorna för att få deras respons på dem. Frågorna har sedan omarbetas.  

5.5 Litteratursökning  

I denna studie har jag använt sökmotorerna JULIA, Artikelsök och databasen ERIC för litteratur 

sökning. Jag har fått tips på böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar genom andra forska-

res arbeten. Denna sökmetod för litteratur benämns som ”snöbollseffekten” (Friberg, 2006).  

5.6 Analys av data 

I denna studie har induktiv analysform har används för kvalitativ bearbetning av inspelningsmate-

rialet. Efter varje intervju har hela ljudinspelningen transkriberat till ett skrivet textmaterial och 

skrivits ut för att få en överblick. Enligt Patel & Davidson (2003) är det viktigt med en direkt kva-
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litativ bearbetning efter intervjuerna för att inte förbise information. Det som var kopplat till syf-

tet ströks över med en överstryckningspenna och kontinuerligt skrevs små korta anteckningar vid 

sidan av. Jag försökte finna beskrivande sammanfattande rubriker till meningarna. Det var samma 

procedur efter varje intervju. Därefter klippte jag ut kärnan i det verkliga respondenten förmedla-

de i de kvalitativa intervjuerna och lade ut varje textremsa på bordet för att få en överblick av allt 

och sorterades i tillhörande grupp. Därefter sammanfattades kärnan i vad verkliga respondenter-

na förmedlade och en rubrik tillskrevs. I den induktiva analysen kommer jag fram till fem katego-

rier med föräldrarna och fyra kategorier med förskollärarna. Till varje kategori har jag valt ett citat 

som väl skildrar innehållet.  

5.7 Etiska aspekter    

Det finns tydligt skrivet i missivbrevet till förskollärarna och föräldrarna att den kvalitativa inter-

vjun är frivillig och att all information som berör individen kommer att behandlas helt konfiden-

tiellt. Information om syftet med examensarbetet har delgivits. Här hänvisas till bilaga 4 och 5. I 

de forskningsetiska principerna står det tydligt beskrivet att denna information skall berörda per-

soner vara medveten om inför intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). Den berörda författaren har 

endast tillgång till deras kontaktuppgifter. I konfidentialitetskravet beskrivs det tydligt att tillhö-

rande material till forskningen skall behandlas och förvaras med försiktighet för att skydda identi-

fikation och att inte oberoende har rätt till materialet (Vetenskapsrådet, 2002) 

Vidare har citat som kan beröra individer i förskolan inte publicerats i resultatet. Likaså tillskrivs 

inte deras egna namn under de citat som används utan allmänt förälder eller förskollärare. Enligt 

konfidentialitetskravet skall forskaren reflektera över vad som kan vara etiskt känsligt att publice-

ra i forskningen för att inte berörda respondenter och deras efterlevande skall uppleva det krän-

kande eller ta skada (Vetenskapsrådet, 2002). 

Information har delgivits om att de kvalitativa intervjuerna kommer att ljudinspelas och materia-

let måste sparas tre månader efter arbetet är färdigt. Här hänvisas till bilaga 4 och 5. Enligt Patel 

& Davidson (2003) behövs ett godkännande från respondenter för rättighet till ljudinspelning. En 

tillåtelse för intervju har skett på en förskola angående en respondent. Enligt Patel & Davidson 

(2003) fodras ett beviljat tillstånd från berörda förskola för att en intervju skall kunna ske.  

Vid intervjutillfällena har information delgivits till respondenter att de som vill kommer att få ett 

mail med en bifogad fil av examensarbetet efter slutgiltiga examinationen.   
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6 Resultat - Induktiv analys av föräldrarnas uppfat tningar 

Utifrån det material, som bygger på kvalitativa intervjuer med föräldrar har jag efter bearbetning 

kunnat urskilja fem kategorier av föräldrarnas uppfattningar.  

Dessa kategorier är: Att se individen i barngruppen, Samtalets kärna, Vi är två i samtalet, Inblick i 

barnets vardag & Vi är ett team.    

 

6.1 Att se individen i barngruppen  

För föräldrarna är det viktigt att den ansvarige förskolläraren är väl förberedd innebärande vad 

pedagogen vill gå igenom i samtalet. Det skall vara väl grundat i att ha observerat och uppmärk-

sammat det enskilda barnet. Då upplever föräldern att förskolläraren har visat engagemang och 

intresse för det enskilda barnet. Det innebär att föräldern känner igen sitt eget barn av det för-

skolläraren förmedlar och får en bekräftelse.  

Att man känner att pedagogen verkligen har sett mitt barn så det inte blir att 

man beskriver barnet utifrån en allmän syn. /Förälder  

Att förskolläraren ska vara förberedd och tänkt igenom vad som gäller just för 

sitt eget barn. Att man märker att dom har observerat lite och tänkt till lite extra 

just kring ens eget barn. /Förälder  

 

6.2 Samtalets kärna  

Föräldrarna belyser tre centrala ord som är kärnan i samtalet. Det är barnets utveckling i sin hel-

het. Relationer likaså. För föräldrarna är det främst viktigt att barnet trivs på förskolan. Det skän-

ker föräldern inre trygghet att ha insikt om att det egna barnet mår bra och är trygg på förskolan.   

Att få reda på hur barnet mår och hur barnet fungerar. /Förälder  

Det jag tänker direkt på det är att få höra lite om hur mitt barn mår och hur det 

utvecklas. Och att de har kompisar och så. Att de trivs på förskolan. Det är det 

man vill höra. /Förälder  
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6.3 Vi är två i samtalet  

Det framgår av materialet att det är viktigt att båda parter är delaktiga i samtalet. Det innebär att 

samtalet erbjuder möjlighet för båda att vara aktiva enligt riktlinjer från förskolläraren. De förbe-

redande frågorna ger föräldrarna möjlighet till delaktighet i samtalet.    

Att det är två parter. Att båda ska vara lika delaktiga. Man får ett papper hem i 

förväg. Om man har förberett lite tankar och funderingar. Det är väl egentligen 

tycker jag pedagogen som ska hålla i samtalet eller styra det. Och på så sätt att 

vi, att man har stängt av telefonen och är lika delaktiga. /Förälder  

6.4 Inblick i barnets vardag 

Föräldrarna tycker det är viktigt och positivt med utvecklingssamtal. Det är en möjlighet att få 

träffa förskolläraren som har ansvaret för barnet. Föräldrarna tycker det är viktigt att få en inblick 

i sitt barns vardag och i den miljö barnet är i.  

Att man har tid att prata lite mer. När man hämtar och lämnar så blir det korta 

rapporter, dagsläget. /Förälder   

Dokumentation är viktig för där kan man följa barnet, vad den har gjort som 

man inte själv har varit med på. /Förälder  

 

6.5 Vi är ett team för barnet  

Resultatet i undersökningen visar på att föräldrarna tycker det är viktigt att det som berör deras 

barn, positivt och negativt, kommuniceras på ett rakt och öppet sätt i samtalet. De vill veta precis 

hur det är för att möjliggöra bästa förutsättningarna för sitt barn. Föräldrarna talar om ett öppet 

klimat med bra bemötande och ärliga intentioner. Det ska vara välförberett från förskollärarens 

sida och det ska finnas gott om tid. Förskolläraren måste vara flexibel att utgå i sitt arbete från 

förälderns möjligheter och barnets behov.  

Det är viktigt att dom är raka och öppna. Att dom inte inlindar det om de ni är 

något särskilt. Och det är det kanske inte alltid. Man vill veta om det är någon-

ting. Hellre att dom är raka än dom försöker att släta över det lite då. /Förälder 

Alla barn är olika i sin ålder. Ingen kravbild på något sätt. Alla föräldrar har oli-

ka förutsättningar för att kunna leva upp till det. /Förälder  
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7 Resultat - Induktiv analys av förskollärarnas upp fattningar   

Utifrån det material som bygger på kvalitativa intervjuerna med förskollärarna har jag efter bear-

betning kunnat urskilja fyra kategorier av förskollärarnas uppfattningar.  

Dessa kategorier är: Värdefull möjlighet, Synliggöra barnets miljö, Det professionella samtalet & 

Ge redskap för delaktighet.  

 

7.1 Värdefull möjlighet  

Utvecklingssamtalet ger förutsättningar att fördjupa den dagliga föräldrakontakten. Förskollärarna 

tycker det är viktigt att få möjlighet att lära känna föräldrarna och skapa en god förtrogen rela-

tion. Det ger en värdefull möjlighet att få delge sina tankar kring barnet, det som knyter dem 

ihop.    

Det gäller också att känna föräldrarna. Att bygga upp ett förtroende för det är 

ju ändå ett villkor för bra samtal. Att föräldrarna känner förtroende för mig 

som pedagog. Det tycker jag ofta att det är så. Men det är klart vi är olika som 

människor och det är klart att det inte alltid klaffar. /Förskollärare   

Ett tillfälle att äntligen få sätta sig ned och prata lite mer om barnet och verk-

samheten än man hinner under dagen. Jag som pedagog håller på att förbereda 

inför ett utvecklingssamtal just nu. Att jag då får tillfälle att visa mångfald om 

ditt barn som vi ser här på förskolan. /Förskollärare 

 

7.2 Synliggöra barnets miljö  

Förskollärarna tycker att mötet ger föräldrarna en inblick i barnets vardag och den pedagogiska 

verksamheten som äger rum. Därigenom får föräldrarna möjlighet att kunna vara delaktiga och 

påverka sitt barns miljö. Pedagogisk dokumentation och fotografier är en viktig del för att syn-

liggöra barnet.    

Då tänker jag att det är ett gyllene tillfälle att förklara för föräldrarna det finns 

något bakom dom grejerna vi gör på förskolan. Att det finns en baktanke. Att 

man har en chans att visa föräldrarna att vi arbetar med små. /Förskollärare 

Ge en bild av barnets dag på förskolan som dom inte är delaktiga i. Och då 

tycker jag att det är bra att använda till exempel dokumentation och bilder just 

vid samtalet för att dom verkligen ska få se. /Förskollärare 
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7.3 Det professionella samtalet   

Förskollärarna tycker det är viktigt att vara professionell i samtalet dvs. att ta på sig rollen som 

pedagog med att vara tydlig, kunnig och saklig. Att vara professionell innebär också enligt dem att 

vara ödmjuk, positiv, förstående, flexibel och visa respekt i arbetet med föräldrar. 

Att det är ett respektfullt bemötande. Att jag verkligen visar att jag är intresse-

rad av att lyssna på vad dom har att berätta. Att jag lämnar tid för det och ut-

rymme. Ett respektfullt och positivt bemötande. Att det inte är lösa ord utan 

det verkligen är det handlar om.  /Förskollärare 

 

7.4 Ge redskap för delaktighet  

Förskollärarna tycker det är viktigt att det är en dialog. Förskollärarna håller på riktlinjerna i sam-

talet, men att det finns möjlighet och utrymme för föräldrarna att kunna delge sina tankar och 

frågor. Det är viktigt att vara väl förberedd inför samtalet, med dokumentation och en samsyn 

om barnet. Om den andre parten är också förberedd ger det förutsättning till en lyckad dialog. 

Förskollärarna tycker det är viktigt att locka fram en delaktighet för det skiljer hur föräldrar är.    

Jag har jobbat i många år och man utvecklas som pedagog hela tiden. Och det 

är något som jag har lärt mig dom senare åren egentligen. Det här att faktiskt ta 

med mig i mitt eget huvud en fråga. Speciellt om jag känner att dom här föräld-

rarna, vi har inte lärt känna varandra inte så jätte mycket. Om vi nu ska få ett 

bra samtal av det så måste det är ju jag som pedagog som ansvarar över det. Att 

då också har hittat och förbereda mig med någon fråga som gör att föräldrarna 

känner att dom är delaktiga. Och känner att det är det vi vill. /Förskollärare   
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8 Metoddiskussion  

8.1 Forskningsprocessen 

Under den här rubriken kommer jag att diskutera den undersökningsmetod som har använts i 

forskningen samt reflektera kring begreppen giltighet och trovärdighet.  

Enligt Patel & Davidson (2003) är kvalitativ bearbetning både tids- och arbetskrävande. Ibland 

har det varit svårt att höra allt från ljudinspelningen. Orsaken kan vara att respondenten har vänt 

huvudet åt sidan eller blivit tystare i sin röst. Enligt Patel & Davidson (2003) finns alltid den ris-

ken med ljudinspelning. Likaså att medvetenhet om att intervjun inspelas kan forma intervjuper-

sonerna att använda ett mer formellt språk. Det är inget som jag har reflekterat över. Däremot 

har intervjusituationen upplevts mer avslappnad efter ljudinspelningen. Oftast har intressanta 

samtal utvecklats efter intervjuerna.  

Intervjuerna bestod av öppna frågor vilket gav möjlighet att fritt tolka dem. Nackdelen har varit 

att det resulterat till ett stort textmaterial. I samband med intervjuerna fick jag oftast svar på frå-

gorna, men att några hade svårigheter att besvara frågorna. Jag har inte ställt frågorna i en struk-

turerad ordning utan följt samtalet. Pilotintervju har inte utförts inför de verkliga intervjuerna. 

Istället har jag frågat andra i min omgivning för åsikter om mina frågor och fått bra återkoppling 

inför intervjuerna.  

Som jag tidigare skrev i metoden är mail ingen tillförlitlig metod. Det finns en stor risk för att ma-

ilet aldrig läs eller raderas. Många väljer att skriva mail för det är enkelt och kostar inget. Men det 

medföljer flertal risker som kanske inte det skrivna brevet ger.  

8.2 Giltighet  

Den kvalitativt inriktade forskningen har varit en mycket lämplig metod för att kunna besvara 

syftet. En kvantitativ forskning med enkäter som datainsamling hade aldrig fått det resultat som 

intervjuerna möjliggjorde. De kvalitativa intervjuerna gav förutsättningar för respondenterna att 

kunna uttrycka sig och utveckla sina svar. Sammantaget fick jag ett bra textmaterial. Inledningsvis 

i varje intervju informerade jag att respondenterna skulle utgå i sina svar som föräldrar och för-

skollärare. Jag ville inte ha svar från förskollärarna med ledning av läroböcker. Med facit i hand så 

fick jag egna svar på mina frågor. Slutsatsen är att giltigheten är god.   
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8.3 Trovärdighet   

Jag är medveten om att de utskickade breven kanske aldrig kommer att läsas eller att det inte 

kommer till rätt avdelning. Vilket är en risk som alltid finns. Det var en av orsakerna till att jag 

valde att skriva till många förskolor. Det andra var att jag ville få ett så brett underlag som möjligt 

av deltagare för att få ett representativt urval till intervjuerna. Jag vet mycket lite om hur förskol-

lärarna har hanterat den information som har medskickats. Dock har jag fått kännedom om att 

enstaka förskolor har personligt tillfrågat föräldrar om deras intresse. Vilket innebär att urvalet av 

deltagare inte är optimal ur ett trovärdighetsperspektiv.   

En del förskolor har tackat nej att delta, innebärande att föräldrarna inte fick möjlighet att bli ut-

tagna till intervju. Min intention var att föräldrarna skulle få möjlighet att få läsa missivbrevet och 

ta eget ställningstagande till att delta eller inte för en intervju. Slutsatsen blir att trovärdigheten 

kan diskuteras på grund av dessa faktorer.  
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9 Resultatdiskussion   

9.1 Ordets innebörd för dem 

Inledningsvis vill jag säga att när jag diskuterar mig fram till olika slutsatser grundas det enbart 

från de kvalitativa intervjuerna med förskollärare och föräldrar. Det är ett stickprov ur en större 

population. Jag kommer även lyfta fram mina egna tankar kring deras resonemang.  

Som författare och blivande förskollärare har jag upplevt att arbetet har varit mycket intressant 

och lärorikt. Jag har fått möjlighet att få ta del av respondenternas uppfattningar om utvecklings-

samtalet. Respondenterna har tydligt uttryckt vad kärnan är i deras svar, och oftast har det förtyd-

ligast med en koppling till en verklig situation. Det har givet mig en personlig förståelse av ordets 

innebörd för dem.  

Det har inte alltid varit en koppling till en verklig situation. Det är deras individuella uttrycknings-

sätt kring frågorna som förmedlar också vad respondenterna tycker är viktigt. Det respondenter-

na har uttryckt i ord har oftast förtydligast med en betoning eller kroppsgest. Jag har inte valt att 

publicera de citaten med åtanke på de etiska aspekterna. Syftet med mitt examensarbete fick suc-

cessivt en djupare innebörd liksom en större förståelse.  

9.2 En gemensam ambition för barnets bästa   

I de induktiva analyserna har jag sökt efter kärnan i det respondenterna har uttryckt i intervjuer-

na. Det finns fler likheter än olikheter i det som respondenterna uttrycker. Det framkommer tyd-

ligt i resultatet att respondenternas uppfattningar om utvecklingssamtalet grundas i deras målsätt-

ningar och förväntningar som finns kring mötet.  

Det finns en gemensam inställning om, för att möjliggöra ett professionellt arbete i den pedago-

giska verksamheten är en god relation mellan förskollärare och förälder en viktig länk. Det fram-

kommer tydligt i de induktiva analyserna att båda parter har en gemensam målsättning och för-

väntning om att vilja utveckla det också. Här finns det en koppling till Lpfö98 där det står att 

samverkan mellan förskolan och hemmiljön skall grundas i en; ”Visa respekt för föräldrarna och kän-

na ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Lärarför-

bundet, 2005, p. 33). 

Vidare finner jag en gemensam utgångspunkt, för att kunna möjliggöra goda förutsättningar för 

det enskilda barnet är ett bra villkor att det finns möjlighet till utvecklingssamtal. I de kvalitativa 

intervjuerna med förskollärarna var den gemensamma röda tråden att vilja förmedla värdet av att 
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utvecklingssamtalet finns. Jag har valt att beskriva den kategorin för en värdefull möjlighet. Under 

tidens gång har jag fått en allt mer fördjupad insikt och förståelse för betydelsen av att mötet med 

båda parter, förskollärare och föräldrar, att det sker. Det är ett samarbete kring det gemensamma 

intresset, vilket är barnet. Individen är i fokus speglat utifrån båda parters perspektiv. Utifrån de 

kvalitativa intervjuerna med båda parter finner jag en gemensam nämnare. Tankarna sträcker sig 

inte bara för idag utan i ett längre perspektiv för barnets bästa. I den induktiva analysen av hur 

föräldrarna tänker kring samverkan skildras under en sammanfattande rubrik ”Vi är ett team för 

barnet”. Här finns en tydlig koppling till det (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999) skildrar om 

samverkan innebärande att en utvecklad samverkan mellan partnerna möjliggör goda uppväxtvill-

kor för barnet. Likaså finns det en tydlig koppling till Lpfö98 som beskriver förskolans uppdrag ” 

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

efter sina förutsättningar” (Lärarförbundet, 2005, p. 26).        

Det finns en gemensam positiv inställning till föräldrarnas delaktighet i barnets vardag på försko-

lan, utifrån föräldrarnas ambition och möjligheter till. För förskollärarna är det en viktig uppgift i 

arbetet att ge föräldrarna en inblick i barnets vardag och den pedagogiska verksamheten. Det in-

nebär att förskolläraren är en viktig länk mellan barnet och föräldrarna då barnet inte alltid kan 

utrycka sig i ord och handling. Då kan förskollärarna förmedla vad barnet får uppleva i sin vardag 

samt synliggöra en helhetsbild av barnet. Förskolläraren blir därmed en viktig länk till förståelse 

och insikt hos föräldrarna om de framsteg som barnet gör under i sin tid på förskolan. Det är av 

vikt att ge föräldrarna inblick i barnets miljö för att möjliggöra delaktighet i förskolan. Här finns 

det en tydlig koppling till Lpfö98 där det ordagrant står: ”Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ra-

men för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan” (Lärarförbundet, 2005, p. 33).        

I de kvalitativa intervjuerna nämns individuella utvecklingsplaner, men det förmedlas inte många 

tankar kring det. Efteråt kan jag själv tycka att jag kanske borde ha varit mer lyhörd och ställt fler 

följdfrågor kring det för att synliggöra deras uppfattningar om det. Sammantaget ges det en posi-

tiv uppfattning hos föräldrarna till utformning av individuella utvecklingsplaner kring det egna 

barnet. Här skulle jag kunna koppla till det Elfström (2005) kommer fram i sin studie om det po-

sitiva att kunna stödja barnet i rätt tid för deras fortsatta utvecklingsprocess. I det här samman-

hanget uttrycker förskollärarna att det är viktigt med en helhets bild av barnet. Det är det kompe-

tenta barnet som ska synliggöras. Elfström (2005) är fundersam kring följderna med att se barnet 

utifrån barnets svagheter, men det finner jag ingen koppling till presenterat resultat. Istället hand-

lar det om vad förskolan och hemmiljön kan erbjuda för att stödja barnet. Här finns en koppling 

till Lpfö98 som tydligt uttrycker att: ”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i försko-
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lan. Barn som tillfälligt och varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar” (Lärarförbundet, 2005, p. 26).    

Vidare tolkar Gars (2006) utifrån sin studie med intervjuer att den pedagogiska rollen börjar för-

ändras. Det är vanligt att stödja och vägleda i föräldraskapet. Det framkommer i intervjuerna med 

förskollärarna att ett syfte för många föräldrar är att få stöd i sitt föräldraskap med gränssättning 

och uppfostran via utvecklingssamtalet. Det är inget föräldrarna har tydligt uttryckt om. Vidare 

uttrycker förskollärarna att det är viktigt med ett professionellt förhållningssätt till det innebäran-

de att vara professionell både i sin yrkesroll och i sitt bemötande. 

9.3 Att följa etiska aspekter   

Det Gars (2002) kommer fram till i sin avhandling om relationen mellan pedagoger och föräldrar 

skildras som en delad vårdnad. Delad vårdnad innebär att föräldrar delar den vardagliga omsor-

gen av barnet med utbildade och erfarna pedagoger (Gars, 2006). Syftet har aldrig varit att dra 

slutsatser eller tolka deras svar utifrån hennes resonemang. Som författare i arbetet måste jag vara 

medveten om hur jag kvalitativt bearbetar textmaterialet så det är enligt med forsningsetiska prin-

ciperna. Det är svårt att tro att en respondent vill utrycka det för en okänd människa. För att få 

inblick i en människas synsätt är villkoret att personen känner förtroende för den som sitter mitt-

emot. Inte heller har det ställts några frågor utifrån det Gars (2002) beskriver om delad vårdnad. 

Jag har en väl förståelse för att det är en känslig fråga som berör ett privat område.  

9.4 Meningsfullt arbete        

I resultatet från intervjuerna med förskollärarna skildras en positiv inställning till utvecklingssam-

tal. Ord som beskriver är positivt, kul och spännande. Men å andra sidan skildras en uppriktighet 

att det inte alltid är enkelt. Det kan vara mer komplext och känsligt än det läsaren tror vid första 

anblick. Det är många viktiga pusselbitar som måste falla på sin plats för att det ska fungera.  

Som blivande förskollärare inom förskola och förskoleklass har examensarbetet givet mig tank-

värda insikter och erfarenheter. Innebärande en mer förstående förskollärare inför framtida mö-

tena med föräldrarna. Jag har fått en ökad förståelse om vikten av utvecklingssamtalet. En peda-

gog har ett ansvar att få det att fungera, men att det måste vara ömsesidigt. Det är ett samarbete 

kring det gemensamma intresset, vilket är barnet. Förskollärarna vill arbeta hand i hand med för-

äldern för att möjliggöra det bästa för barnet. Grunden till ett lyckat utvecklingssamtal är att byg-

ga upp en god relation. Mycket handlar om att vara en förskollärare som inger förståelse, öd-

mjukhet och respekt i sitt bemötande. Det är nyckel till ett lyckat utvecklingssamtal. 
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10 Forskning framöver  

Under forskningsprocessen har jag fått möjlighet att fördjupa mig inom området och blivit allt 

rikare med kunskap och insikter. Det finns flera intressanta synvinklar kring utvecklingssamtal 

som det skulle vara intressant att skriva examensarbete om. Som författare själv vill jag ge er nya 

författare några inspirerande förslag att fördjupa sig i.   

Elfström (2005) ställer flera intressanta frågor i sin egen studie som andra författare skulle kunna 

utveckla till en egen forskning kring. Det är en studie av Elfström (2005) om individuella utveck-

lingsplaner.   

Under tiden jag skrev om resultatet av intervjuerna uppstod det en fråga. Som ansvarig förskollä-

rare för det enskilda barnet finns det ett ansvar inför utvecklingssamtalet att observera det enskil-

da barnet. Det finns även en förväntan från föräldrarna att förskolläraren ska ha gjort det. I för-

skolan är det ett ökat barnantal i barngrupperna. Vilka följder får det för att möjliggöra för för-

skolläraren att i tid upptäcka barnets behov av extra stöd?  

En förskollärare belyste att det skiljer sig i föräldrars inställning till IUP. Det skulle vara intressant 

att då göra en forskning om hur vi förskollärare skulle pedagogiskt kunna göra för att få föräldrar 

positivt inställda till IUP.  

Ett annat inspirerande förslag till er nya författare är att utgå från det Christina Gars skriver i sin 

avhandling och bok om delad vårdnad. Det skulle vara intressant att göra fördjupande kvalitativa 

intervjuer med förskollärare i syfte att undersöka om det hon skriver är vad pedagogerna själva 

upplever kring sin yrkesroll.  
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11 Tack ord 

Jag vill börja med att tacka de föräldrar och förskollärare som har tagit sig tid för att ställa upp på 

en kvalitativ intervju. Ni har alla bidragit med ett fantastiskt material till examensarbetet!   

Jag vill tacka Stig Victorin för din hjälp med korrekturläsning. 

Jag vill tacka Christian Farman för att du lärde mig EndNote.   
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13 Bilaga 1- 5   

13.1 Intervjufrågor  

 

Till förskollärarna  

• Vilka uppfattningar eller vilka tankar har du kring ett utvecklingssamtal?  

• Vilka tankar väcks hos dig som förälder? 

• Vilket syfte har utvecklingssamtal för dig som pedagog?   

• Vad tycker du ett utvecklingssamtal ska innehålla?   

• Vilket är huvudsakliga syftet med utvecklingssamtal?   

• Vad innebär lyckat utvecklingssamtal för er?  

• Vad tror du är villkoren för att det ska bli lyckat?  

• Vilka förväntningar har du kring föräldern/pedagogens roll i utvecklingssamtalet?  

• Vilka föreställningar har du kring din egen roll i utvecklingssamtal?   

• Vilka tankar väcks hos dig kring orden bemötande, förståelse, bekräftelse och delaktighet i ett ut-

vecklingssamtal? (Varje ord har haft en egen fråga) 

• Vad har präglat dig till de tankarna du har idag om utvecklingssamtal?  

 

Till föräldern 

• Vilka uppfattningar eller vilka tankar har du kring ett utvecklingssamtal?  

• Vilka tankar väcks hos dig som förälder? 

• Vilket syfte har utvecklingssamtal för dig som förälder?   

• Vad tycker du ett utvecklingssamtal ska innehålla?   

• Vilket är huvudsakliga syftet med utvecklingssamtal?   

• Vad innebär lyckat utvecklingssamtal för er?  

• Vad tror du är villkoren för att det ska bli lyckat?  

• Vilka förväntningar har du kring föräldern/pedagogens roll i utvecklingssamtalet?  

• Vilka föreställningar har du kring din egen roll i utvecklingssamtal?   

• Vilka tankar väcks hos dig kring orden bemötande, förståelse, bekräftelse och delaktighet i ett ut-

vecklingssamtal? (Varje ord har haft en egen fråga)  
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13.2 Informationsbrev (Via mail)   

 

Hej, 

Jag heter Anna Victorin och jag läser nu min sista termin på Högskolan för lärande och kommu-

nikation (HLK) i Jönköping. Vi läser en kurs, som heter Lärande 3 innebärande för min del att 

göra ett examensarbete. Jag kommer att fokusera på kontakten mellan föräldrar och förskolan 

och vikten av dialog och öppenhet.         

Jag har bifogat två filer med mycket viktig information tillhörande mitt examensarbete. Därför 

kontaktar jag Er för att höra om ni har möjlighet att skriva ut bifogade filerna och fördela till ar-

betslagen på småbarns avd, och det andra till föräldrarna som har barn på småbarnavdelning. 

Varje förälder ska få varsitt brev med information. 

Vid frågor kontakta mig på;  

Mail: lu05vann@hlk.hj.se  

Mobilnr: 0708-95 64 55  

 

Vänliga hälsningar,  

Anna 
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13.3 Informationsbrevet (Via brev)  

 

Hej, 

Jag heter Anna Victorin och jag läser nu min sista termin på Högskolan för lärande och kommu-

nikation (HLK) i Jönköping. Vi läser en kurs, som heter Lärande 3 innebärande för min del att 

göra ett examensarbete. Jag kommer att fokusera på kontakten mellan föräldrar och förskolan 

och vikten av dialog och öppenhet.         

Jag har medskickat två brev med mycket viktig information tillhörande mitt examensarbete. Där-

för kontaktar jag Er för att höra om ni har möjlighet att kopiera medskickade breven och fördela 

till arbetslagen på småbarns avd, och det andra till föräldrarna som har barn på småbarnavdel-

ningen. Varje förälder ska få varsitt brev med information. 

Vid frågor kontakta mig på;  

Mail: lu05vann@hlk.hj.se  

Mobilnr: 0708-95 64 55  

 

Vänliga hälsningar,  

Anna 
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13.4 Missivbrev till föräldrar 

    

Hej,   

Jag heter Anna Victorin och jag läser nu min sista termin på Högskolan för lärande och kommu-

nikation (HLK) i Jönköping. Jag utbildar mig till förskollärare och jag ser mycket fram emot att få 

en tjänst framöver. Vi läser en kurs, som heter Lärande 3 innebärande för min del att göra ett ex-

amensarbete. Jag kommer att fokusera på kontakten mellan föräldrar och förskolan och vikten av 

dialog och öppenhet.         

Jag kontaktar nu Er för att höra, om Ni har möjlighet och tid för en intervju. Den beräknas att ta 

i tid cirka en timma. Till min hjälp kommer jag att ha ett fickminne. Det inspelade materialet 

kommer att sparas i tre månader efter inlämnat examensarbete.  

Intervjuerna kommer att äga rum under veckorna 15 – 17 och om möjligt på er arbetsplats. Om 

det inte passar, får Ni komma med förslag på plats för intervjun. Ni föreslår en tid, så tar jag se-

dan kontakt med Er och bekräftar mötet. Intervjun är helt frivillig och den kommer att behandlas 

konfidentiellt av mig.  

Om Ni har möjlighet, vill jag gärna ha Ert svar senast torsdagen den 2 april via mail till nedanstå-

ende mailadress (skriv Ert namn, förskola, tid och plats)   

Om Ni har några frågor, är Ni välkomna att ta kontakt med mig via min mobil nummer  0708 - 

95 64 55 eller min Email: lu05vann@hlk.hj.se  

Jag kommer att bli mycket glad, om Ni har möjlighet att komma på en intervju så att jag kan göra 

mitt examensarbete och slutföra mina studier till förskollärare.  

 

Vänliga hälsningar, 

Anna 
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13.5 Missivbrev till förskollärare  

 

Hej, 

Jag heter Anna Victorin och jag läser nu min sista termin på Högskolan för lärande och kommu-

nikation (HLK) i Jönköping. Jag utbildar mig till förskollärare och jag ser mycket fram emot att få 

en tjänst framöver. Vi läser en kurs, som heter Lärande 3 innebärande för min del att göra ett ex-

amensarbete. Jag kommer att fokusera på kontakten mellan föräldrar och förskolan och vikten av 

dialog och öppenhet.          

Jag kontaktar nu Er för att höra, om Ni har möjlighet och tid för en intervju. Den beräknas att ta 

i tid cirka en timma. Till min hjälp kommer jag att ha ett fickminne. Det inspelade materialet 

kommer att sparas i tre månader efter inlämnat examensarbete.  

Intervjuerna kommer att äga rum under veckorna 15 – 17 och om möjligt på Er arbetsplats. Om 

det inte passar, får Ni komma med förslag på plats för intervjun. Ni föreslår en tid, så tar jag se-

dan kontakt med Er och bekräftar mötet. Intervjun är helt frivillig och den kommer att behandlas 

konfidentiellt av mig.   

Om Ni har möjlighet, vill jag gärna ha Ert svar senast tisdagen den 7 april via mail till nedanstå-

ende mailadress (skriv Ert namn, förskola, tid och plats)   

Om Ni har några frågor, är Ni välkomna att ta kontakt med mig via min mobil nummer 0708 - 95 

64 55 eller min Email: lu05vann@hlk.hj.se  

Jag kommer att bli mycket glad, om Ni har möjlighet att komma på en intervju så att jag kan göra 

mitt examensarbete och slutföra mina studier till förskollärare.  

 

Vänliga hälsningar, 

Anna 

 

 

 


