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Vad är det som gör att vi uppfattar vissa samtal som svåra och hur ska vi på bästa sätt 

hantera dessa när de uppstår? Syftet med studien har varit att beskriva hur ett antal 

förskollärare upplever och säger sig hantera svåra samtal i förskolan. Utifrån syftet har 

vi ställt oss följande frågor: Vad menas med svåra samtal, enligt förskollärares 

upplevelser? Hur ser förskollärarnas förberedelser ut inför svåra samtal? Hur säger sig 

förskollärarna hantera de samtal som de uppfattar som svåra?  

Studien bygger på en kvalitativ metod i form av intervjuer som genomfördes med åtta 

förskollärare. Frågorna som ställdes var både strukturerade och ostrukturerade. Studien 

tar sin utgångspunkt i ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. I resultatet framgår det 

att samtal som förskollärare upplever som svåra är samtal som rör ett barns 

missgynnande livssituation. Det framgår också av resultatet att den kollegiala 

stöttningen är utmärkande när det rör sig om förskollärarnas förberedelser inför ett 

samtal som kan tänkas bli svårt. Resultatet visar att det även finns brister i hur 

förskollärarna skapar möjligheter för föräldrarna att bli delaktiga i planeringen av 

samtalen. Vidare framgår det att ett samtal kan väcka känslor hos förskolläraren som 

kan medföra att samtalet får en svår karaktär. Hur ett svårt samtal hanteras ser väldigt 

olika ut men att ha barnet i fokus är något som poängteras av samtliga förskollärare. 

Studien synliggör en komplex verklighet där samtalen mellan förskolan och hemmet 

kan beröra känsliga och svåra ämnen, samtal som förskollärarna förväntas kunna 

hantera och förhålla sig till.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 
Study: Degree project in teacher education, Advenced level, 15 hp 

 University of Skövde 

Title: Preschool teachers' experiences and handling of difficult 

conversations  with children's parents 
Number of pages: 42 

Author: Matilda Petersson och Lisa Sjöstrand 

Tutor: Mirella Forsberg Ahlcrona 

Date: January, 2014 

Keywords: Preschool, difficult conversations, communication, cooperation, 

relationship, life-world phenomenology. 

 

What is it that makes us perceive certain conversations as difficult and how do we best 

handle these as they arise? The aim of the study is to describe how a number of 

preschool teachers experience and claims to handle difficult conversations in preschool? 
The questions we asked were of structured art with a relatively high degree of 

standardization. According to the aim of the study we have asked ourselves the 

following questions; What is meant by a difficult conversation, according to preschool 

teachers experiences? How do the preschool teachers prepare before difficult 

conversations? How do preschool teachers claim to handle the conversations that they 

perceive as difficult? 

The study is a qualitative method based on interviews conducted with eight preschool 

teachers. The questions asked were of both structured and unstructured. The study is 

based on a life-world phenomenological perspective. The result shows that 

conversations that preschool teachers are experiencing as difficult conversations are 

those dealing with a child's disfavored life situation. Furthermore it appears that a 

conversation can generate feelings within the preschool teacher, which can cause the 

conversation to be of difficult character. The management of a difficult conversation is 

varying, but to keep the child in focus is something that is emphasized by all 

respondents. The study reveals a complex reality where a conversation between 

preschool and home involves sensitive and difficult subjects, conversations that 

preschool teachers are expected to handle and relate to.  
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Del 1 Bakgrund 
I följande avsnitt ges en beskrivning av vårt val av ämne samt vad vi grundar detta val 

på. Vidare väntas studiens syfte och frågeställningar som följs av ett avsnitt med 

litteratur och tidigare forskning. Slutligen görs en redogörelse för studiens teoretiska 

utgångspunkt.  

1. Inledning 
Enligt läroplanen för förskolan ska barnets föräldrar vara med och påverka 

verksamheten i förskolan (Skolverket, 2010). Det ska föras kontinuerliga samtal mellan 

hemmet och förskolan där barnets utveckling och lärande är i fokus. Möten med barns 

föräldrar sker dagligen där förskolans personal och barnets förälder utbyter tankar och 

händelser med varandra, sådant som berör barnets situation såväl i förskolan som i 

hemmet. Enligt John Steinberg (2008) kan dessa vardagliga samtal kallas för informella 

samtal och är grundläggande för ett gott samarbete och en respektfull relation till 

föräldrarna. Kort sagt belyser det informella samtalet den välkända ”tamburkontakten” 

där det sker ett mer övergripande kommunikationsutbyte mellan förskolan och hemmet, 

något som sker dagligen. Ett formellt samtal innebär istället att samtalet är planerat och 

strukturerat (Steinberg, 2008). I dessa samtal förs en diskussion kring hur förskolan 

skapar möjligheter för barnet att utvecklas utifrån styrdokumentens strävansmål. Hur 

ofta de formella samtalen äger rum varierar och kan bland annat innefatta de svåra 

samtalen. Det är detta formella samtal mellan förskolläraren och föräldrarna som vi 

avser att belysa i denna studie. 

Av förskolans styrdokument framgår det att utvecklingssamtal ska genomföras, dock 

lämnas stor frihet till förskolläraren hur dessa samtal ska utformas. Bent Hougaard 

(2004) är en dansk psykolog och arbetar bland annat med att utbilda lärare i 

samtalsteknik. Enligt Hougaard är det inte ovanligt att majoriteten av oss som arbetar 

med människor har gått igenom vår utbildning utan att få någon undervisning eller 

träning i hanteringen av något som kan komma att bli det svåraste inom arbetet, närmare 

bestämt svåra samtal. Det ligger i förskolans ansvar att ett gott samarbete med 

föräldrarna erhålls, ett samarbete som ska verka för varje barns utvecklingsmöjligheter 

(Skolverket, 2010).  

I förskolan kan olika samtalssituationer uppstå där förskolläraren förväntas kunna agera 

och förhålla sig professionellt. Vi anser att detta kräver god insikt i vad vårt uppdrag 

som förskollärare innebär. När vi nu närmar oss slutet av vår utbildning kan vi, precis 

som Hougaard (2004) antyder, uppleva en saknad av kunskaper i hanteringen och 

genomförandet av samtal som kan tänkas bli svåra. Enligt våra erfarenheter kan svåra 

samtal exempelvis beröra ett barns avvikande beteende, vanvård, att det innan samtalen 

finns en rädsla för att såra föräldern eller brister i föräldraskapet. Att leda svåra samtal 

är en ständig lärandeprocess men genom att närma sig dessa utvecklas successivt 

grundläggande samtalsfärdigheter som gynnar samtalets utgång (Ekstam, 2001), vilket 

även ligger till grund för att vi vill genomföra denna studie. 
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2. Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att beskriva hur ett antal förskollärare upplever och säger sig hantera 

svåra samtal i förskolan.  

- Vad menas med svåra samtal, enligt förskollärares upplevelser? 

- Hur ser förskollärarnas förberedelser ut inför svåra samtal? 

- Hur säger sig förskollärarna hantera de samtal som de upplever som svåra? 

3. Litteratur och tidigare forskning 
Litteratur och tidigare forskning används för att öka kunskapen kring vårt valda 

problemområde. Vår tidigare forskning beträffar kommande studier; Monica Thorell 

(2008) som har studerat förskollärares förberedelser och genomförande av 

föräldrasamtal, där särskilt fokus har legat på upplevda svårigheter. Johan Hofvendahl 

(2006) har i sin avhandling Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans 

kvarts- och utvecklingssamtal studerat de ”riskstrategier” som kan uppstå i samtal 

mellan lärare, elever och föräldrar samt de kommunikativa strategierna som används för 

att hantera ”risk”. Loizos Symeou med flera (2012) har studerat om fortbildning inom 

kommunikationsfärdigheter har en inverkan på lärare – förälderkommunikationen i 

skolan.  

Under detta avsnitt ges en närmare beskrivningar av vilka faktorer som kan ha betydelse 

för samtal som befaras bli svåra. Med detta som utgångspunkt presenteras innehållet 

under följande rubriker: Det informella samtalet, Det formella samtalet, Att 

kommunicera och samtala, Förskolans pedagogiska dilemma, Samarbete, 

föräldrasamverkan och relationer, Vad gör ett samtal svårt, Att närma sig det svåra 

samtalet, Förhållningssätt och människosyn, Att vara en god lyssnare samt Att kunna 

hantera en konfliktsituation. Under de två första rubrikerna kommer vi att ge ett flertal 

exempel på möten som, på olika sätt och utifrån olika innehåll, kan leda till att samtal 

inleds och genomförs.  

3.1. Det informella samtalet 

Nedan kommer en beskrivning av vad ett informellt samtal kan innefatta. Denna form 

av samtal är ett vanligt förekommande i förskolan. Det är det formella samtalet som 

studien fokuserar på men vi kommer även att göra en beskrivning av vad informella 

samtal kan innebära då även dessa kan ta en vändning och leda till att bli svåra. Den 

samtalsform vi kommer att redogöra för är ”Tamburkontakten”. 

3.1.1. ”Tamburkontakt” 

Ann Granberg (1998) lyfter fram ”tamburkontakten” som en viktig del i 

föräldrasamverkan. ”Tamburkontakten” sker dagligen med föräldrarna och hon menar 

att den påminner om den kontakten vi har med gäster som vi bjudit över på middag. 

Detta innebär att man bör ta emot barnen och föräldrarna i tamburen när de kommer och 

få dem att känna sig välkomna. Man visar barnet in på avdelningen och hjälper det att 

hitta en aktivitet att engagera sig i. När dagen sedan är slut är det viktigt att man tar 
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emot och välkomnar föräldern. Granberg menar vidare att man bör följa föräldrarna och 

barnet ut i tamburen och återberätta delar av dagen för att sedan säga hejdå. Då 

pedagogen synliggör för föräldrarna kring hur förskoledagen sett ut underlättas 

kontakten mellan barn och förälder. Att det blir en bra avslutning på förskoledagen vilar 

i pedagogens händer. Författaren menar vidare att den dagliga kontakten bygger på 

föräldrarnas förtroende samt att det kan bli svårt att få övriga delar i 

föräldraverksamheten att fungera om ”tamburkontakten” misslyckas. Elsebeth Jensen 

och Helle Jensen (2008) påpekar att den dagliga kontakten handlar om att förskolan och 

hemmet utbyter information om barnet. Förutom det verbala utbytet kan detta ske i form 

av exempelvis anteckningar på en tavla där det bland annat noteras om och i så fall hur 

mycket barnet har ätit och sovit.  

Syftet med ”tamburkontakten” är: 

 Att underlätta barnets övergång mellan hem och förskola. 

 Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan hem och förskola. 

 Att göra föräldrarna delaktiga i sina barns vardag. 

 Att underlätta förståelsen mellan pedagog, barn och förälder.  

(Granberg, 1998, s. 29) 

3.2. Det formella samtalsmötet 

Formella samtal sker mer sällan och berör förskolans mål, innehåll och struktur. 

Samtalen ska på ett eller annat sätt grunda sig i barnets trivsel, utveckling och lärande i 

och utanför förskolan. Nedan kommer vi att göra en beskrivning av: Inskolningssamtal, 

föräldramöte, utvecklingssamtal samt samtal vid behov. 

3.2.1. Inskolningssamtal  

Inskolningssamtal kan utformas på olika sätt och syftar till att skapa en första kontakt 

mellan hemmet och förskolan. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framhäver 

”att varje barn tillsammans med sina föräldrar ska få en god introduktion i förskolan (s. 

13). Ett tillvägagångssätt kan vara att alla nya föräldrar bjuds in till ett gemensamt 

inledande möte där förskolan informerar om verksamhetens mål, innehåll och arbetssätt. 

Ett annat alternativ kan vara att när familjen tackat ja till förskoleplatsen bjuds in till ett 

första besök på förskolan. Där möter familjen en ansvarig pedagog som delger 

föräldrarna information om verksamheten, dess rutiner, mål och innehåll. Även hemmet 

delger information om barnet, dess behov och rutiner samt hur familjesituationen ser ut.  

3.2.2. Föräldramöte 

Det är förskolans uppdrag att kalla alla föräldrar till olika möten (Granberg, 1998). 

Utformningen på mötena kan dock variera från att vara mer eller mindre formella. 

Föräldramöte är en formell samtalsform som enligt Jensen och Jensen (2008) sker en till 

två gånger per år. Enligt författarna är det tre områden som generellt behandlas på detta 

möte; hur den rådande ekonomin på förskolan ser ut, den pedagogiska grundsynen samt 

traditioner. Den pedagogiska grundsynen berör frågor om aktuella teman, vad barnen 

intresserar sig för just nu eller om det är något som kräver ett ökat samarbete mellan 
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förskolan och hemmet. Traditioner behandlar frågor som rör värderingar och 

uppfostran, exempelvis hur vi ställer oss till att endast bjuda vissa barn på kalas. 

Granberg (1998) påpekar att det ligger i pedagogernas ansvar att mötets upplägg och 

innehåll engagerar och intresserar föräldrarna. Ofta vill föräldrarna ta del av sitt barns 

vardag på förskolan vilket synliggörs med hjälp av en dokumentation utformad i bilder, 

filmer eller ljudupptagningar.  

3.2.3. Utvecklingssamtal 

I förskolans läroplan framgår det att utvecklingssamtal ska erbjudas en till två gånger 

per år (Skolverket, 2010). Utvecklingssamtalet skiljer sig från det vardagliga samtalet 

på så vis att det är ett möte som förskolan bjuder in föräldrarna till (Markström, 2007). 

Mötet kan ske på såväl dagtid som kvällstid. Det är olika om det är en eller båda 

föräldrarna som deltar i mötet däremot är det sällan som förskolebarnet själv närvarar 

vid samtalen. I en del fall kan det finnas behov av två olika samtal då föräldrarna inte 

kommer överens. Inför utvecklingssamtalet sammanställer samtliga pedagoger en 

gemensam bild av barnet. Därefter är det en ansvarig pedagog som har i uppgift att 

förbereda samtalets utformning i form av en dagordning som inbegriper samtalets syfte, 

innehåll och struktur. Denna dagordning får sedan föräldrarna ta del av. Enligt Christina 

Gars (2006) är det inte förskollärarens uppgift att göra en bedömning av barnet utan 

samtalet ska grunda sig på barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan.   

3.2.4. Samtal vid behov 

Utifrån våra erfarenheter innebär samtal vid behov innebär att det av någon eller flera 

orsaker anses nödvändigt med ett samtal utöver det vanliga utvecklingssamtalet, det kan 

exempelvis handla om en oro, konflikt eller ett problem som uppstått. Samtalet kan vara 

på begäran av förskolan men även en önskan från föräldrarnas sida. Denna samtalsform 

liknar utvecklingssamtalet med skillnaden att man här på förhand vet att samtalet kan 

komma att bli laddat. Som tidigare nämnts krävs ordentliga förberedelser med stort 

fokus på konkretion och målinriktning. Även i detta samtal är barnets trivsel, lärande 

och utveckling i fokus. Vilka och hur många som närvarar vid samtalet varierar, det kan 

bland annat handla om att pedagogen kan känna en osäkerhet inför mötet och därför är i 

behov av en stöttande kollega eller chef.  

3.3. Att kommunicera och samtala 

Vad är det egentligen vi kommunicerar i vårt möte med människor? Kommunikation är 

inte endast ett verbalt språk utan innefattar även bland annat vårt kroppsspråk (Eide & 

Eide, 2006). Att kommunicera är en förmåga som vi alla sägs behärska. ”Begreppet 

”kommunikation” kommer av det latinska ordet communicare, som betyder att göra 

något tillsammans, göra någon annan delaktig i något, ha förbindelse med någon” (s. 

14). Grunden i ett samtal är förmågan att kunna kommunicera (Ekstam, 2001). Kjell 

Ekstam menar att det är lätt att överskatta denna förmåga då vi saknar en medvetenhet 

kring de svårigheter och risker ett samtal alltid omfattas av. Samtidigt framhäver han att 

svårigheten med samtalet ligger i den mentala inställningen, att vi redan innan är 

inställda på att eventuellt behöva såra motparten. 
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I Lärarnas Nyheter gör Hasse Hedström (2010) en intervju med Tina Olivemark som 

arbetar med att handleda lärare i att hantera svåra samtal. Olivemark menar att det är 

barnet som ska vara samtalets fokus. Hon påpekar även att det kan uppstå situationer då 

föräldern hellre diskuterar sina egna bekymmer, sådant som inte berör barnet och dess 

vistelse på förskolan. Viktigt är då att vara ödmjuk men ändå tydligt säga ”stopp”, för 

att sedan återgå till det som samtalet åsyftar till. Enligt Görel Fred (2005) är det en 

angelägenhet när sådana här händelser uppstår att du som lärare bekräftar föräldern 

genom att markera att du hör och ser vad den säger. Hitta en väg som möjliggör att ni på 

bästa sätt, trots det som uppstått, kan fortsätta er samverkan. Kan ni fortsätta mötet med 

fokus på barnet eller måste ni avbryta? Kanske kan föräldern få diskutera sina 

bekymmer med någon annan person som är mer ämnad för just det?  

Lars Löwenborg och Björn Gíslason (2003) lyfter fram fjorton olika 

kommunikationsformer som ska fungera som ett förstärkande komplement till det 

verbala språket, detta för att tydligt betona det vi vill förmedla. Av dessa fjorton 

kommunikationsformer har vi valt ut fyra som vi kan sätta i relation till det vi 

undersöker. Följande kommunikationsformer kommer att beskrivas nedan; tilltalets 

språk, kroppens språk, beröringens språk samt det egna inre språket. 

Hur läraren väljer att tilltala föräldern spelar en betydande roll för hur deras relation 

utvecklas, något som författarna kallar för tilltalets språk. För att få en förståelse för 

tilltalets innebörd gör författarna en jämförelse mellan att i samtalet benämna föräldern 

vid sitt för- eller efternamn. För att skapa en förtrolig relation förespråkar de att jag som 

lärare tilltalar föräldern på ett mer personligt sätt då genom att exempelvis använda 

förnamnet. Kroppens språk syftar till att läraren måste, i kommunikationen med 

föräldrarna, tänka på att ansiktsuttrycket förmedlar det samma som kroppsspråket 

uttrycker. Kroppsspråket och mimiken kan både förstärka det som sägs, men det kan 

även motsäga sig det vi egentligen vill förmedla. Ett fast handslag ger ett gott intryck 

som visar på att du som lärare är målmedveten och tillförlitlig, ett omfamnande ger 

uttryck för empati och så vidare. Denna form av kommunikation kallar Löwenborg 

och Gíslason för beröringens språk. Under tiden vi samtalar förs en inre dialog hos oss 

själva, det såkallade egna inre språket. Under samtalets gång kan vi behöva stanna upp, 

kanske till och med be föräldern om andrum. Vi börjar föra inre reflektioner med oss 

själva för att kunna identifiera de tankar och känslor som uppstått i samtalet. Dessa 

reflektioner är vitala för hur samtalet fortskrider.  

3.4. Förskolans pedagogiska dilemma 

Förskolan vilar på en demokratisk grund där individens frihet och integritet ska 

åskådliggöras i det dagliga arbetet med barnen. Förskolans personal ska leva upp till 

kravet om saklighet och allsidighet vilket innebär att de under alla omständigheter ska 

försvara de värden som skollagen och läroplanen uttrycker. Vi kommer nedan att 

beskriva en händelse som är tagen ur en pedagogs vardag på förskolan, skildrad av 

pedagogen själv. Med detta vill vi belysa den komplexitet som lärare i förskolan kan 

ställas inför i samtal med barns föräldrar. Läroplanen ställer krav på all personal som 

arbetar inom förskolan, krav som är motsägande men som trots detta ska förverkligas. 

Dessa krav kan leda pedagogerna in i situationer där de kan bli tvungna att ställas inför 
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val, val som kan leda till svåra samtal. Följande händelse kommer vi sedan att sätta i 

relation till läroplanens innehåll och dess avsikter.  

En flicka sitter i sandlådan på förskolans gård. Efter en stund kommer hon fram till en av 

pedagogerna med sin sjal i handen. Hon berättar för pedagogen att hon inte vill ha den på 

sig. Det är inte första gången detta händer och i likhet med de andra gångerna talar 

pedagogen om för flickan att hon vet att hon måste bära den. Pedagogen hjälper flickan på 

med sjalen som sedan fortsätter sin lek i sandlådan. När föräldern sedan kommer för att 

hämta flickan berättar pedagogen om incidenten med sjalen och passar även på att berätta 

om tidigare händelser. Pedagogen vet sedan tidigare hur föräldern ställer sig till detta och 

liksom de andra gångerna står föräldern fast vid detta beslut, flickan ska bära sin sjal även 

på förskolan. Efter förälderns uttalande vänder sig pedagogen mot flickan och säger; ”Nu 

hörde du vad pappa sa”. 

Saklighet och allsidighet innebär enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010, s. 5) att: 

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje 

barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 

förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas 

och växa. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 

åskådningen. 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att 

bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 

forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller. 

Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara 

likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska 

arbeta för att nå dessa mål. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt 

överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. 

Förskolan ska därmed ge alla barn samma möjlighet till lärande och utveckling oavsett 

bland annat kön och etnisk härkomst. Barnen ska lära sig att värdera och kritiskt 

granska sådant som uppstår i deras livsvärld. Värdegrundsarbetet handlar om alla 

människors lika värde, jämställdhet och solidaritet, att behandla alla på ett respektfullt 

sätt. Läroplanen för förskolan betonar även vikten av att samarbeta tillsammans med 

hemmet där förskolan ska verka som ett stöd och komplement. Å ena sidan uppmuntrar 

den föräldrars inflytande och delaktighet samtidigt som pedagogerna ska inge samtliga 

föräldrar ett sådant förtroende att de med trygghet kan lämna sina barn på förskolan. Å 

andra sidan ska alla som arbetar inom förskolan klart ta avstånd från det som strider mot 

de grundläggande värden som styrdokumenten uttrycker. ”Varje barn ska ges möjlighet 

att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna” 

(Skolverket, 2010, s. 5). Trots detta valde pedagogen att frångå sitt uppdrag genom att 

ställa sig på förälderns sida och på så vis undvika det svåra samtalet. Sätter vi incidenten 

med flickan i relation till läroplanens intentioner om saklighet och allsidighet vill vi 

påstå att läroplanens intentioner är motsägelsefulla och kan därmed förstå de 

pedagogiska dilemman som förskolans pedagoger kan ställas inför. Läroplanens 
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intentioner gällande demokrati och värdefrågor medför att läraren måste vara väl insatt i 

vad dessa innebär och hur dessa ska förankras i verksamheten. Demokratiarbetet 

innefattar inte en strävan efter att alla ska ha samma åsikt. Demokrati innebär att vi kan 

ha skilda uppfattningar men ändå mötas i samtal med respekt för varandra.   

3.5. Samarbete och föräldrasamverkan  
Samarbetet mellan hemmet och förskolan betonas ett flertal gånger i förskolans 

styrdokument. Inga Andersson (2004) förklarar begreppet ”samarbete” på följande sätt; 

[…] att man arbetar tillsammans, samordnar sina arbetsuppgifter, klargör ansvar, roller och 

gränser och vars och ens personliga mål. En förutsättning för ett bra samarbete är att den 

egna rollen och funktionen är klar. Väl avvägda, tydliga roller ger både struktur och 

trygghet, då kan man både ta emot och ge sig själv, dvs. samarbeta. En annan förutsättning 

är att alla är medvetna om att olika personers kunskaper, erfarenheter och personliga 

förmågor är tillgångar som ska utnyttjas (s. 39). 

Författaren anser att de som ingår i samarbetet inte måste ha samma personliga mål 

dock behövs ett ömsesidigt intresse för att samarbeta och att de övergripande målen är 

gemensamma för alla. Vidare kommer man tillsammans överens om vad samarbetet ska 

resultera i. Det talas mycket kring betydelsen av ett gott samarbete skolan och hemmet 

emellan men Jesper Juul & Helle Jensen (2003) betonar även att kvaliteten på det 

kollegiala samarbetet är av vikt. Som känt är det kollegiala arbetet inom förskolan nära. 

Ett väl fungerande eller mindre fungerande samarbete påverkar dels samtliga 

medarbetare men även barnet och dennes familj. Med detta sagt kan det kollegiala 

samarbetet vara till både vinst och förlust. Detta är något som framkommer i Thorells 

(2008) studie som visar att förberedande samtal och diskussioner med kollegor är 

avgörande för kvaliteten i samtalen med föräldrarna. Diskussioner som berör 

planeringen av samtalen och hur genomförandena ska gå till väga skapar trygghet och 

ökad säkerhet i ledningen av svåra samtal. Thorells studie påvisar även att 

reflektionerna som sker tillsammans med kollegorna efter samtalen är betydelsefull. 

Symeou med flera (2012) anser att kommunikationen mellan lärare och familj är av stor 

betydelse eftersom den syftar till att lärarna ska skapa ett gott samarbete med barnens 

föräldrar. Genom kommunikationen sker ett utbyte av information om vad som sker i 

barnens utveckling, vilket sammanför de båda världarna som barnet lever i. 

When effective, communication between teachers and families provides the two parties 

with a deeper understanding of mutual expectations and children’s needs, thus enabling 

both to effectively assist children and to establish the basis of cooperation (s.65-66). 

Utifrån deras studie tolkar vi att föräldrarna upplever en viss ”vårdnadstvist” mellan 

hemmet och skolan. Föräldrarna anser att lärarna sänder ut ett medvetet eller omedvetet 

budskap, ett budskap föräldrarna tolkar som att de bör avsäga sig ansvaret för barnets 

skolgång till lärarna. Skolan arbetar för att etablera olika metoder för att underlätta 

kommunikationen. Trots detta är det mest troligt att skolan ger information till hemmen 

och att de inte lämnar plats för föräldrarna att delge information tillbaka, det sker en så 

kallad envägskommunikation. Enligt författarna blir det på så vis skolorna själva som 

hämmar samarbetet med föräldrarna och därmed kan man konstatera att man inte bör 

beskylla föräldrarna för bristerna som sker i samverkan med skolan.  
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3.6. Relationens betydelse 
Förskolan delar ansvaret för barnets utveckling och omvårdnad med föräldrarna, ett 

ansvar som sker under helt skilda premisser vilket gör relationen mellan förskolläraren 

och föräldern känslig och komplex (Rahm & Wall, 1990). De menar att en situation kan 

te sig olika beroende på ur vems perspektiv du skådar. Förskolan ser barnet som en del 

av en helhet där flera barns behov ska tillgodoses och anpassas till. Förskolan har 

framarbetade regler och rutiner för att vardagen i verksamheten ska fungera. För 

föräldrarna är det viktigt att just deras barns behov tillgodoses i första hand, vad som är 

bäst för dem som familj och inte vad som gynnar förskolan. Enligt Granberg (1998) 

måste det finnas ett samarbete mellan föräldrarna och förskolans personal. Hon menar 

att dessa två parter måste förenas och tillsammans bli en trygg enhet för barnet. Det är 

av stor vikt att förskolan bygger upp ett förtroende hos föräldrarna. Relationen mellan 

hemmet och förskolan ska präglas av en ömsesidig förståelse och respekt gentemot 

varandra. Det ligger i förskolans uppdrag att på ett fördomsfritt sätt möta alla föräldrar 

med tolerans. Utifrån detta har Granberg arbetat fram tre syften kring 

föräldrasamverkan: ”att göra barnets förskoledag synlig för föräldrarna, att stödja 

föräldrarna samt att samarbeta kring barnets utveckling” (s. 24). Författaren betonar 

vikten av att förskolan även måste ta del av vad som händer barnet utanför de 

institutionella väggarna. På så vis skapas goda förutsättningar för förskolan att 

tillgodose individens enskilda behov.  

När vi människor ingår i någon form av social samhörighet uppstår möten med andra 

människor (Falkheimer & Heide, 2011). Denna samhörighet innebär att vi bygger upp 

ett ömsesidigt beroende av varandra och därmed är en relation inledd. Dialogen och 

samspelet mellan de parter som ingår i relationen är grundläggande för vilken kvalitet 

som relationen sedan utvecklar. Agneta Nilsson (2008) har utformat stödmaterialet Vi 

lämnar till skolan det käraste vi har å Skolverkets vägnar. Hon framhäver där att det 

ligger i lärarens ansvar att en god relation till föräldrarna gestaltas. Lärarnas 

förhållningssätt är avgörande för vilken tillit som byggs upp mellan förskolan och 

hemmet, denna tillit skapas genom att arbeta fram ett gott samarbete med barnets 

föräldrar. Utmaning och komplexitet är två primära begrepp som visualiseras i 

diskussionen om samarbetet med föräldrarna. Liksom Juul och Jensen (2003) framhäver 

Anita Hughes och Veronica Read (2012) att det på senaste tiden har talats mycket om 

vikten av samarbetet mellan föräldrar och pedagoger. De menar vidare att vi som 

pedagoger har som skyldighet att etablera och upprätthålla en kommunikation och 

relation med barnens föräldrar. Hughes och Read påpekar att denna kommunikation och 

relation mellan pedagog och förälder är avgörande för små barns välbefinnande. 

Relationen kan i vissa fall vara svår att uppnå då en av parterna måste vara 

professionell. Författarna anser att en god kommunikationsförmåga är grundläggande 

för att en känsla av gemenskap mellan hem och skola ska kunna uppstå.   

3.7. Relationens komplexitet 

I läraryrket ingår olika samtal med många olika människor, men de vi behöver ägna 

mest tid åt är föräldrarna (Kimber, 2005). Enligt författaren underlättas arbetet kring 

barnet om läraren och föräldrarna har en välarbetad och god kontakt. Vid de tillfällen 

som samarbete med föräldrarna saknas kan det bli svårt och komplicerat att få det 
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fortskridande arbetet att fungera, relationen riskerar att blir ansträngd. Birgitta Kimber 

menar vidare att läraren gör sig själv en tjänst genom att spendera mycket tid på att 

skapa en god relation till föräldrarna då det är en tillgång i arbetet. Vi ställer oss då 

frågan; när ska det skapas möjlighet för förskolan att bygga upp en sådan relation till 

alla föräldrar, när skulle denna tid finnas? Är samtalen med föräldrarna det vi ska ägna 

mest tid åt? Vilken plats ägnar vi då åt de kollegiala samtalen och samtalen med 

barnen? Med den begränsade kontakten som oftast sker vid hämtning och lämning är 

det svårt att bygga en god relation till alla föräldrar. Vi menar snarare att lärarna ska 

sträva efter att samarbetet mellan förskolan och hemmet fungerar på så sätt att det 

gynnar barnets trivsel, utveckling och lärande. För att skapa en god föräldrakontakt 

anser Kimber att det är viktigt att det byggs upp en tillit och ett förtroende mellan 

hemmet och förskolan. Detta är något som vi menar kan komma att bli problematiskt då 

föräldrarnas krav inte alltid är möjliga att leva upp till då de, som vi tidigare givit 

exempel på (se avsnitt 3.4. Förskolans pedagogiska dilemma), kan strida mot förskolans 

värdegrund och barnets integritet.  

3.8. Vad gör samtal svåra? 

Det är svårt att göra en definition av vad ett svårt samtal betyder. Det som kan 

konstateras är att vår inställning och våra personliga värderingar till samtalet skapar 

goda, eller mindre goda, förutsättningar till ett lyckat samtal (Dickson, 2006). Även våra 

tidigare erfarenheter är avgörande för hur samtalet utvecklar sig, där är även 

föräldrarnas erfarenheter viktiga att ta i beaktning (Hofvendahl, 2006). Vidare menar 

Douglas Stone med flera (1999) att: 

Så snart vi känner oss sårbara eller vår självkänsla berörs, när viktiga frågor står på spel och 

utgången är oviss, när vi djupt bryr oss om det som diskuteras eller de människor som vi 

diskuterar det hela med, så finns det en möjlighet till att vi kommer att uppleva samtalet 

som svårt (s. 11). 

Författarna lyfter fram att samtal som på detta sätt väcker en känsla av oro eller obehag 

är samtal vi helst vill undvika. Vidare menar de att skälet till detta är att vi i grunden har 

en rädsla för de konsekvenser, såsom att relationen ska bli förstörd, att behöva såra 

någon annan eller att själv bli sårad, som samtalet kan leda till. Stone med flera anser att 

svåra samtal alltid kommer att vara en utmaning oavsett hur duktig du än blir på att 

hantera dem. 

Samtalet är grunden i vårt möte med andra människor, något som människan också 

förväntas klara av (Ekstam, 2001). Det kan verka enkelt men ett samtal kan ta en 

plötslig vändning och osämjan är som ”uppstigen från de döda”. Det är inte alltför 

sällan som professionella personer stöter på svårigheter, då särskilt när man måste lyfta 

något problematiskt eller bekymmersamt (Hougaard, 2004). Detta är även en upplevelse 

som delas med de förskollärare som ingår i Thorells (2008) studie. Där framkommer det 

att svårigheter uppenbarar sig främst när ämnet är av svår karaktär, men även de känslor 

som dessa konfrontationer väcker. Fallgropar som kan ge upphov till ett försämrat 

samtal är exempelvis att pedagogen använder sig av fel ordval, har ett kufiskt tonfall, 

har en besvärlig frågeställning eller ger olämpliga svar, men även attityden och 

kroppsspråket har en stor inverkan på samtalets progression. I arbetet med människor är 
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språket ett av de mest värdefulla verktygen vi använder oss av när vi samtalar (Wächter, 

2001). 

3.9. Att närma sig det svåra samtalet 

Strategierna för hur du ska framföra positiva besked är inte lika väsentliga som när det 

rör sig om att presentera mer impopulär information (Ekstam, 2001). Som samtalsledare 

är det viktigt att vara rak och tydlig, ovisshet orsakar mer skada än nytta. Att besitta en 

empatisk förmåga är också av stor vikt, avsikten ska vara att hjälpa, inte stjälpa. För att 

man ska nå fram till den man samtalar med är det viktigt att man är tydlig i sitt budskap 

som man vill förmedla (Löwenborg & Gíslason, 2003). Vid de tillfällen man ska ta upp 

kritik eller känsliga saker kan det lätt leda till att man uttrycker sig otydligt. Detta 

grundar sig främst på den osäkerhet man ställs inför, kommer jag att kritiseras på grund 

av det jag nu ska berätta? Steinberg (2008) framhäver att samtalet med föräldrarna ska 

vara lösningsfokuserade. Vi blickar då framåt och analyserar inte varför det blev på ett 

visst sätt, utan det centrala ligger i vilka situationer barnet faktiskt fungerar. När 

problem uppstår är det lätt att man som lärare fastnar i ett ”syndabocks-tänk” (Måhlberg 

& Sjöblom, 2004, s. 28). Detta innebär att problematiken hamnar i fokus istället för att 

koncentrera sig på att bygga lösningar. 

Det är viktigt att samtalet följer en tydlig struktur och det är pedagogens skyldighet att 

en sådan är förberedd till samtalet med föräldrarna (Larsson, 2010). Strukturen är 

speciellt betydelsefull när samtalet tar en oväntad vändning och underlättar för 

pedagogen när vissa avvikelser eller överenskommelser behöver göras, samtidigt som 

ledarskapet bibehålls. Utifrån detta lyfter författaren fram fem ståndpunkter som 

pedagogen kan basera samtalet på; välkomnandet, avstämning/planering, arbetsfasen, 

sammanfattningen samt avslutningen. 

Välkomnandet: Det är under välkomnandet som basen för samtalet byggs upp och 

därmed även kvaliteten. Att inleda samtalet med ett vardagligt meningsutbyte ökar 

förutsättningarna till ett mer avslappnat samtal.  

Avstämning/planering: Det är pedagogen som leder samtalet men samtalets innehåll och 

längd planeras tillsammans med föräldrarna. Försök att hålla fokus på ett fåtal 

diskussionspunkter då det är bättre att kom överens om ett nytt möte istället för att 

samtalet blir tidsödande.  

Arbetsfasen: Det är av betydande orsak att samtalet håller sig till det ämne som mötet 

avser och det är pedagogens ansvar att samtalet håller sig till de avtalade punkterna. 

Pedagogen ska under samtalets gång föra anteckningar, är det två pedagoger som 

närvarar vid mötet bör en ansvara för den skriftliga redogörelsen samt att mötet 

uppfyller sitt syfte medan den andra tar rollen som samtalsledare. Det är under denna 

fas viktigt att alla aktörer kommer till tals och blir lyssnade på.  

Sammanfattningen: Sammanfattningen är en vital fas, det är då pedagogen ska stämma 

av med samtliga deltagare så att alla har uppfattat frågor och beslut samma. Beslut om 

ett eventuellt nytt möte görs.   
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Avslutningen: Var tydlig med gränserna, när mötet är avslutat är det avslutat. Var 

därmed ytterst noggrann med att hålla den bestämda tidsplanen. Använd några minuter 

till att föra en egen reflektion kring samtalet, avsluta sedan samtalet även inom dig.  

Träning ger goda förutsättningar till ett bättre samtal och det finns tre faser i detta 

lärande (Lindh & Lisper, 1990). Inom den första fasen är det viktigt att urskilja vilka 

förmågor som krävs inför ett samtal. För att skaffa sig mer kunskap om dessa förmågor 

kan man observera hur andra går tillväga samt läsa sig till kunskap. Andra fasen handlar 

om att lära sig behärska dessa förmågor. Det gör du genom att varsamt praktisera samtal 

i ett behagligt tempo. Tredje fasen är den mest betydelsefulla fasen. Det är nu av stor 

vikt att lära sig att tillämpa sina förmågor vid rätt tidpunkt, för att få ut det bästa av ett 

samtal. 

3.10. Förhållningssätt och människosyn  

”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn” (UNICEF, 

artikel 3). Det är inte ovanligt att pedagogernas och föräldrarnas uppfattning av vad som 

är bäst för barnet skiljer sig vilket kan ligga till grund för att ett samtal ska uppfattas 

som svårt (Hedström, 2010). Vidare menar Anne Dickson (2006) att svåra samtal är de 

samtal som vi förväntar oss ska ställa till med problem. Hon anser att det är våra egna 

föreställningar om samtalet som ger det en svår karaktär. Svåra samtal inbegriper 

känslor och behov, kritiska synpunkter eller delgivande av dåliga nyheter. 

Konfrontationer av detta slag kan inge ångest hos pedagogen vilken baseras på 

vetskapen om att det som ska framföras kan leda till en konflikt. Tidigare upplevelser 

påverkar vår bild av konfrontationens utgång varpå en negativ erfarenhet skapar 

svårigheter för oss att föreställa oss ett positivt resultat. Andersson (2004) påpekar att 

starka känslor, såsom rädsla och osäkerhet, har en negativ inverkan på mötet. Detta 

förhindrar vår förmåga att på ett empatiskt och aktivt sätt lyssna in vad den andre säger. 

Starka känslor kan orsaka ökad egocentricitet samt generera till att vi intar en 

försvarsposition. Att visa sig sentimental innebär att jag som lärare träder in på ett privat 

område vilket även medför att jag då frångår min profession (Hougaard, 2004).  Juul 

och Jensen (2003) skiljer mellan den personliga och den privata pedagogen.  

I vår användning av orden skiljer sig det privata fältet från det personliga på det sättet att 

det personliga fältet utgörs av pedagogens yrkespersonliga reaktion i relation till ett barn 

eller en grupp barn här-och-nu. Det privata fältet omfattar de upplevelser, tankar och 

känslor hon har haft i alla andra relationer inklusive familj och vänner (s. 222). 

Att endast låta din personlighet framträda är inte tillräckligt när det är tal om en 

pedagog – förälderrelation, du måste även visa på dina professionella kvaliteter. Att 

vara personlig är en nödvändighet i det pedagogiska arbetet, dock anser författarna att 

den privata sfären är oväsentlig. 

I mötet med människor är det viktigt att begrunda sin människosyn då den enligt 

Andersson (2004) inverkar på hur mötet kommer att arta sig. Tidigare erfarenheter, 

normer och värderingar, relationer och kommunikationsförmågor är bara några exempel 

på faktorer som då ger sig tillkänna. Vidare tvingas vi även till olika ställningstaganden 

i form av tankar, känslor, föreställningar och idéer vilket i sin tur blir avgörande för hur 
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vi sedan agerar i mötet. Att begrunda sin människosyn syftar till att ta ställning till hur 

jag ser på dels mig själv men även min syn på andra människor. Hans Birnik (1999) 

vidhåller att man som yrkesprofessionell måste reflektera kring samt öka sin förståelse 

för hur man reagerar i olika situationer. En lärare är inte endast en yrkesutövare utan 

även en egen person, men som professionell måste du besitta förmågan att kunna skilja 

dessa åt. I en relation sker en ömsesidig påverkan men att vara professionell förutsätter 

att du kan distansera dig till de känslor som föräldern (elev i Birniks text) uppvisar. 

Författaren riktar sig till grundskollärare och dess relation till eleven men vi anser att det 

även är möjligt att relatera Birniks tankar till relationen mellan förskolläraren och 

barnets föräldrar. 

3.11. Att vara en god lyssnare 

Löwenborg och Gíslason (2003) anser att det är svårt att med ord beskriva hur en god 

lyssnare bör vara. De menar att det är många faktorer som ska samverka, våra 

handlingar kombinerat med hur man är som person spelar en betydande roll. Författarna 

hänvisar till Clarence Crafoord, som har många års erfarenhet som läkare, psykiater och 

psykoanalytiker. Crafoord beskriver en god lyssnare som ”en person som har förmågan 

att vara vid god psykisk hälsa, en tämligen mogen personlighet som är i hygglig 

harmoni med sig själv och därför med vitalitet och energi kan ägna sig åt andra 

människor” (s.127). Löwenborg och Gíslason hänvisar även till Carl Rogers, psykolog 

och grundare till den humanistiska psykologin, som lyfter fram tre viktiga egenskaper 

hos lyssnaren vilka är en genuinitet, en accepterande hållning samt besitta en empatisk 

förmåga. Genuinitet handlar om att våga stå upp för sig själv, att inte låtsas vara någon 

annan. Var dig själv och visa att du vågar. En accepterande hållning handlar om att man 

håller sig neutral till det som sägs, samtalspartnern ska känna tillit och våga säga hur 

den känner utan att på förhand bli dömd. Den empatiska förmågan innebär att man visar 

en ömsesidig respekt, att man visar att man har förmågan att leva sig in i någon annans 

känslor och tankar.  

Kimber (2005) beskriver istället den goda lyssnaren som aktivt lyssnande. Detta innebär 

att man som samtalsledare ställer frågor till sin samtalspartner för att öka sin förståelse 

för den andra. Hon anser att det är en konst att klara av detta men menar vidare att 

träning ger färdighet, ju mer tid läraren lägger på att öva sig inför kommande samtal 

desto bättre förutsättningar skapar denne för sig själv. Dessa övningar kan ske på olika 

sätt, som lärare kan du bland annat närma dig dessa samtal genom att öva tillsammans 

med en kollega, detta kan ske i form av rollspel eller att man använder sig av 

videoinspelning för att senare kunna gå tillbaka och reflektera över det man sett. 

Författaren menar även att genom att ”utsätta” sig för verkliga samtal med föräldrarna 

skapar man som lärare ny kunskap och nya erfarenheter vilket blir en övning i sig. 

Under resans gång samlas verktyg och kunskaper som senare kan appliceras i 

kommande samtal. Hon betonar även vikten av att förbereda sig ordenligt vid de svåra 

samtalen. 

Alla föräldrar är olika och därmed även varje samtal, därför behöver pedagogen kunna 

anpassa sitt bemötande (Steinberg, 2008). Vissa föräldrar behöver mer tid medan andra 

kräver mer konkretion. Varje samtal är unikt och för att kunna möta varje förälders 

specifika behov fodras att du som samtalsledare besitter förmågan att kunna läsa av 
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samt att du är flexibel. Några vitala utgångspunkter som du i samtalet kan ta i beaktning 

är; ”visa respekt, var en god lyssnare, ta föräldrarnas åsikter på allvar, ta itu med 

konflikter och följa upp tidigare händelser” (Steinberg, 2008, s. 82). Steinberg 

förespråkar konstruktiva samtal, föräldrarna ska lämna mötet med en god tillförsikt.  

3.12. Att kunna hantera en konfliktsituation 

Relationen mellan människor är föränderlig vilket betyder att omständigheter kan 

uppstå som exempelvis kan medföra att parterna hamnar i konflikt med varandra, något 

som Jesper Falkheimer och Mats Heide (2011) kallar för en relationsskada. I konflikter 

blir vi ofta upprörda och hamnar i affekt, det innebär att vi blockerar våra kloka tankar 

vilket bidrar till att vi handlar innan vi reagerar. Denna känslostämning som då uppstår 

bidrar till att vi agerar utifrån våra känslor. När känslorna tar överhand visar vi detta 

genom att slåss, antingen verbalt eller fysiskt, eller så flyr vi undan situationen. För att 

handskas med en konflikt på bästa sätt är det viktigt att inta ett lugn (Kimber, 2005). 

Handlar du innan lugnet infunnit sig finns en risk att medlingen sker med ilska vilket 

skapar svårigheter för din samtalspartner att uppfatta vad det är du försöker få sagt. I sin 

bok Lyckas som lärare – förhållningssätt och ledarskap i klassrummet lyfter Kimber 

fram några exempel på olika lösningsmodeller kring konflikthantering. I det första 

exemplet som vi valt ut beskriver Kimber situationer där det uppstår osämja mellan 

barnen på rasterna. Konflikterna grundar sig i att barnen är oense om vilka regler som 

gäller i bandy. Läraren samlar då samtliga barn för att de tillsammans ska komma 

överens om gemensamma lösningar och regler för att undvika att konflikterna uppstår 

igen. Tillsammans för de även resonemang kring vilka konsekvenser de olika 

lösningarna kan leda till. Det andra exemplet berör en konflikt mellan två pojkar. I detta 

fall samtalar läraren tillsammans med pojkarna om hur de trots konflikten ska kunna 

fortsätta samarbeta som klasskamrater. De kommer gemensamt överens om en lösning 

som känns bra för båda och som därmed möjliggör för fortsatt samarbete. Hon menar 

dock inte att lösningsmodeller förhindrar att konflikter uppstår, men de kan fungera som 

ett förebyggande arbetssätt för att undvika att fler konflikter uppstår. Hon menar vidare 

att konflikter är något som ingår i livet och det är när dessa uppstår vi växer som 

människor. 

Löwenborg och Gíslason (2003) lyfter fram tre nivåer inom hanteringen av konflikter. 

Inom den lägsta nivån upplevs konflikten endast som ett störande moment. För att 

försöka lösa konflikten i detta stadie behöver man ta hjälp utifrån av en expert eftersom 

personalen inte själv kan se att den har en bidragande roll i konflikten. Nästa nivå 

innefattar att jag som pedagog kommer till insikt att även min roll är en bidragande del i 

konflikten och därmed bör ändra på mitt beteende och tillvägagångssätt. Dock är detta 

tillvägagångssätt en aning diffust då existensen av en färdig mall över vilken metod som 

bör tillämpas i konflikthanteringen saknas. Inte heller finns det någon given metod som 

kan leda till att båda parter utvecklas. När vi har kommit till den tredje nivån har vi fått 

en förståelse för konfliktens påverkande faktorer. Utveckling sker i termer av att jag 

ökar min förståelse om mig själv och den egna yrkesverksamheten. Här finns det 

framarbetade strategier och rutiner för hanteringen av konflikter.  

Att arbeta lösningsinriktat innebär att du som lärare strävar efter att finna lösningar 

istället för att du ger dig i kast med att lösa problemet (Måhlberg & Sjöblom, 2004). Det 
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lösningsinriktade förhållningssättet lägger stort fokus på dialogen. Detta innebär att 

läraren, när en konflikt uppstått, reflekterar över hur man velat att situationen istället 

uppträtt. Genom att försöka identifiera och lyfta det funktionella förflyttar du dig lättare 

från problemcirkeln till lösningscirkeln (s. 38). Enligt författarna är det i lösningscirkeln 

du ska befinna dig om du vill bygga en god relation trots den problematik som uppstått.  

3.13. Sammanfattning 

I litteraturgenomgången presenteras ett flertal samtalsformer som på olika sätt och 

utifrån olika innehåll förekommer i förskolan. Informella samtal är den samtalsform 

som sker oftare och under spontana förhållanden. De formella samtalen sker mer sällan 

och har ett planerat och strukturerat innehåll. De sistnämnda samtalen ska på något sätt 

handla om barnets trivsel, lärande och utveckling. Samarbetet mellan hemmet och 

förskolan betonas som betydelsefullt, men Juul och Jensen (2003) framhäver även 

vikten av ett fungerande kollegialt samarbete. Detta är samarbeten som kan gynna eller 

missgynna barnet och dess förskolevistelse. Kortare beskrivet kan man utgå ifrån tre 

syften kring föräldrasamverkan; ”att göra barnets förskoledag synlig för föräldrarna, att 

stödja föräldrarna samt att samarbeta kring barnets utveckling” (Granberg, 1998, s.24). 

Relationen är betydelsefull på så sätt att den på lång sikt kan skapa den tillit som krävs 

för att samarbete ska fungera. Det kan uppstå situationer där föräldrarna ställer sådana 

krav som står i dilemma med förskolans uppdrag, vilket kan bidra till att relationen blir 

sårad, trots detta måste samarbetet fortskrida för att gynna barnet. Denna situation kan 

vara en av orsakerna till att ett samtal kan tänkas bli svårt. Vidare orsaker till att ett 

samtal kan uppfattas som svårt är när du som professionell måste lyfta något 

problematisk eller bekymmersamt (Hougaard, 2004), eller som det i Thorells (2008) 

studie framkommer, när ämnet är av svår karaktär samt de känslor som uppstår inför 

dessa konfrontationer. För att underlätta när dessa situationer uppstår kan man använda 

sig utav Gunnel Lindh och Hans-Olof Lispers (1990) tre faser som innefattar träning 

och förberedelse. För att kunna närma sig samtalen är det till fördel att man som 

pedagog är en god lyssnare samt att man innehar förmågan att kunna hantera konflikter. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Studien utgår från ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv då den syftar till att beskriva 

människors egna upplevelser av ett fenomen i form av svåra samtal. Fenomenbegreppet 

härstammar från grekiskan och betyder ”det som visar sig” (Bengtsson, 1999). 

Livsvärldsbegreppet har sitt ursprung i fenomenologin och för att detta ska kunna sättas 

i sin rätta kontext måste vi först beskriva fenomenologin.  

Enligt Jan Bengtsson innebär fenomenologi ”att det inte kan finnas något som visar sig 

utan att det finns någon som det visar sig för” (s. 11). Detta benämns som 

fenomenbegrepp av Bengtsson. Författaren förklarar fenomenologin utifrån två teser; en 

vändning mot sakerna samt en följsamhet mot sakerna. Ett fenomen är aldrig ett 

fenomen i sig själv utan ett fenomen för någon, vilket därmed innebär att objekt och 

subjekt står i ett ömsesidigt beroende av varandra. I denna studie visar sig det svåra 

samtalet som objekt medan pedagogen, föräldrarna och barnet då framträder som 

subjekt. Objektet uppenbarar sig för att det visar sig för någon. Svåra samtal är inget vi 

kan undgå utan är ett fenomen som förekommer i allas livsvärld och något vi alla någon 

gång måste ställas inför, i såväl det privata livet som inom professionen. Svåra samtal 

uppträder för att det finns relationer.  

Grundaren av fenomenologin är filosofen Edmund Husserl (1859-1938). Med 

fenomenologin menar Husserl (2004) att man vill beskriva världen så som den visar sig 

vilket man endast kan göra genom att gå till sakerna själva. Författaren menar att det är 

omöjligt att göra en beskrivning av ett verkligt fenomen, det är endast människans 

upplevelser av fenomenet som kan klargöras. Dessa saker är därmed alltid ett fenomen 

så som det visar sig för det erfarande subjektet. Den värld vi uppfattar och erfar är det 

Husserl kallar för livsvärlden, och det är den som fenomenologin vill beskriva. När en 

människa erfar ett fenomen tillägnar hon sig även erfarenheter om världen. Detta 

innebär att världen är konstruerad på det sätt som människan uppfattar den. 

Fenomenologi handlar om att andra människor beskriver världen så som den upplevs för 

dem, därmed ter sig verkligheten olika beroende på ur vems perspektiv man skådar 

(Bengtsson, 1999). Vidare påpekar Husserl (2004) att livsvärlden är en oreflekterad 

vardag som består av minnen från det förflutna och förväntningar på framtiden. För att 

kunna göra en beskrivning av hur vi uppfattar världen måste vi även ha kunskap om hur 

det går till att uppfatta den. När en människa upplever en situation har hon därmed 

bildat sig en uppfattning om dess mening och innebörd vilket Husserl kallar för 

intentionala akter. Exempel på en sådan akt kan vara en föreställning, en tro eller en 

fruktan. Den intentionala akten vill beskriva mönster som framstår i människans 

upplevelser av sin livsvärld. Det som i denna akt är statiskt, det vill säga det som inte 

varierar, mellan olika individer utgör essensen. Vi vill till viss del beskriva 

förskollärarnas skilda livsvärldsmönster men framförallt så vill vi beskriva det som 

utgör den centrala essensen, de likheter som visar sig i förskollärarnas upplevelser av 

svåra samtal.  

Vårt liv förändras hela tiden och därmed ses verkligheten som icke konstant (Bengtsson, 

1999). Svåra samtal ingår i detta liv och inbegriper känslor. Vi handskas med dem på 

olika sätt beroende på de känslor som ämnet väcker samt vilken livserfarenhet och 



16 

 

kunskap vi har sedan tidigare. Våra erfarenheter ger oss en förförståelse som gör att vi 

bygger upp en föreställning om ett visst fenomen, vilket i sin tur ligger till grund för att 

vi handlar på ett visst sätt (Claesson, 2009). Vi har alla en idé om hur världen är 

konstruerad och utifrån det agerar vi. Dessa livserfarenheter och kunskaper vi har 

tillägnat oss påverkar vår förståelsehorisont (Bengtsson, 1999). Denna 

förståelsehorisont kan såväl förskjutas som vidgas i termer av att vi uppfattar fenomenet 

olika trots att vi ser på samma sak, det vill säga att världen är den samma men vi 

uppfattar den olika. Inställningen till objektet färgas av mina tidigare erfarenheter. Har 

jag dåliga upplevelser av ett samtal kommer jag att bära med mig dessa och på så vis 

påverka min inställning till det nya. Den del när våra liv möts och flätas samman på 

olika sätt är både enskild och gemensam (Berndtsson i Uljens och Bengtsson, 2003). Vi 

formar tillsammans vår livsvärld och kan på så sätt skapa förutsättningar för varandra i 

det gemensamma liv vi lever. Genom att ta del av exempelvis en kollegas erfarenheter 

kan jag vidga min egen förståelse och på så sätt påverkas vi av varandras livsvärldar. 

”Det andra gör och säger har mening och får en innebörd för en själv” (Claesson 2009, 

s. 63). Utifrån detta kan vi därför påstå att det inte existerar någon färdig mall på hur 

lärare i förskolan ska lösa svåra samtal. Däremot kan lärarna utveckla kunskaper om hur 

de ska förhålla sig till dessa situationer, vilket denna studie hoppas ge ett bidrag till. 

Med livsvärldsfenomenologin som teoretisk utgångspunkt vill vi, utan några 

omtolkningar, beskriva hur ett antal förskollärare upplever och säger sig hantera svåra 

samtal i förskolan.  
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Del 2 Metod 
Det är studiens syfte som påverkar valet av metod. En kvalitativ metod syftar till att vi 

som forskare undersöker hur ett fenomen ter sig utifrån andra människors upplevelser 

och erfarenheter. Metodens intention är att urskilja variationer och mönster och har inte 

kvantifiering som mål. Studiens syfte är att beskriva hur ett antal förskollärare upplever 

och säger sig hantera svåra samtal i förskolan, därför har studien en kvalitativ 

forskningsansats i form av åtta stycken intervjuer. 

Nedan kommer en presentation av vårt metod- och urval, en beskrivning av hur vi har 

gått tillväga i insamlingen av datan, en redogörelse för hur vår analys av empirin har sett 

ut, vår framställning av studiens validitet och reliabilitet samt hur vi förhållit oss till de 

forskningsetiska kraven. 

5. Metodval 
En studie kan bygga på två olika metoder, en kvantitativ respektive en kvalitativ 

forskningsmetod. Det är studiens syfte som avgör vilken metod som är angelägen 

(Trost, 2005). Den kvantitativa forskningsmetoden är aktuell om studien fokuserar på 

att mäta hur ofta, hur många eller hur vanlig en viss företeelse är. Denna metod 

koncentrerar sig på siffror och frekvenser och har ofta ett stort och slumpmässigt urval. 

En kvantitativ studie anses alltför ofta, enligt Jan Trost, inge en större trovärdighet än 

vad den kvalitativa forskningsmetoden gör. Han menar att en allmän syn är att det som 

går att räknas eller mätas är mer tillförlitligt. Fördelen med denna metod är att forskaren 

når ett stort antal personer på kort tid, men är studiens syfte att söka svar på hur en 

människa upplever ett visst fenomen är en kvalitativ forskningsmetod mer lämplig. 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer då det var 

förskollärarnas upplevelser av svåra samtal som vi ville beskriva. Med en kvalitativ 

forsningsintervju menas att respondenten beskriver händelser och upplevelser, utifrån 

ett förutbestämt ämne, ur sin vardag som intervjuaren sedan ska sätta i relation till, för 

studien, centrala teman (Kvale, 1997). Kvalitativa intervjuer utgår ofta ifrån ett mindre 

urval och har som syfte att försöka förstå beskrivna företeelser ur intervjupersonen 

livsvärld. Intervjun som metod innebär att vi som forskare söker svar på hur någonting 

ter sig samt förstå respondentens beteende, upplevelse och sätt att tänka, därför är 

varken ålder eller kön en relevans för studien (Trost, 2005). I en kvalitativ intervju 

ställer forskaren enkla frågor som respondenten sedan ger utförliga och komplexa svar 

på. Vi bär alla på olika erfarenheter och det är just dessa skillnader en kvalitativ intervju 

vill belysa (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007). I vårt fall skulle en kvantitativ metod 

endast ge oss en ytlig och översiktlig kunskap vad gäller förskollärarnas upplevelser av 

svåra samtal och skulle därmed begränsa vår möjlighet till en djupare förståelse. Vi vill 

även framhäva att möjligheten att ställa följdfrågor inte heller hade varit möjlig om vi 

valt en kvantitativ metod. 



18 

 

5.1. Intervju 

Intervju är, enligt Staffan Stukát (2011), den vanligaste metoden att använda sig av i 

kvalitativa studier. En intervju kan ta en form av såväl strukturerad som ostrukturerad 

form. En ostrukturerad intervju syftar till att ge respondenten utrymme att tala fritt om 

det som är av betydelse för henne. Detta anser Judith Bell (2000) är av vikt för studien 

men hon menar även att en viss struktur är nödvändig för att vi som forskare ska kunna 

besvara studiens syfte. Vi har dock använt oss av strukturerade intervjuer. Att en 

intervju är strukturerad betyder att forskaren begränsar respondentens möjligheter till att 

tala runt ämnesområdet (Bell, 2000). I den strukturerade intervjun sker frågorna i en 

bestämd ordningsföljd där även frågornas formulering är förutbestämda (Stukát, 2011). 

Utifrån Bell och Stukáts förklaringar så är det på detta sätt som våra intervjuer har varit 

strukturerade. De frågor som ställs, hur de ställs och hur de formuleras avgör vilken typ 

av information man som forskare får (Stukát, 2011). Intervjufrågornas utformning är 

förhållandevis hög grad av standardisering (se bilaga 1). Enligt Runa Patel och Bo 

Davidson (2003) innebär detta att samma frågor ställs i samma ordning till samtliga 

respondenter. Dock gav vi respondenterna utrymme för att med egna ord ge uttryck för 

sina upplevelser och erfarenheter vilket påverkar graden av standardiseringen. 

Vi genomförde fyra intervjuer var under sammanlagt fem veckors tid vilket totalt 

resulterade i åtta intervjuer. Samtliga intervjuer ägde rum på respondenternas 

arbetsplatser i ett rum där vi kunnat sitta ostört. Vi hade till en början beräknat att 

intervjuerna skulle ta omkring 30 minuter men det visade sig istället endast ta alltifrån 5 

minuter till 16 minuter, något som vi kommer att föra ett närmare resonemang kring i 

metoddiskussionen (se avsnitt 15. Metoddiskussion). Sammanlagt blev vår 

inspelningstid 92 minuter.   

6. Urval 
Kvalitativ data kan å ena sidan ifrågasättas på grund av dess begränsade urval (Trost, 

2005). Å andra sidan påpekar han att det kan vara en nackdel med ett för stort antal 

deltagare då materialet kan komma att bli ohanterligt vilket i sin tur kan medföra att 

vissa detaljer i datan går förlorad. I förskolans styrdokument (Skolverket, 2010) påvisas 

förskollärarens ansvar för ”utvecklingssamtalets innehåll, utformning och 

genomförande” (s. 13). Susanne Björkdahl Ordell och Jörgen Dimenäs (2007) 

framhäver att svaren är mer tillförlitliga om respondenterna har erfarenhet kring ämnet. 

De menar då att svaren inte endast består av en åsikt utan bygger på egen kunskap. Med 

detta som utgångspunkt bygger därför studien på intervjuer med åtta stycken 

förskollärare. Nedan kommer vi att ge en kort beskrivning av studiens deltagare och 

deras yrkeserfarna år. Med yrkeserfarna år menar vi antalet arbetade år inom förskolan, 

såväl med utbildning som utan. Förskollärarna är numrerade för att garantera dem 

konfidentialitet. Varför vi endast har gjort en kort beskrivning av intervjupersonerna ger 

vi en närmare förklaring på i avsnitt 10. Forskningsetik. 
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  Ålder Antal år i yrket 

Förskollärare ett 30-årsåldern  5 år i yrket 

Förskollärare två 55-årsåldern  30 år i yrket 

Förskollärare tre 40-årsåldern 13 år i yrket 

Förskollärare fyra 35-årsåldern 8 år i yrket 

Förskollärare fem 30-årsåldern  3 år i yrket 

Förskollärare sex 40-årsåldern 20 år i yrket 

Förskollärare sju 45-årsåldern  25 år i yrket 

Förskollärare åtta 40-årsåldern  12 år i yrket 

 

Vi tog personligen kontakt med deltagarna till studien för att söka deras intresse. Då vi 

sedan innan var bekanta med förskollärarna hade vi en aning om hur länge de arbetat 

inom yrket och kunde därmed även ana att de någon gång upplevt ett svårt samtal. I 

kvalitativa studier vill forskaren få sådan stor variation som möjligt (Trost, 2005). Vi 

har använt oss av ett så kallat strategiskt urval då vi som forskare ville få en sådan 

allsidig bild av en företeelse som möjligt. Denna typ av urval ska vara heterogent inom 

en homogen ram, svåra samtal utgjorde den ramen. Att deltagarna i studien är åtta 

stycken förskollärare med olika många år inom förskoleyrket blev urvalets variation. 

Varför vi valde deltagare till studien som vi på ett eller annat sätt sedan innan hade en 

relation till grundar sig på studiens känsliga ämnesområde. Vi menar att det känns både 

behagligare och tryggare att tala om känsliga saker med en person man sedan tidigare är 

bekant med.   

7. Genomförande  
Varje respondent fick vid ett godkännande tilldelat ett missivbrev (se bilaga 2) där vi 

upplyste om vilka vi är som ansvarar för studien, dess syfte samt deras frivilliga 

deltagande och rätt att när som helst avsäga sig sin medverkan. Intervjuerna ägde rum 

på respondenternas arbetsplatser, detta för att de dels skulle känna sig trygga och 

avslappnade, dels för att majoriteten av intervjuerna skedde på arbetstid. Intervjun 

inleddes med att vi återigen beskrev studiens syfte för att sedan fortsätta med att betona 

respondentens rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. Att på detta sätt, 

stegvis, delge respondenten information är en rekommendation som Patel och Davidson 

(2003) gör som vi tagit fasta på.  

Övervägande av respondenterna begärde att få intervjufrågorna innan intervjun 

inträffade. Anledningen till att vi valde att uppfylla deras önskan var att respondenterna 

själva uttryckte att de ville komma väl förberedda inför intervjun. Ämnet var känsligt 

och då de skulle ge exempel på situationer ur sin vardag ville de att de skulle vara väl 

genomtänkta. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon. Fördelen med denna typ av 
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ljudupptagning är att forskaren kan granska intervjusvaren vid behov för att exempelvis 

studera respondentens ordval eller intonation (Trost, 2005). Som forskare besparas vi 

även allt arbete som anteckningarna skulle medföra, i både mängd och texttydning, och 

kan då istället fokusera på vår frågeställning samt de svar respondenten ger. En fördel är 

även att det möjliggör för en noggrann analys av resultatet (Bryman, 1997). 

Mobiltelefonens placering, mobiltelefonens inspelningslängd samt dess batteridrift är 

några faktorer som bör tas i aktning både innan och under intervjutillfället (Trost, 2005). 

Nackdelen med inspelningen är att transkriberingen av materialet är mycket tidsödande. 

Det är av stor vikt att transkriberingen skrivs ordagrant (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 

2007) vilket enligt vår tolkning beror på att ingen feltolkning ska vara möjlig. Patel och 

Davidson (2003) anser att en ljudinspelning ökar studiens reliabilitet på så vis att det när 

som helst finns möjlighet att gå tillbaka för att försäkra sig om att man tolkat utsagorna 

rätt. Var och en av oss ansvarade för att transkribera sina egna intervjuer. Allt 

sammanställt material resulterade i sammanlagt 22 sidor.  

8. Analys 
Trost (2005) påpekar att den kvalitativa forskningsstudien skapar större valmöjligheter 

när det kommer till att analysera insamlad data där en kreativ förmåga är nyckel till 

framgång. Han menar vidare att det i en kvalitativ studie är viktigt att finna mönster och 

variationer, inte mängd. För att underlätta analysarbetet och göra det mer lätthanterligt 

förespråkar Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) att vi använder oss av en 

analysmodell. Ett förslag som de nämner är meningskoncentrering, en modell som vi 

har tagit fasta på. En meningskoncentrering innebär att vi pressar samman långa 

uttalanden så att de blir mer koncentrerade. Denna analysmodell har sin grund i den 

fenomenologiska filosofin och är indelad i fem steg (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221). 

 

1. I det första steget läser forskaren igenom intervjun för att skapa en helhetsbild.  

Detta gjorde vi genom att i första hand transkribera samtliga åtta intervjuer. När 

transkriberingarna var färdigställda läste vi igenom dessa var för sig, intervju för 

intervju. Nästa steg i processen blev att samla alla svar på intervjufråga ett, i ett och 

samma dokument. Vidare förenade vi respondenternas svar på intervjufråga två och 

så vidare. I slutändan hade vi sammanlagt åtta olika dokument, ett dokument för 

varje intervjufråga med följande svar på respektive fråga från alla respondenter. 

Avslutningsvis läste vi igenom varje dokument för sig, en fråga i taget, för att på så 

sätt skapa oss en ny helhetsbild. 

 

2. I detta steg bildar forskaren meningsbärande enheter utifrån 

intervjupersonernas utsagor.  

Vi identifierade direkta citat ur förskollärarnas utsagor som vi ansåg beskrev 

olika innebörder. Det var dessa som utgjorde de meningsbärande enheterna 

som vi i exemplet nedan har satt i parenteser. All text bildar inte 

meningsbärande enheter. Det var på detta vis vi arbetade oss igenom all 

insamlad data. 
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Prata med mina kollegor. Är det någonting som jag känner kan bli väldigt 

svårt så pratar jag även med chefen, involverar henne (involverar chefen). 

Men sedan är det mycket prat och mycket stöttning från kollegor (kollegial 

stöttning). Man får hjälp med att formulera olika ordval så att man, jag har 

flera kollegor här som hjälper en som säger ”tänk på och säg såhär istället” 

(hjälp med formulering och ordval). Att man får hjälp med att säga på rätt 

sätt. Och så att man tar vara på den erfarenheten som alla andra besitter också 

att de faktiskt kanske har gjort det tidigare och vet hur det gick för dem eller 

vet hur de la fram det och så där ”tänk på och säg det på det här sättet” eller 

någonting då (tillvarata kollegornas erfarenheter) (Förskollärare 4). 

 

3. I det tredje steget sammanför forskaren ett flertal meningsbärande enheter som 

tillsammans bildar ett tema.  

För att få fram de meningsbärande enheterna prövade till en början med att först 

skriva ut samtliga dokument och använda oss av överstrykningspennor. Vi 

upptäckte dock att detta dels var tidskrävande samt att det skapade ostruktur. Dels 

räckte inte färgerna till och dels upplevde vi metoden som rörig. Istället använde vi 

oss av kommentarfunktionen i det skrivprogram som dokumenten var placerade i. 

Genom att vi använde oss av detta upplägg kunde vi på så sätt kopiera över alla 

meningsbärande enheter och dess tillhörande citat till respektive tema i ett nytt 

dokument. Involverar chefen, kollegial stöttning, hjälp med formulering och ordval 

samt tillvarata kollegornas erfarenheter är exempel på meningsbärande enheter som 

tillsammans bildade temat Hämta stöd hos andra kollegor. I detta steg utvecklade vi 

sammanlagt nio centrala teman som alla bestod av ett flertal meningsbärande 

enheter vilket även utgjorde nio stycken nya dokument.  

 

4. Det fjärde steget syftar till att ställa frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens specifika syfte.  

När vi kom till steg fyra satte vi våra nio teman i relation till studiens syfte och 

frågeställningar för att garantera att dessa blev besvarade. Här upptäckte vi att våra 

nio teman kunde delas in i tre påfallande huvudteman vilka utgjorde studiens tre 

frågeställningar. Temana Samtal om barns livssituation, Samtal när förskolläraren 

har föreställningar om föräldrarnas eventuella reaktion samt Samtal när 

förskolläraren känner sig otillräcklig bildade huvudtemat Samtal som upplevs som 

svåra. De tre temana ”Kött på benen” och ”mycket på fötterna”, Hämta stöd hos 

andra kollegor samt Tids- och rumsaspekter kunde utgöra huvudtemat 

Förskollärarnas förberedelser inför svåra samtal. Till sist kunde temana Att hålla 

sig till ämnet, Att visa hänsyn till föräldrarna samt Att vara lösningsinriktad bilda 

huvudtemat Förskollärarnas hantering av svåra samtal. På så vis kunde vi 

garantera att studiens syfte och frågeställningar blev besvarade. 

 

5. I det femte och sista steget knyts hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman 

samman i en deskriptiv utsaga.  

Med egna ord i kombination med citat från respondenternas utsagor har vi 

formulerat och sammanställt resultatet i en beskrivande text. 
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9. Validitet och reliabilitet  
Validiteten avser att den insamlade datan är aktuell i jämförelse med studiens syfte, det 

vill säga datans värde och relevans (Kylén, 2004). Som tidigare nämnt (se avsnitt 5.1. 

Intervju) utgår studien från strukturerade intervjuer där frågorna var av förhållandevis 

hög grad av standardisering. När det talas om studiens reliabilitet syftar det till den 

trovärdighet och tillförlitlighet som det insamlade materialet innehar, vilken menas öka 

ju mer strukturerat metodvalet är. ”Man kan dessutom invända att reliabiliteten ofta är 

osäker och att det vanligen låga antalet undersökningspersoner starkt begränsar eller 

omintetgör möjligheterna till generalisering” (Stukát, 2011, s. 36).  Syftet med studien 

är att beskriva hur ett antal förskollärare upplever och säger sig hantera svåra samtal i 

förskolan. Utifrån valet av urvalsmetod vill vi ge en sådan allsidig bild av en företeelse 

som möjligt, en generalisering är därmed inte vår avsikt. Patel och Davidson (2003) 

påpekar att man inom den kvalitativa forskningen sällan skiljer begreppen validitet och 

reliabilitet åt utan ser dem snarare som sammanflätade. Trost (2005) menar till och med 

att en mätning av validiteten och reliabiliteten anses som befängt i kvalitativa studier. 

En god validitet förutsätter först och främst att vi som forskare studerar rätt företeelse 

vilket i sin tur stärks av en god teoribyggnad (Patel & Davidson, 2003). Vidare 

framhäver författarna att validiteten är beroende av hur vi som forskare väljer att tolka 

respondenternas utsagor. Vi måste ha ett gott underlag för att kunna göra en trovärdig 

tolkning. Vår handledare har tagit del av våra transkriberingar vilket vi menar skapar 

möjligheter till vidare tolkningar. Vi anser även att på detta sätt låta en person med god 

erfarenhet ta del av materialet ökar validiteten då hon som utomstående kan se med 

”andra ögon”, vilket kan leda till att nya urskiljningar och mönster upptäcks.  Vi fick 

hjälp med utformningen av intervjufrågorna. Att på detta sätt låta en vetenskapligt 

utbildad person komma med synpunkter påpekar Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) 

stärker studiens validitet.   

Vid transkriberingen är det viktigt att ta ställning till hur ordagrant den skrivs, du 

behöver vara medveten om hur det kan påverka analysen som i sin tur är avgörande för 

studiens validitet (Patel & Davidson, 2003). I transkriberingarna togs sådant som var 

irrelevant för det vi undersökte bort, såsom hummanden, pauser och stamningar. Vi 

anser dock att detta inte påverkar studiens validitet. Trost (2005) påpekar att 

trovärdigheten i en kvalitativ studie lätt kan komma att ifrågasättas. Vi måste kunna visa 

för allmänheten att forskningsresultatet och analysen är trovärdig. Att insamlad data är 

seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen.  

10. Forskningsetik 
Steinar Kvale (1997) menar att ”etiska avgörande sker inte på något särskilt stadium av 

intervjuundersökningen utan aktualiseras under hela forskningsprocessen” (s.105). Som 

forskare finns det fyra principer att ta i beaktning, det är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007).  

1. Informationskravet innebär att vi som forskare är skyldiga att informera 

respondenterna vad vårt syfte med studien är.  
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Detta krav uppfylldes genom att vi innan intervjuerna ägde rum skickade ut ett 

missivbrev (se bilaga 2), där vi bland annat gav information om vad studiens syfte 

var, till samtliga respondenter. Då det kan uppfattas som obehagligt att bli 

ljudinspelad fick respondenterna även denna information redan i brevet. På så sätt 

skapades det möjlighet för dem att neka sitt deltagande. Samtliga deltagare gav dock 

sitt samtycke till att bli inspelade.   

2. Samtyckeskravet syftar till att upplysa respondenterna om att deras deltagande är 

frivilligt vilket innebär att de när som helst kan avsäga sig sin medverkan. 

Även detta krav uppfylldes genom att vi tilldelade respondenterna ett missivbrev 

samt att vi innan intervjuerna återigen upplyste dem om att deras deltagande var 

frivilligt.  

 

3. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren presenterar resultatet på sådant sätt att 

ingen utomstående kan identifiera dem. 

Vi har kunnat garantera respondenterna konfidentialitet genom att vi i 

avrapporteringen inte benämner dem vid namn. Då studien berör känsliga ämnen har 

vi valt att göra en ytterst kort beskrivning av deltagarna så att inte kollegor eller 

andra utomstående kan identifiera dem. Inspelningarna samt transkriberingarna av 

intervjuerna har behandlats diskret genom att vi numrerat dokumenten istället för att 

benämna dem vid respondenternas rätta namn och/eller arbetsplats. Direkt efter 

intervjuerna fördes samtliga ljudfiler över till våra lösenordsskyddade datorer vilket 

vi menar minskar möjligheten till avslöjandet av identiteterna på intervjupersonerna. 

4. Nyttjandekravet betyder att all insamlad data endast används till syfte för forskning.  

Allt insamlat material har och kommer endast att användas till syfte för denna 

studie. Vi kommer även att radera all insamlad data när den inte längre är angelägen. 
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Del 3 Resultat 
Resultatet tar sin utgångspunkt i studiens syfte som har varit att beskriva hur ett antal 

förskollärare upplever och säger sig hantera svåra samtal i förskolan. Utifrån syftet 

ställde vi oss följande frågor:  

- Vad menas med svåra samtal, enligt förskollärares upplevelser?  

- Hur ser förskollärarnas förberedelser ut inför svåra samtal?  

- Hur säger sig förskollärarna hantera de samtal som de upplever som svåra?  

Inledningsvis kommer en presentation av vad som gör att förskollärarna upplever vissa 

samtal svåra. Under detta huvudtema besvaras studiens första frågeställning. 

Intervjusvaren har där delats upp i tre teman; Samtal om barns livssituation, Samtal när 

förskolläraren har föreställningar om föräldrarnas eventuella reaktion samt Samtal när 

förskolläraren känner sig otillräcklig. Vidare under det andra huvudtemat, som ger svar 

på vår andra frågeställning, ges en närmare beskrivning av hur förskollärarnas 

förberedelser inför svåra samtal kan se ut. Även här har vi utifrån analysen kunnat 

framställa tre teman; Kött på benen och mycket på fötterna, Hämta stöd hos andra 

kollegor samt Tids- och rumsaspekter. Avslutningsvis behandlas studiens tredje och 

sista frågeställning som berör förskollärarnas hantering av samtal som de uppfattar som 

svåra. Av analysen och utifrån intervjuresultatet har vi även här kunnat utforma tre 

teman; Att hålla sig till ämnet, Att visa hänsyn till föräldrarna samt Att vara 

lösningsinriktad.  

11. Samtal som upplevs som svåra 
Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att en bidragande faktor till att förskollärarna 

upplever vissa samtal som svåra är när det rör sig om ett barns livssituation, en 

livssituation som är missgynnande för barnet. Av analysen framkommer det även att de 

känslor och förväntningar som pedagogerna har inför samtalet spelar en betydande roll 

för deras inställning till hur samtalet kan komma att bli. Förskollärarna påtalar även en 

rädsla för att det ska uppstå missuppfattningar eller för att inte kunna besvara 

föräldrarnas eventuella frågor. Svaren grundar sig på intervjufrågorna; ”Om jag säger 

svårt samtal – hur tänker du då?”, ”Kan du beskriva ett samtal som du själv upplevt som 

svårt?” samt ”Vad är det som gör vissa samtal svåra?”. 

11.1. Samtal om barns livssituation 

Av analysen framgår det att samtal som förskollärare upplever som svåra är samtal som 

rör barns livssituation. Det framkommer att de flesta av respondenterna upplever att ett 

samtal är svårt om ämnet som ska tas upp är av känslig karaktär. 

- Då tänker jag att det kan vara ett känsligt ämne, alltså någonting som berör barnet. Till 

exempel om pedagogerna misstänker att det kan vara någon beteendestörning och att 

man då ska lyfta det med föräldrarna (Förskollärare 1) 
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- Det kan ju vara någonting man tänker ta upp som är ett svårt ämne. Eller sådant som 

berör eller känsliga saker, det är ju svåra samtal (Förskollärare 3). 

- Ja då tänker jag att det är ett samtal som jag kanske, jag ska prata om ett barn som 

kanske har lite avvikande utveckling eller utåtagerande eller slutet, ja överhuvudtaget 

har problem kanske med de här sociala bitarna, relationer och så (Förskollärare 6).  
 

Ett känsligt ämne menas vara när pedagogerna har en oro kring ett barn och dess 

utveckling som de behöver ta upp med föräldrarna, det kan då beröra sådant som att 

barnet är utåtagerande, slutet, har sociala svårigheter eller att det finns en misstanke om 

en beteendestörning. Svåra samtal som berör känsliga ämnen visar sig även vara när 

barn blir utsatta för misshandel. En av förskollärarna berättar om ett barn med ett 

aggressivt beteende och ett stort behov av fysisk närhet. Förskolans pedagoger hade 

även sett föräldern bruka fysiskt våld mot barnet. I samtal framgår det sedan att 

förälderns hälsa är i mycket dåligt skick.  

- Men hon berättade ju att det var jätte tufft hemma, mycket konflikter med barnen hela 

tiden. Hon orkade inte. Det var ju hennes eget bagage som hon har med sig, som 

liksom går igen (Förskollärare 2). 

Denna utsaga visar på att en förälders ohälsa kan ha en inverkan på barnets livssituation. 

Vidare tolkar vi respondenternas uttalanden som att ett samtal upplevs som svårt på 

grund av att barnets livssituation är missgynnande.  

11.2. Samtal när förskolläraren har föreställningar om 
föräldrarnas eventuella reaktion 

I intervjuerna framkommer det att de känslor och förväntningar som väcks inför ett 

samtal kan bidra till att samtalet uppfattas som svårt. Några av pedagogerna berättar om 

känslor som oro och ångest, att de haft en föreställning innan att samtalet ska bli svårt 

på grund av en ovisshet kring förälderns eventuella reaktion. Föreställningarna kan 

handla om att föräldern ska reagera med att bli arg, ledsen eller bryta samman. I 

samtliga fall har samtalen dock visat sig få en positiv utgång. En annan respondent 

poängterar att tidigare erfarenheter kan färga pedagogens inställning till samtalet. 

Pedagogen menar att om man tidigare har varit med om att ett samtal har tagit en svår 

vändning så bär man med sig denna oro inför kommande samtal.  

Analysen pekar på att betydelsen av att ha en god relation till föräldrarna inverkar på 

hur ett samtal kan komma att te sig. Flera av intervjupersonerna nämner att en dålig 

relation och personkemi mellan pedagogen och föräldern skapar en oro innan för hur 

föräldern kan komma att reagera när något svårt ska lyftas.  

- Och att man kanske från början inte har så jätte bra relation till föräldrarna heller. Och 

att man då ska lyfta det här kanske blir ännu värre. Jag tror att de allra flesta samtal kan 

gå väldigt bra om man bygger upp en bra relation till föräldrarna från start, att de 

liksom känner att de har förtroende för oss (Förskollärare 1). 

 

- Eller med en förälder som man kanske inte känner att man har någon bra personkemi 

med. Det är så jätte mycket med personkemin (Förskollärare 4). 
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En av respondenterna menar därför att det är av stor vikt att ägna relationen mycket tid 

innan, då särskilt när det handlar om att lyfta svåra saker. Pedagogen framhäver att man 

på så vis ”besparar” föräldern den ”chock” som kan uppstå när det svåra framförs. Vår 

tolkning av pedagogens uttalande är att detta tillvägagångssätt ska medföra att en 

negativ reaktion från förälderns sida undviks vilket i sin tur även bidrar till att det svåra 

i samtalet aldrig uppstår. Analysen synliggör även att det förekommer motsatta 

uppfattningar, att pedagogen haft en positiv inställning innan men att samtalet tagit en 

plötslig vändning som lett till svårigheter.  

- Ett samtal kan ju få en sådan vändning. Det kan ju bli ett svårt samtal fast du inte är 

beredd på det och det är väl nästan det som är det jobbigaste när det blir så, tycker jag 

(Förskollärare 3). 

 

- Jag tror att samtalen blir svåra för att man får en reaktion som man inte räknat med. 

Man går ju in i ett samtal med en viss inställning och tänker att det här kommer gå bra 

och det här kommer att bli såhär och sen blir det inte så och då står man där som vad 

ska jag göra nu liksom (Förskollärare 5). 

 

- Jag blev nog väldigt ställd för jag visste inte att hon skulle reagera på det sättet, så jag 

blev ju mest tyst ja sådär att man blir osäker i sig själv, alltså man har inte förberett sig 

på att det är så svaret kommer bli, att det kommer bli en sådan reaktion (Förskollärare 

5). 

 

Samtliga förskollärare påpekar dock att det är vikigt att behålla lugnet både när det 

gäller samtal som tar en plötslig vändning och när det redan innan finns en föreställning 

om att samtalet kan bli svårt. 

11.3. Samtal när förskolläraren känner sig otillräcklig 

En av intervjupersonerna betonar särskilt sin rädsla för att inte kunna besvara de frågor 

som ställs av föräldrarna, som hon uttrycker det ”svåra frågor som man kanske inte vet 

vad man ska svara på”. En annan rädsla som påtalas är att det ska ske missuppfattningar 

på grund av att erfarenheten kring att lyfta svåra saker inte är tillräcklig. 

- Då tänker jag att man som pedagog kanske inte har erfarenheten nog att våga ta ett 

samtal med föräldrarna för att man är rädd för hur samtalet ska bli. Att man är rädd för 

att säga, alltså att man inte riktigt vet hur man ska uttrycka sig för dem för att det inte 

ska låta fel eller för att det inte ska bli någon missuppfattning (Förskollärare 5). 

Respondenterna ger uttryck för att när dessa situationer uppstår så kan det i vissa fall 

leda till att ett svårt samtal uppstår, just för att man inte vet vad man kan svara.  

Det framgår av analysen att en otillräcklighet även kan betyda att pedagogerna upplever 

att de inte når fram med sitt budskap till föräldrarna.  

- Man kan ju ha pratat i tamburen innan och gett lite signaler av att såhär och såhär 

fungerar det och då att man kanske inte känner att man får det gensvar från 

föräldern som man önskar (Förskollärare 6).  

Förskolläraren menar att hon gett föräldern indikationer om att det finns vissa 

brister kring barnet men att hon trots detta inte fått den reaktionen som hon väntat 
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sig. Hon framhäver att detta kan vara omständigheter som bidrar till att ett samtal 

kan upplevas som svårt. 

Vidare kan vi urskilja att en känsla av otillräcklighet även infinner sig när hemmet och 

förskolan inte delar barnsyn. 

- Också tänker jag även att det kan vara extra svårt då om föräldern, att man inte 

riktigt har samma syn på barnet (Förskollärare 6). 

 

- Utan han tyckte att man bara behövde ha lite mer militärisk uppfostran så skulle 

allt går bra. Vi hade inte samma syn och det är svårt då (Förskollärare 6). 

En av förskollärarna ger uttryck för att situationen med barnet försvårades på grund av 

att de inte hade en samstämmig syn på barnuppfostran vilket i sin tur ledde till att de 

fick ta hjälp utifrån. 

12. Förskollärarnas förberedelser inför svåra samtal 
Med hjälp av följande frågeställningar: ”Hur ser dina förberedelser ut inför ett samtal 

som kan tänkas bli svårt?” och ”Vad är viktigt att tänka på inför ett sådant här samtal?” 

framkommer det att förberedelserna inför ett svårt samtal är av stor vikt. Förskollärarna 

anser att det är viktigt att vara påläst inför samtalet med föräldern. Den kollegiala 

stöttningen är utmärkande när det rör sig om pedagogernas förberedelser inför ett samtal 

av svår karaktär. Även tids- och rumsaspekter betonas som väsentliga att ta i beaktning 

innan mötet. 

12.1. ”Kött på benen” och ”mycket på fötterna” 

Analysen pekar på att majoriteten av de intervjuade anser att det är viktigt att vara väl 

förberedd inför ett svårt samtal. Vid misstanke om en beteendestörning eller annat 

avvikande beteende ska man som pedagog vara påläst om vad detta innebär för barnet 

och verksamheten innan samtalet med föräldern och att detta är väl relaterat till barnets 

problematik. 

- Men också vara noga med och säga att, alltså om det nu skulle handla om en 

beteendestörning, alltså vi kan ju inte bedöma om ett barn har adhd utan vi får ju bara 

berätta att såhär upplever vi att han är vi misstänker att det kan vara någonting som 

behöver utredas. Men då måste man ju ha väldigt mycket på fötterna, det är ju 

ingenting som man kan säga efter ett par veckor eller efter några enstaka händelser 

utan det är ju verkligen någonting som man måste vara säker på sin sak (Förskollärare 

1). 

 

- Man måste ju verkligen se till och vara förberedd på det man ska ta upp. Det är 

ingenting som man bara kanske har sett vid något tillfälle att det har hänt. Man behöver 

vara förberedd och ha ordentligt på fötterna för och komma med något. Så ja, det är 

nog framförallt att känna att man har mycket på fötterna så att man vet vad man pratar 

om (Förskollärare 3). 

 

- Ha mycket kött på benen, att man förbereder sig väl, man pratar med kollegor, så att vi 

har en samstämmig bild (Förskollärare 6). 
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Att vara väl insatt i ämnet är en del i förberedelserna, men analysen pekar även på att en 

framarbetad agenda i form av stödanteckningar hör till förskollärarnas förberedelser 

inför ett svårt samtal. 

- Att man har stödord så att man är förberedd (Förskollärare 2).  

 

- Då sitter vi ner vi två och punktar upp liksom det vi ska ta upp med föräldrarna (Förskollärare 

5).  

Vår tolkning utifrån dessa uttalanden är att anteckningar förs och tas med till samtalet 

med föräldern för att verka som ett stöd för pedagogen själv men som dock inte 

föräldrarna får ta del av. 

12.2. Hämta stöd hos andra kollegor 

Den kollegiala stöttningen visar sig, utifrån analysen, vara utpekande då samtliga 

intervjupersoner framhäver att de tar hjälp av sina kollegor inför de samtal som befaras 

bli svåra. Pedagogerna poängterar vikten av att ta hjälp av både kollegor och chef för att 

få tips och råd hur man kan gå till väga. En av intervjupersonerna säger att hon tar hjälp 

av sina kollegor med hur hon kan formulera sig för föräldrarna så att det sägs ”på rätt 

sätt”. Övervägande för intervjuerna är att kollegorna ställer upp och närvarar vid 

samtalet om behov finns. Det framkommer dock att en av förskollärarna ställer sig 

frågande till detta då hon menar att det är en avvägning, föräldern får inte känna sig i 

underläge. Vidare framhäver hon att det till en början kan vara bra att ha samtalet på 

egen hand för att först känna av förälderns reaktion och istället ta hjälp om svårigheter 

uppstår. En annan respondent delar med sig av sina erfarenheter där hon upplevt att hon 

inte fått den kollegiala stöttning som hon ansett sig behöva. 

- Jag satt då hela eftermiddagen själv, för det var en som var sjuk och vi hade vikarie hit 

och dit. Man kände ju att det skulle varit en till där kände jag. Speciellt en som har 

jobbat med henne tidigare, från den andra avdelningen. För det blev ju väldigt mycket 

mot en annan (Förskollärare 7). 

Vi tolkar förskollärarens uttalande som att hon upplever en viss frustration över att få ta 

emot personlig kritik från föräldern som egentligen inte var ämnad till henne. Hon 

uttrycker en känsla av övergivenhet. En tredje respondent framhäver, i likhet med 

förskolläraren ovan, att stöttningen från kollegorna spelar en betydande roll för hur 

föräldern bemöter det som pedagogen vill framföra.  

- Och även att är det jag som ska ha samtalet som ansvarig pedagog att jag har pratat med 

mina kollegor, att det inte bara är jag som, för det får man ju passa sig för det här att det 

blir personligt eller att jag tycker eller jag ser utan det är ju något som vi har sett det blir 

ju också en styrka (Förskollärare 3). 

I sitt utlåtande betonar respondenten därmed vikten av att tala i ”vi-form”. 

I resultatet från intervjuerna förekommer det att man tillsammans med arbetslaget 

föreställer sig olika scenarion på hur reaktionen från föräldern kan komma att bli och 

hur man då som pedagog kan hantera det. Några delger varandra erfarenheter kring 

svåra samtal medan andra menar att det är viktigt att ha en samstämmig syn på barnet. 
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12.3. Tids- och rumsaspekter 

Av analysen framkommer det att respondenterna ger uttryck för att val av lokal samt hur 

pedagogen och föräldrarna placerar sig är aspekter att ta i beaktning när det kommer till 

svåra samtal. Lokalen ska möjliggöra så att man kan sitta ostört. En av 

intervjupersonerna påpekar att det är viktigt att ”föräldrarna har ryggen mot fönstret så 

att om det blir känslosamt att inte de behöver ha blickarna på sig”. Flertalet 

intervjupersoner påtalar även att det är viktigt att man ger samtalen tid, att det inte är 

något man ska stressa sig igenom.  

- Det tar väldigt mycket tid, men det får ju ta den tid det tar (Förskollärare 7). 

 

- Och även ge tid, alltså se till att det finns tid att inte samtalet ska rusa på att nu har vi en kvart på 

oss att prata om det här utan att det verkligen finns ordentligt med tid (Förskollärare 1). 

 

- Och gott om tid har jag upptäckt, det går inte att bara sätta av en halvtimma utan ha gott om tid 

sen om det bara tar en halvtimma då gör det det. Det kan lika gärna ta en timma (Förskollärare 

2). 

En av förskollärarna påpekar dock att det är bra om man har en tidsram, att samtalet får 

ta en viss tid, om man däremot inte hittar någon lösning så anser hon att man bör boka 

in ett nytt möte istället för att fortstätta samtalet då. 

13. Förskollärarnas hantering av svåra samtal 
Förskollärarna betonar särskilt vikten av att ha barnet i fokus under samtalet. De 

påpekar att vissa svårigheter kan uppstå när föräldern hellre talar om sina egna 

bekymmer. Dock framkommer det att pedagogerna i dessa situationer lyssnar och 

försöker att stötta föräldern i den mån deras kompetens räcker till. Viktigt menar även 

respondenterna att det är att ha en positiv framtidstro, att det finns lösningar och att 

samarbetet mellan hem och förskola då är betydelsefullt. För att få svar på hur 

förskollärarnas hantering av svåra samtal ser ut ställde vi frågorna: ”Hur hanterade du 

det samtalet?” och ”Vad är viktigt att tänka på under samtalets gång?”.  

13.1 Att hålla sig till ämnet 

Samtliga respondenter anser att det är av stor vikt att man håller sig till ämnet, vilket 

syftar till att ha barnet i fokus.  

- Och det gäller ju att man tänker att jag gör ju det här för barnets skull, man har ju 

samtalet för barnets skull (Förskollärare 4). 

 

- Och att man tänker på att man företräder barnet, det är viktigt. Vi är här för dem och man 

måste våga stå upp för dem tycker jag, fast det är jobbigt (Förskollärare 2).  

Intervjupersonerna framhäver att det är viktigt att vara lugn och saklig, som en 

respondent uttrycker det att ”inte dra in saker som inte har med saken att göra”. Flera av 

intervjupersonerna ger exempel på där föräldrarna ägnar större delen av samtalet till att 

prata om sig själva och sina bekymmer än just om barnet. En av förskollärarna 
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framhäver då att hon i dessa situationer avbryter föräldern och föreslår att de istället 

bokar in ett nytt möte. Tre andra menar att det kan vara svårt att avbryta föräldern men 

påpekar ändå att det är av vikt att man försöker att styra tillbaka samtalet till barnet. 

- Många föräldrar har ju mycket svåra saker och prata om som inte handlar om barnet 

egentligen, fast man måste ju lyssna och så där men ändå, försöka komma tillbaka till att 

nu är det barnet vi pratar om. Fast det kan ju vara svårt för det kan ju vara föräldrar som 

behöver prata om allvarliga saker (Förskollärare 3).  

En av respondenterna är tveksam till hur hon ska förhålla sig till föräldern när den 

frångår ämnet. Förskolläraren menar på att hon inte vill avbryta föräldern och be denne 

att ta det samtalet med någon annan för att istället fokusera på barnet. Samtidigt som 

hon påpekar att när ”föräldrarna behöver mer stöd och sådant så är det ju liksom inte 

mitt bord”.    

13.2. Att visa hänsyn till föräldrarna 

Analysen visar att det är av stor betydelse att man som pedagog lyssnar på föräldrarna. 

Om föräldrarna har problem och börjar prata om dem så framkommer det att 

förskollärarna upplever en viss ambivalens i hur de ska bemöta föräldern i detta men 

försöker trots detta finnas där och lyssna i den mån det går. Respondenterna ger även 

uttryck för att de är angelägna om att hjälpa föräldrarna genom att ge tips och råd var de 

kan vända sig istället. 

- Jag kan lyssna men jag kan inte göra någonting åt det själv utan jag är här för barnet. Men 

att vi bokar en ny tid och att jag tar reda på kanske var vi kan få hjälp om de vill ha hjälp 

med det (Förskollärare 2). 

 

- Många föräldrar har ju mycket svåra saker och prata om som inte handlar om barnet 

egentligen, fast man måste ju lyssna och så där men ändå, försöka komma tillbaka till att 

nu är det barnet vi pratar om. Fast det kan ju vara svårt för det kan ju vara föräldrar som 

behöver prata om allvarliga saker (Förskollärare 3). 

Respondenterna anser även att det är betydelsefullt att man tar till sig och är lyhörd 

inför det föräldrarna säger. Att båda parter får delat talutrymme, ”att man känner att 

båda parter har fått säga det som ska sägas”. Som pedagog måste man ge utrymme och 

släppa in föräldrarna samt lyssna och försöka förstå vad föräldrarna vill förmedla.  

- Att man förstår föräldrarnas oro och vad föräldrarna menar så att man inte bara stöter 

ifrån sig och tycker att de föräldrarna har fel, man måste ju ta till sig det föräldrarna 

tycker och lyssna (Förskollärare 8). 

 

- Att ge föräldrarna en känsla av att det inte är något i samtalet som är deras fel, att de inte 

känner sig utpekade (Förskollärare 5).  

Intervjupersonerna ger här uttryck för att det är av vikt att man i samtalet tar till sig 

föräldrarnas åsikter, tankar och funderingar. 
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13.3. Att vara lösningsinriktad 

Utifrån analysen kan vi urskönja att förskollärarna ser samarbetet med föräldrarna som 

en viktig del i arbetet kring barnen. När det handlar om en problematik kring ett barn 

talar förskollärarna om en strävan om att göra föräldrarna delaktiga i arbetet, att hem 

och förskola stöttar varandra och att man har gemensamma mål och strategier som man 

arbetar efter. En av intervjupersonerna betonar särskilt att man som pedagog måste vara 

öppen för olika lösningar och att man ska ta allas perspektiv i beaktning. Analysen 

påvisar även att respondenterna anser att man ska beakta hur barnet framställs i 

sammanhanget.  

- Man måste även kunna se de här godbitarna, för de finns ju hos alla barn (Förskollärare 

6). 

 

- De ska känna att även om man har någonting som är svårt eller som känns jobbigt så 

ska det ändå kännas som att de jobbar för detta. Att man vill att detta ska bli bra. Att 

alla hjälps åt så att föräldrarna känner ändå att det här ska bli bra så småningom 

(Förskollärare 8).  
 

- Att man inte nu är det kört det kommer aldrig bli bättring, så får man inte tänka utan 

det måste finnas hopp (Förskollärare 6). 

Pedagogerna beskriver här att det är av vikt att ge föräldern en positiv bild av barnet, att 

tillsammans fokusera på lösningar samt att se ljust på framtiden. Några av 

respondenterna ger även uttryck för en vilja att ta hjälp utifrån när ett samtal blir svårt, 

när hem och förskolan inte kan komma överens eller när förskollärarna upplever att 

deras kompetens inte räcker till. Förskolan vänder sig då till familjeenheten, elevhälsan 

eller specialpedagogen för hjälp och i vissa fall även barnavårdcentralen. Tillsammans 

med föräldrarna kommer man överens om vilken hjälp som känns lämpligast.  

14. Sammanfattning av resultat 
Resultatet är baserat på de intervjuer som utförts under studiens gång. Nedan kommer 

en sammanfattning av resultatet kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

syfte har varit att beskriva hur ett antal förskollärare upplever och säger sig hantera 

svåra samtal i förskolan. Utifrån syftet har vi ställt oss följande frågeställningar; Vad 

menas med svåra samtal, enligt förskollärares upplevelser? Hur ser förskollärarnas 

förberedelser ut inför svåra samtal? Hur säger sig förskollärarna hantera de samtal som 

de upplever som svåra? 

Utifrån analysen kunde vi finna tre huvudteman. Under det första huvudtemat, Samtal 

som upplevs som svåra, framkommer det att samtal upplevs som svåra när det rör sig 

om ett barns missgynnande livssituation. En missgynnande livssituation menas vara att 

barnet på något sätt avviker i sin utveckling. Det kan även handla om misstankar om att 

ett barn far illa. Svårigheter i samtal påverkas även av de känslor och förväntningar som 

förskollärarna upplever inför samtalen. I det andra huvudtemat, Förskollärarnas 

förberedelser inför svåra samtal, framgår det att föreberedelserna inför svåra samtal 

påtalas som mycket viktiga. Dessa förberedelser handlar i mångt och mycket om vikten 
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av den kollegiala stöttningen. Stödet hos kollegor behandlar frågor om alltifrån hur man 

kan formulera sig till att näravara vid samtalet. Förskollärarnas hantering av svåra 

samtal utgjorde ett tredje huvudtema. När det kommer till att hantera svåra samtal visar 

det sig se väldigt olika ut, men att hålla sig till ämnet är något som samtliga 

förskollärare framhäver som grundläggande. Med ämne menas i samtliga intervjuer vara 

barnet, att ha barnet i fokus. En ambivalens framträder när det kommer till situationer då 

föräldern hellre diskuterar sina egna bekymmer än att samtala om barnet. Att föräldern 

hellre sätter sig själv i fokus har visat sig vara ett vanligt förekommande. Vi kan utifrån 

analysen av resultatet urskönja två tillvägagångssätt som förskollärarna i dessa 

situationer använder sig av. Det första är att försöka finnas där och stötta föräldern i den 

mån som går. Det andra tillvägagångssättet är att hänvisa föräldern till någon annan 

lämpig samtalsperson, för att sedan kunna återgå till att samtala om barnet. Ett 

lösningsinriktat arbetssätt har också visat sig ha stor betydelse för hur förskollärarna 

hanterar svåra samtal. 
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Del 4 Diskussion 
Diskussionen bearbetar två delar, metoddiskussion samt resultatdiskussion. Den första 

delen innefattar våra val för den metod vi valt, samt vilka för- och nackdelar den fört 

med sig. I den andra delen redogör vi för våra slutsatser av studien. Vi diskuterar våra 

egna tankar och relaterar studiens resultat till aktuell litteratur.  

15. Metoddiskussion 
Syftet med vår studie var att beskriva hur ett antal förskollärare upplever och säger sig 

hantera svåra samtal i förskolan. För att besvara studiens syfte ansåg vi att det var 

lämpligast att använda oss utav en kvalitativ metod, med intervjuer som verktyg. Vi 

övervägde att komplettera med en enkätundersökning med liknande frågor till ett antal 

föräldrar. Detta för att få en inblick i hur de känner inför svåra samtal, men på grund av 

att studien har varit tidsbegränsad så valde vi bort detta. Istället lade vi fokus på att 

intervjua fler pedagoger för att få så utförliga svar som möjligt. Intervjuerna 

möjliggjorde för oss att ställa följdfrågor som i sin tur kunde bidra till att få ett mer 

djupgående svar. 

Innan genomförandet av intervjuerna hade en pilotstudie varit av stor vikt. Vi hade då 

inte endast upptäckt att vi missbedömt intervjuernas tidslängd markant, tiden hade 

kunnat halveras. Som vi nämnt tidigare (se avsnitt 5.1 Intervju) hade vi beräknat att 

intervjuerna skulle ta omkring 30 minuter, dessa blev betydligt kortare än vad vi 

förutsett. Vi anser dock inte att det har varit till en nackdel för vår studie. Trots att 

intervjuerna behandlar ett känsligt ämne så anser vi att vi fick utförliga svar. Den 

kortaste intervjun som tog ungefär fem minuter gav ett lika utförligt svar som de andra 

intervjuerna. Vi ansåg att svaren vi fick var tillräckliga för att göra det möjligt för oss att 

besvara våra frågeställningar, vilket tydliggjordes än mer i genomförandet av 

transkriberingarna.  

Vi transkriberade våra intervjuer var för sig, detta gjorde vi genom att vi spelade upp 

mobilinspelningen, pausade och skrev ned ordagrant vad som sades, dock tog vi bort 

hummande och stamningar då vilket vi anser inte har påverkat studiens resultat. Vi tog 

korta sekvenser i taget, och spolade tillbaka för att få med allt som sades. Vi använde 

oss av datorn direkt för att på så vis undgå att behöva renskriva dokumentet som hade 

blivit om man skrivit för hand. Om vi hade gjort en pilotstudie hade vi hade även 

kommit fram till att några av frågorna liknade varandra. Detta kom även att påpekas 

utav en av respondenterna, som tyckte att det var svårt att skilja på intervjufrågorna sex 

och sju. Dock vill vi påstå att svaren trots detta inte varit de samma. Vi kom även fram 

till att fråga åtta inte var angelägen då den varken hade betydelse för studiens syfte eller 

frågeställningar.  

Trost (2005) framhäver att det med kvalitativa intervjuer skapas goda möjligheter för 

oss som forskare att få uttömmande svar, trots våra enkla frågor. Studien grundar sig på 

åtta intervjuer med samma antal förskollärare. Antalet respondenter anser vi var 

tillräckligt då det möjliggjorde för oss att uppnå studiens syfte. Vi har kunnat urskilja 

likheter men många fler variationer än vad vi innan hade kunnat förutse, vilket vi anser 
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är en tillgång till studien. Förskolans styrdokument betonar förskollärarens ansvar för 

”utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande” (s. 13), detta kom att bli 

motiveringen till vårt val av respondenter. Dock har vi i efterhand reflekterat över om 

studiens resultat hade sett annorlunda ut om vi hade haft ett blandat urval av utbildade 

och outbildade pedagoger. Syftet utgår ifrån respondenternas upplevelser av svåra 

samtal vilka vi menar inte behöver vara varken färre eller sämre för att man är 

outbildad. 

Flertalet respondenter bad om att få intervjufrågorna tilldelade till sig innan intervjun 

skulle äga rum, vilket vi accepterade. Under analysarbetet upptäckte vi att detta var till 

en fördel då svaren skiljde sig åt. De intervjupersoner som kom förberedda verkade mer 

säkra inför intervjun samt att deras svar var mer detaljerade vilket vi anser har stärkt 

studiens resultat. Vi förde en diskussion kring huruvida vi skulle gå tillväga, skulle vi 

tillgodose respondenternas önskemål eller skulle vi chansa på att de ville ställa upp på 

intervjun trots att de inte fick ta del av frågorna innan? Vi är väl medvetna om att vårt 

val kan ha inneburit att respondenterna givit ett mer politiskt korrekt svar istället för att 

svara utifrån den egna livsvärlden och dess erfarenheter. Efter våra diskussioner kring 

detta valde vi som sagt att acceptera respondenternas önskan. Respondenternas svar 

upplevdes sanningsenliga och beskrev hur de upplevt svåra samtal på ett sådant sätt som 

kändes äkta och personligt. Därmed anser vi att detta inte var till någon nackdel för vår 

studie, snarare som vi nämner tidigare till en fördel. 

Analysarbetet bygger på åtta intervjuer med lika många förskollärare och grundar sig på 

en fenomenologisk analysmodell, vilken skedde i fem steg. Vi anser att valet av 

analysmodell har haft både för- och nackdelar. Fördelen med just denna modell har varit 

att vi som forskare varit tvungna att noggrant granska det insamlade materialet för att på 

så vis kunna finna meningsbärande enheter, på detta sätt blev vi välbekanta med datan. 

En annan fördel var att processen skedde stegvis vilket medförde att vi inte gick miste 

om relevant information. Vi har därmed kunnat urskilja sådant som skiljer sig åt i 

förskollärarnas livsvärldar, sådant som utgör likheter men den har även skapat 

möjligheter för oss att utmönstra irrelevant information. Vidare har den även skapat 

goda förutsättningar till egna tolkningar utifrån empirin. Med analysmodellen som stöd 

har syfte och frågeställningar kunnat besvaras. En nackdel med analysarbetet har varit 

alla de olika dokument vi behövt hålla reda på vilket har resulterat i att vi emellanåt har 

upplevt analysarbetet som rörigt.  

16. Resultatdiskussion 
Nedan diskuterar vi resultatet i förhållande till utvald litteratur med studiens syfte och 

tre frågeställningar i beaktning. Resultatdiskussionen är indelad i sex olika delar; Att 

förhålla sig till svårigheter, Vikten av att lyssna, Föräldrarnas möjligheter till 

delaktighet i planeringen av samtal, Kollegors stöd ger en ökad kvalitet, Samarbetet 

och relationens betydelse för god föräldrakontakt samt Pedagogiska dilemman – 

konsekvenser för barn. Avslutningsvis kommer en slutsats av studien samt flera förslag 

på vidare forskning. 
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16.1. Att förhålla sig till svårigheter 

Studien belyser flera olika samtalsformer som äger rum inom förskolan. Det samtalet 

som vi har valt att lyfta fram är ett formellt samtal, det så kallade svåra samtalet, mellan 

förskollärare och förälder. I empirin framkommer det att svåra samtal främst uppstår när 

det rör ett barns livssituation. Alla de intervjuade förskollärarna poängterar att svåra 

samtal alltid ska ha barnet i fokus, något som vi hittar stöd i hos Olivemark (I Lärarnas 

Nyheter, 2010). Flertalet förskollärare berättar dock om situationer där föräldern hellre 

diskuterar sina egna bekymmer än att samtala om barnet. Både Olivemark och Fred 

(2005) framhäver att detta är situationer som är vanliga men att läraren då på ett 

ödmjukt och tydligt sätt måste avbryta föräldern. Vi uppfattar att en viss osäkerhet hos 

förskollärarna uppenbarar sig när de inte riktigt vet hur de ska bemöta föräldrarna i 

dessa situationer. De uttrycker å ena sidan att det är av stor vikt att lyssna på vad 

föräldern har att säga, å andra sidan talas det om att man som pedagog behöver avbryta 

föräldern för att sedan leda samtalet tillbaka till barnet. Vi vill dock poängtera att det 

kan vara av stor vikt att ta del av förälderns bekymmersamma livssituation då den kan 

ha en inverkan på barnets. Genom att vi delges denna information kan vi också få en 

ökad förståelse för varför barnet eventuellt beter sig på ett visst samt hur man som lärare 

ska bemöta barnet och dennes familj på bästa sätt. Utifrån detta kan vi därför förstå 

pedagogernas ambivalens i dessa situationer. Att erbjuda föräldrarna annan samtalshjälp 

kan under sådana här omständigheter vara lämpligt, enligt Fred (2005). I resultatet 

framgår det att detta är en strategi som flera förskollärare använder sig av, då särskilt 

när de upplever att deras kompetens inte räcker till.   

Att ett samtal upplevs som svårt kan vi, utifrån resultatet, konstatera beror på att 

pedagogen själv ger samtalet en sådan karaktär, åsikter som vi finner stöd i hos flera 

författare (Dickson, 2006; Ekstam, 2001; Stone et al., 1999; Thorell, 2008). I 

intervjuerna påpekar respondenterna själva att de känner en oro inför mötet med 

föräldern. Känslan grundar sig på att behöva framföra något svårt som kan få föräldern 

att reagera med sorg eller ilska. Detta stämmer väl överens med Stone med fleras (1999) 

beskrivning av vad som kan ligga till grund för att ett samtal kan upplevas som svårt. 

Deltagarna i studien beskriver även samtal som tagit en plötslig vändning, att de innan 

samtalet haft en positiv inställning men att föräldern sedan reagerat på ett oväntat sätt 

vilket bidragit till svårigheter. Detta är en erfarenhet som förskolläraren sedan bär med 

sig inför kommande samtal som i sin tur väcker dåliga känslor (Dickson, 2006). Att ett 

samtal tar en sådan vändning sker, enligt Hougaard (2004), dess värre inte alltför sällan 

i samtal mellan förskollärare och föräldrar. Viktigt att tänka på då är att som lärare 

behålla lugnet (Kimber, 2005), vilket även påpekas av förskollärarna i denna studie. 

Handlar du innan lugnet infunnit sig finns det en risk att detta påverkar din 

sinnestämning som kan ge upphov till starka känslor, menar Kimber. Starka känslor 

förklaras av Andersson (2004) ha en negativ inverkan på samtalet. I resultatet har det 

framkommit delade meningar när det berör frågan om att få visa känslor eller inte. 

Någon menar att det måste få vara tillåtet att visa sig sentimental inför föräldern medans 

en annan framhäver att du visst får visa känslor men att dessa inte får ta övertaget då du 

måste förhålla dig till din yrkesprofession. Birnik (1999), Hougaard (2004) och Juul och 

Jensen (2003) uttalar sig angående detta. Författarna betonar vikten av att skilja mellan 
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den privata och den professionella personen. Den professionella personen får, enligt 

författarna, vara personlig men inte privat. Att visa sig sentimental för föräldrarna 

menas därför bestämt innebära att man frångår sin yrkesprofession. Vi anser att det bör 

finnas möjlighet för förskollärarna att såväl inför som efter samtalet kunna få 

handledning av någon professionell inom hanteringen av svåra samtal. Detta är dock 

inget som framgår av resultatet att det finns möjlighet till. Vi menar att man tillsammans 

med en professionellt utbildad person kan reflektera över hur olika reaktioner kan 

komma att se ut och hur man på bästa sätt kan bemöta dessa. Vidare är det även av 

största vikt att förskolläraren öka sin egen medvetenhet kring hur hon agerar och 

reagerar i olika situationer samt hur detta eventuellt kan utvecklas, något vi menar att en 

professionell person kan ge verktyg till. Personen ifråga kan även hjälpa läraren med att 

på ett tydligt sätt framföra sitt budskap utan att missförstånd uppstår. Vidare vill vi även 

framhäva vikten av att lärarna ska få professionell stöttning när det kommer till att 

bearbeta de samtal som upplevts som svåra. Om sådan hjälp skulle vara tillgänglig 

minskas risken för att läraren tar med sig dessa känslor in i kommande samtal. 

Tillsammans kan man också reflektera över vad resultatet av samtalet blev och hur man 

utifrån det kan ta sig vidare. Att det därför ska finnas professionell hjälp att få kan öka 

förutsättningarna, enligt oss, till att ett gott samarbete mellan hem och förskola etableras 

men även för att minska den oro som förskollärarna uppenbarligen känner inför denna 

typ av samtal.  

16.2. Vikten av att lyssna 

I litteraturgenomgången lyfter vi fram Steinbergs (2008) fem ståndpunkter vilka man 

som lärare kan förhålla sig till och som är centrala för att samtalet med föräldern ska ge 

goda resultat. Av empirin framgår det att förskollärarna ger uttryck för att de visar 

föräldern hänsyn, de lyssnar på vad föräldern har att säga, lärarna tar föräldrarnas 

åsikter på allvar, de tar itu med konflikter och följer upp tidigare händelser. Utifrån detta 

kan vi urskönja att förskollärarna står i relation till de ståndpunkter som Steinberg 

framhåller.  

Betydelsen av att lyssna framhålls som viktigt i samtal av svår karaktär (Löwenborg & 

Gíslason, 2003; Kimber, 2005), något som tydligt framkommer i empirin och som det 

läggs stor vikt vid. Vi kan dessutom urskönja att trots att en del av respondenterna talar 

om att man i vissa fall måste avbryta samtalet, då föräldrarna pratar om problem som 

inte rör barnet, ändå försöker finnas till som stöd. Resultatet framhäver inte vad det 

innebär att vara en god lyssnare, vilket förvisso inte heller var en fråga vi ställde. 

Löwenborg och Gíslason (2003) menar att det är många faktorer som ska samverka för 

att man ska leva upp till deras framställning av vad en god lyssnare innebär. Våra 

handlingar i kombination med den egna personligheten är väsentliga komponenter att 

leva upp till som god lyssnare. Kimber (2005) däremot talar inte om den goda lyssnaren 

utan benämner det istället som att vara en aktiv lyssnare. Hon menar att man som 

samtalsledare ska ställa frågor till sin samtalspartner för att på så vis öka förståelsen för 

den andra. Flertalet respondenter påpekar betydelsen av att ha ett delat talutrymme. 

Förskollärarna menar att på detta sätt ge föräldrarna plats medför att de som 

professionella kan ta till sig föräldrarnas åsikter, tankar och funderingar.  Utifrån detta 
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kan vi förstå förskollärarna som aktiva lyssnare trots att det inte är något som de 

ordagrant ger uttryck för själva.  

16.3. Föräldrarnas möjligheter till delaktighet i planeringen 
av samtal 

Hofvendahl (2004) betonar erfarenhetens inverkan på samtalet och tar då särskilt 

utgångspunkt i ett föräldraperspektiv. Författaren framhäver att även föräldrarnas 

erfarenheter kan influera på samtalet. Något vi har uppmärksammat är att 

föräldraperspektivet inte tas i beaktning av respondenterna. Det framkommer heller inte 

i empirin att förskollärarna innan samtalet förbereder föräldrarna på vad samtalet ska 

handla om, detta är dock något som både Boo Larsson (2010) och Ann-Marie 

Markström (2007) förespråkar. Larsson menar att samtalets innehåll ska planeras 

tillsammans med föräldrarna där ett antal diskussionspunkter då ska utarbetas. 

Markström påpekar att pedagogen bär ansvaret för att detta sker. Respondenterna 

påpekar att de tar med sig stödanteckningar till samtalen men aldrig att föräldrarna får ta 

del av dessa. Vi frågar oss därför, varför väntar förskollärarna med att delge föräldrarna 

denna information och kan samtalet i sådant fall ta en annan vändning om föräldrarna 

får tid innan till att förbereda sig? Vi menar att genom att man som pedagog redan innan 

mötet ger föräldrarna indikationer om vad syftet med samtalet är kan göra dem mer 

delaktiga i samtalet. Detta i sin tur kan förhoppningsvis leda till att förälderns eventuella 

”chock” har lagt sig till mötet. Lärarna framhäver vikten av den mentala förberedelsen 

men vi menar att föräldrarnas mentala förberedelse är av lika stor vikt. Vi anser att detta 

ökar förutsättningarna till ett givande samtal då man förhoppningsvis kan fokusera på 

lösningar istället för att ägna tid åt att hantera de känslor som konfrontationen eventuellt 

har väckt. 

16.4. Kollegors stöd ger en ökad kvalitet 

Att det kollegiala stödet har en inverkan på samtalets kvalitet påpekas av såväl Juul och 

Jensen (2003) som av Thorell (2008). Thorells studie pekar på att förberedande samtal 

och diskussioner inom arbetslaget har en influerande effekt på hur samtalet kan komma 

att bli. I resultatet framhåller förskollärarna att de hämtar stöttning hos sina kollegor. 

Tillsammans kommer man fram till lämpliga formuleringar som ska omfattas av 

tydlighet. Vi menar därför, precis som Thorell, att sådana förberedande diskussioner 

utmynnar i ett ökat självförtroende vilket i sin tur underlättar för förskolläraren när det 

svåra ska lyftas. Något som även påpekas av respondenterna är att man i arbetslaget 

föreställer sig olika scenarion på hur föräldern eventuellt kan komma att reagera och hur 

man då som lärare kan hantera och bemöta detta, ett tillvägagångssätt som Kimber 

(2005) förespråkar. Detta menar författaren skapar möjlighet till reflektion som bidrar 

till ny förståelse och ökad kunskap kring hanteringen av det svåra samtalet. I ett 

samarbete ingår enligt Andersson (2004) att man som arbetslag delger varandra av sina 

erfarenheter för att samtalet ska få en ökad kvalitet, något som också respondenterna 

framhäver.  

En av förskollärarna delar med sig av upplevelser där hon inför ett samtal inte fått den 

stöttning från kollegorna som hon ansett sig behöva. Pedagogen hade endast arbetat 
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med barnet en kortare tid och relationen mellan pedagogen och föräldern var sedan 

tidigare instabil, vilket i en ännu större utsträckning bidrog till att hon kände sig utsatt 

och uppgiven. När det finns brister i det kollegiala samarbetet drabbas inte endast 

arbetslaget utan försätter även barnet och dennes familj i en besvärlig situation (Juul & 

Jensen, 2003). Att understryka här är att den berörda familjen aldrig återvände till 

förskolan vilket vi vill påstå kan ha varit en konsekvens av det bristande kollegiala 

stödet.  

16.5. Samarbetet och relationens betydelse för god 
föräldrakontakt 
Symeou, Roussounidous och Michaelides (2012) framhäver att om ett gott samarbete 

ska kunna skapas med barnets föräldrar är kommunikationens betydelse av stor vikt. De 

menar vidare att kommunikationen syftar till att sammanföra de båda världarna som 

barnet lever i, där det ena är hemmet och det andra är förskolan.  Fler av respondenterna 

betonar vikten av att ha en god relation till föräldrarna för att samarbete lättare ska ske. 

Dock lyfter dem inte fram kommunikationens betydelse i den bemärkelsen att det skulle 

syfta till att föra samman barnets två världar. Även Granberg (1998) poängterar att 

förskolan och hemmet tillsammans ska sträva efter att barnet utvecklar en känsla av en 

helhet för att skapa en trygghet hos barnet. Författaren menar vidare att detta förutsätter 

att pedagogerna visar intresse för att ta del av barnets händelser även när det inte 

befinner sig på förskolan. Vi har tidigare inte reflekterat över att barnet kan uppleva 

vistelsen på förskolan och vardagen i hemmet som kluven. Vi menar därför att det bör 

vara av största prioritet att pedagogerna tillsammans med föräldrarna enas om hur detta 

i sådant fall ska motverkas. 

Något som vi fann intressant var resultatet i Symeou, Roussounidous och Michaelides 

(2012) studie. Vår tolkning är att föräldrarna i studien upplever en ”vårdnadstvist”, där 

en känsla av att föräldrarna bör lämna ansvaret för barnets skolgång till pedagogerna 

uppenbarar sig. Denna ”vårdnadstvist” är inget som gör sig synlig i våra respondenters 

uttalanden, de ger snarare uttryck för motsatsen, att det är viktigt att få föräldrarna 

engagerade och att man ska arbeta tillsammans som ett team. Dock funderar vi över om 

det är så att föräldrar inom förskolan upplever att de endast bjuds in till möte när det 

uppstått någon form av problematik? Skapar då detta en bild av förskolan som 

obegriplig? Ger detta då indikationer på att föräldrarna ses som ett hot istället för att se 

dem som en resurs?  

Något som framkommer i litteraturen är att det är av stor vikt att man skapar en god 

relation till föräldrarna. Detta är något som framhävs av flera författare (Hughes & 

Read, 2012; Juul & Jensen, 2003; Kimber, 2005; Skolverket, 2008), som även 

poängteras av flertalet respondenter. Det påpekas att det är viktigt med en god relation, 

särskilt inför samtalet. Någon av respondenterna menar att relationen kan ha en 

inverkan på hur samtalet kan tänkas bli, medan en annan av respondenterna anser att 

relationen är av stor vikt då man ska lyfta svåra saker. Vi anser att tilliten är av stor 

betydelse och att den även ligger till grund för att en relation ska kunna etableras, något 

som även framhålls av både Kimber (2005) och Nilsson (2008). Har pedagogerna en 

god relation till föräldrarna menar vi att det är lättare för dem att ”öppna sig” samt att 
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det även blir lättare för föräldern att ta till sig av informationen, att reaktionen då inte 

blir så stark. Kimber (2005) är den författaren som mest betonar vikten av att erhålla en 

god relation till föräldrarna.  

Som vi tidigare nämnt (se avsnitt 3.7. Relationens komplexitet) ställer vi oss frågande 

till hur mycket tid man ska lägga på relationen till föräldrarna. En önskan hos alla 

pedagoger är förmodligen att en god relation mellan hem och förskolan alltid ska 

existera. Dock funderar vi över när pedagogerna ska finna tid till detta, att uppnå en god 

relation till samtliga föräldrar? Är det möjligt att skapa en god relation till alla föräldrar? 

Vi vill påstå att detta är en omöjlighet, däremot anser vi att samarbete kan ske trots att 

den goda relationen saknas. Vi är väl medvetna om att det kan brista i både samarbetet 

och relationen, samt att en god relation oftast bidrar till att samarbetet underlättas. Vi är 

även medvetna om att omständigheter kan uppstå som gör att relationen skadas och 

därmed försvårar samarbetet. Dock understryker vi att det är av största vikt, trots 

eventuella svårigheter, att pedagogerna strävar efter att samarbetet mellan förskolan och 

hemmet fungerar på så sätt att det trots allt gynnar barnets trivsel, utveckling och 

lärande, ett ansvar som vilar på förskolan. 

16.6. Pedagogiska dilemman – konsekvenser för barn 

Vår uppfattning är att man i förskolans verksamhet ofta ställs inför situationer där man 

måste prioritera vems värde som ska tas i beaktning. Vi påstår oss veta vad som är det 

rätta men vi vet sällan hur vi ska handla. Eller vet vi hur vi ska handla men har en rädsla 

för att ingripa? Vårt uppdrag säger ”med barnet i fokus”, men handlar vi alltid utifrån 

barnet? Det sägs att vi kan luta oss tillbaka på styrdokumenten, men hur är detta möjligt 

när de är motsägelsefulla? Något som denna studie belyser är den komplexitet som 

lärare i förskolan ställs inför och som de förväntas kunna hantera och förhålla sig till 

men som ändå visar sig vara något svårt.  

Vill du som lärare uppnå en god relation till föräldern trots att svårigheter uppstått 

förordar Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom (2004) att man befinner sig i den så 

kallade lösningscirkeln. I det lösningsinriktade arbetssättet fokuserar man på det 

funktionella, att hitta lösningar, och lämnar därmed strävan efter att lösa problemet 

därhän. Stort fokus ska ligga på dialogen och framtiden vilket innebär att man inte 

lägger någon vikt vid att analysera varför det blev på ett visst sätt (Steinberg, 2008). Vi 

anser dock att detta är att försköna och förenkla verkligheten. Vi menar att det visst kan 

vara nödvändigt att göra en analys av varför det blev som det blev för att på så vis 

fastställa varför konflikten uppstått. Hughes och Read (2012) påpekar att en bra relation 

kan vara svår att uppnå då en av parterna måste vara professionell. Vi menar även att 

omständigheter kan uppstå där förskollärarna inte kan leva upp till föräldrarnas krav 

vilket medför att hemmets och förskolans synsätt kolliderar.  

Förskolans läroplan lyfter fram föräldrarnas rätt till delaktighet och inflytande, något vi 

uppfattar att många föräldrar även tagit fasta på. Samhället har utvecklats till att bli 

alltmer mångkulturellt vilket även innebär att samhället präglas av olika kulturella 

influenser. Därmed ställs det högre krav på förskollärarna att möta denna nya verklighet 

som inte alltför sällan innefattar mycket känsliga och svåra ämnen. Episoden om flickan 

som tidigare beskrivits (se avsnitt 3.4. Förskolans pedagogiska dilemma) visar på en 
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värdekonflikt där förskolans värdegrund kontrar förälderns religiösa och moraliska 

övertygelse. Pedagogen i exemplet valde att ställa sig på förälderns sida trots att 

läroplanen, å ena sidan, påpekar att alla som arbetar inom förskolan klart ska ta avstånd 

från sådant som strider mot styrdokumentens grundläggande värden. Å andra sidan 

uppmuntrar läroplanen föräldrarnas inflytande och delaktighet samt att de på ett 

förtroendefullt sätt ska kunna lämna sina barn till förskolans pedagoger. Granberg 

(1998) poängterar även att det ligger i förskolans uppdrag att på ett fördomsfritt sätt 

möta alla föräldrar med tolerans. Relationen mellan hemmet och förskolan ska präglas 

av en ömsesidig förståelse och respekt gentemot varandra. Vi vill här framhäva att det 

är barnet som får stå för konsekvenserna av vuxnas handlande, kanske då särskilt vissa 

barn. ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn” 

(UNICEF, artikel 3). Ligger detta verkligen till grund för besluten som vuxna tar 

gällande barn?  

16.7. Förskollärarnas upplevelser av svåra samtal utifrån ett 
livsvärldsfenomenologiskt perspektiv 

Enligt fenomenologin kan det inte finnas något som visar sig om det inte finns någon att 

visa sig för (Bengtsson, 1999). Resultatet visar på ett flertal förskollärares upplevelser 

av svåra samtal. Ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv kan vi förstå att svåra 

samtal blir just svåra på grund av förskollärarnas egna livserfarenheter och kunskaper. 

Enligt Husserl (2004) går det inte att göra en beskrivning av ett verkligt fenomen. Med 

detta menar han att vi människor upplever situationer olika och att tidigare erfarenheter 

är den avgörande faktorn till detta. Flertalet förskollärare påtalar att de känt en oro inför 

samtal med barns föräldrar. Utifrån livsvärldsfenomenologin kan vi ana att 

förskollärarna tidigare varit med om att en förälder reagerat negativt varpå 

förskolläraren då bär med sig dessa upplevelser in i kommande samtal. 

Livsvärldsfenomenologin menar att förskollärarna utifrån sina erfarenheter har byggt 

upp en förförståelse. Denna förförståelse ligger sedan till grund för hur förskollärarna 

agerar. Husserl menar att vi inte agerar utifrån en objektiv verklighet utan utifrån den 

egna förståelsen av situationens innebörd. Att svåra samtal uppstår kan vi utifrån 

resultatet förstå beror på att förskollärarna uppfattar situationer olika. När en människa 

upplever en situation har hon därmed bildat sig en uppfattning om dess mening och 

innebörd. Detta kallar Husserl för intentionala akter. Exempel på en sådan akt är en 

föreställning, en tro eller fruktan av något. Dessa går att hänföra till de känslor av oro 

och ångest som förskollärarna uttrycker att de känner inför samtalen på grund av den 

ovisshet om hur föräldern kan komma att reagera. 

Utifrån analysen av resultatet kan vi urskönja att förskollärarna tar till vara på sina 

kollegors kunskaper och erfarenheter när det kommer till att förbereda och hantera svåra 

samtal. Inom livsvärldsfenomenologin talar man om en förståelsehorisont vilken kan 

såväl förskjutas som vidgas. Genom att förskollärarna delar kunskaper och erfarenheter 

med sina kollegor kan de få en ökad förståelse för svåra samtal, vilket kan vidga den 

enskilda förståelsehorisonten. En lång erfarenhet behöver inte betyda att jag har mer 

kunskap kring svåra samtal, jag kan ha lite erfarenhet men ändå tillägnat mig mycket 

kunskap. På detta sätt kan vi förstå hur vi kan skapa förutsättningar för varandra och på 

så vis påverkas vi av varandras livsvärldar.  
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16.8. Slutsats 

Studiens syfte har varit att beskriva hur ett antal förskollärare upplever och säger sig 

hantera svåra samtal i förskolan. Studien belyser olika samtalssituationer som kan ge 

upphov till att svårigheter uppstår. Av resultatet framgår det att förskollärarnas 

inställningar till samtal kan ge dessa en svår karaktär. Detta beror till största delen på att 

förskolläraren ska konfrontera föräldern med ett känsligt ämne, en konfrontation som 

väcker negativa känslor hos förskolläraren. Framför allt så är det barnets missgynnande 

livssituation som då är i fokus och som upplevs som ett svårt ämne. De negativa 

känslorna som förskolläraren bygger upp innan samtalet grundar sig på en oro om hur 

föräldern kan komma att reagera. Vidare uppfattar vi en ambivalens hos förskollärarna 

när de inte vet hur de ska hantera de situationer då föräldern hellre talar om sina egna 

bekymmer än att diskutera sådant som rör barnets utveckling, lärande och 

förskolevistelse. 

Utifrån resultatet kan vi uppfatta brister i arbetet med att få föräldrarna delaktiga i 

planeringen av samtalet. Detta var förvisso inget studien riktade sitt fokus på men som 

vi tror kan ha betydelse för samtalets utgång. Däremot framhäver förskollärarna att det 

kollegiala stödet är av stor vikt i planeringen inför samtal av svår art, något som Juul 

och Jensen (2003) lyfter fram men som även framkommer i Thorells (2008) studie. Att 

delge varandra av sina erfarenheter är ett tillvägagångssätt som påvisas leda till ny 

kunskap och förståelse. Dock upplever vi att det saknas professionell hjälp att 

tillhandagå när det kommer till att bearbeta de samtal som pedagogerna upplevt som 

svåra samt den handledning inför samtalet som enligt oss även den är av stor vikt. På 

detta sätt kan vi därför förstå den inverkan vi har på varandras livsvärldar.  

Deltagarna i denna studie påpekar att om förskolan kan erhålla en god relation till 

föräldrarna blir det lättare att mötas i svåra situationer, vilket verkar lättare än det visat 

sig vara. Studien synliggör en komplex verklighet där samtalen mellan förskolan och 

hemmet berör känsliga och svåra ämnen, samtal som förskollärarna förväntas kunna 

hantera och förhålla sig till. Det finns dock ingen färdig mall för hur samtal av detta slag 

ska hanteras vilket visar sig kunna generera i en osäkerhet hos pedagogerna, vilket även 

påpekas av Löwenborg och Gíslason (2003). Studien ska vara ett bidrag till att öka 

förståelsen kring de dilemman som skapas när förskolan inte kan leva upp till 

föräldrarnas krav vilket även är en bidragande faktor till att svåra samtal uppstår. Vi vill 

även höja ett varningens finger för att det är barnet som får stå för konsekvenserna när 

samarbetet mellan hem och förskola brister. Vi hoppas att med denna studie kunna 

väcka diskussioner som ger upphov till en ökad medvetenhet kring styrdokumentens 

innebörd och dess motsägande innehåll relaterat till svåra samtal med barns föräldrar.  

Studien visar att svåra samtal med barns föräldrar är ett vanligt förekommande i 

förskolan. Studien synliggör även en komplex verklighet där svåra samtal är en del av 

denna. Svåra samtal har visat sig ha med livserfarenhet att göra och att det är i dessa 

samtal som förskollärarens professionalitet behövs som mest. Vi kan aldrig förutse hur 

människor vi samtalar med ska reagera men den oro och ångest som förskollärarna i 

studien uppvisar bör tas på stort allvar. Utifrån resultatet har vi fått vår misstanke 

bekräftad, att det inte finns någon färdig mall för hur man som förskollärare ska hantera 

svåra samtal med barns föräldrar. 
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16.9. Förslag på fortsatt forskning 

Något som framkommer tidigare i studien är våra reflektioner kring om studiens resultat 

hade sett annorlunda ut om urvalet hade varit blandat och då istället bestått av både 

utbildade och outbildade pedagoger. Vi ställer oss frågande till varför förskollärarnas 

erfarenheter skulle vara mer givande? Kan man se skillnader i hur de upplever, 

förbereder och hanterar svåra samtal? Vi finner det därför intressant att forska vidare 

kring detta. 

I studiens inledning lyfter vi fram Hougaards (2004) påstående om att det är vanligt att 

majoriteten av oss som arbetar med människor har gått igenom vår utbildning utan att få 

någon undervisning eller träning i hanteringen av svåra samtal. Vad som därför skulle 

vara intressant att studera närmare är om utbildning inom ämnet har en betydande 

effekt? Vilka möjligheter till fortbildning finns det inom verksamheten och är detta en 

kompetens som prioriteras?  

Det skulle ha varit intressant att få genomföra en kompletterande studie med tillhörande 

observationer för att på så vis studera förskollärarnas verkliga agerande. Handlar 

förskollärarna så som de ger uttryck för att de gör? Denna fråga grundar sig på Silwa 

Claessons (2009) studie där det framkommer att hennes tolkning inte stämde överens 

med hur lärarna påstod sig agera.  

Av resultatet har vi upptäckt att det inte skapas möjlighet för föräldrarna att delta i 

förberedelserna inför samtal av svår art. Detta är heller inget vi påträffat i litteraturen i 

någon större omfattning, något som vi ställer oss frågande till. Är det så att förskolan 

vanligtvis endast bjuder in föräldrarna till samtal när det uppstått någon form av 

problematik? Och vilken bild av förskolan skapar då detta? Utifrån detta anser vi därför 

det väsentligt att genomföra en studie där föräldraperspektivet tas i större beaktning.   

Slutligen vill vi framhäva vikten av att få en bild av föräldrarnas upplevelser av svåra 

samtal. Detta tror vi skapar förutsättningar till en ökad kvalitet i samtalet samt att det 

kan genera i ett ökat samarbete vilket i slutändan är barnet till gagn. Studien kan baseras 

på antingen en kvalitativ metod i form av observationer eller också bygga på en 

kvantitativ forskningsansats där föräldrarna besvarar frågorna via en enkät.  

 

  



43 

 

Del 5 Referenser 
Andersson, I. (2004). Lyssna på föräldrarna: om mötet mellan hem och skola. 

Stockholm: HLS förlag. 

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: 

UNICEF Sverige. 

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. (3. uppl.) (rev.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Bengtsson, J. (red.) (1999) Med livsvärlden som grund: bidrag till utvecklandet av en 

livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Birnik, H. (1999). Lärare och handledning: ett relationistiskt perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur. 

Björkdahl Ordell, S. & Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - 

vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Claesson, S. (2009). Lärares hållning. Lund: Studentlitteratur. 

Dickson, A. (2006). Så blir svåra samtal enklare: på jobbet, hemma, bland vännerna. 

Stockholm: Forum. 

Eide, T. & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken: relationer, samspel och etik 

inom socialt arbete, vård och omsorg. (1. uppl.) Malmö: Liber 

Fred, G. (2005). Handbok i föräldrasamtal. Stockholm: Mareld. 

Ekstam, K. (2001). Arbetsplatsens svåra samtal. (1. uppl.) Malmö: Liber ekonomi. 

Falkheimer, J. & Heide, M. (red.) (2011). Strategisk kommunikation: forskning och 

praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Gars, C. (2006). Utvecklingssamtal: en berättelse om barn, föräldrar och förskollärare. 

Stockholm: HLS förlag. 

Granberg, A. (1998). Förskoleboken. (1. uppl.) Stockholm: Bonnier utbildning. 

Hedström, H. (2010). Många fallgropar i svåra samtal. [Elektronisk]. Lärarnas Nyheter. 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2010/10/21/manga-fallgropar-svara-

samtal. [2013-09-11]. 

Hougaard, B. (2004). Praktisk vägledning i kommunikation för lärare i förskola och 

skola. 1. uppl. Stockholm: Liber. 

http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2010/10/21/manga-fallgropar-svara-samtal
http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2010/10/21/manga-fallgropar-svara-samtal


44 

 

Hofvendahl, J. (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 [2013-09-23]. 

Hughes, A. & Read, V. (2012). Building positive relationships with parents of young 

children [Elektronisk resurs] : a guide to effective communication. London: Routledge. 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.dawsonera.com.ezp.sub.su.se/readonline/9780203806371  [2013-10-20]. 

Husserl, E. (2004). Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. 

Stockholm: Thales. 

Jensen, E. & Jensen, H. (2008). Professionellt föräldrasamarbete. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

Juul, J. & Jensen, H. (2003). Relationskompetens i pedagogernas värld. (1. uppl.) 

Stockholm: Runa. 

Kimber, B. (2005). Lyckas som lärare: förhållningssätt och ledarskap i klassrummet. 

Malmö: Gleerup. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Kylén, J. (2004). Att få svar: intervju, enkät, observation. (1. uppl.) Stockholm: Bonnier 

utbildning. 

Larsson, B. (2010). Konstruktiva samtal i svåra möten – mellan skolan och hemmet. 

Varberg: Argument. 

Lindh, G. & Lisper, H-O. (1990). Samtal för förändring. Lund: Studentlitteratur. 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Elektronisk resurs]. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: 

Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/30905 [2013-09-20].  

Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). Lärarens arbete. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Markström, A-M. (2007). Att förstå förskolan: vardagslivets institutionella ansikten. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Måhlberg, K. & Sjöblom, M. (2004). Lösningsinriktad pedagogik: för en roligare skola. 

(3. rev. uppl.) Stockholm: Mareld. 

Nilsson, A. (red.) (2008). Vi lämnar till skolan det käraste vi har [Elektronisk resurs] - : 

om samarbete med föräldrar - en relation som utmanar. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2070 

[2013-10-28]. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6219
http://www.dawsonera.com.ezp.sub.su.se/readonline/9780203806371
http://hdl.handle.net/2077/30905
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2070%20


45 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Rahm, T. & Wall, G. (1990). Föräldrasamtal i förskolan. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Steinberg, J. (2008). Professionella samtal: konsten att leda medarbetarsamtal. (1. 

uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Stone, D., Patton, B. & Heen, S. (1999). Svåra samtal: hur man pratar om det som 

betyder mest. Malmö: Richter. 

Symeou, L., Roussounidou, E. & Michaelides, M. (2012). I Feel Much More Confident 

Now to Talk with Parents: An Evaluation of In-Service Training on Teacher-Parent 

Communication. School Community Journal, v22, 65-87. 

Thorell, M. (2008). Strategier och relationer i förskolans samtal – En kvalitativ studie 

om pedagogers förutsättningar att förbereda och hantera svåra samtal med föräldrar. 

Opublicerad magisteruppsats från Linköpings Universitet. 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Uljens, M. & Bengtsson, J. (red.) (2003). Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik: 

aktuella humanvetenskapliga forskningsproblem. Helsingfors: Helsingfors Universitet. 

Wächter, A. (2001). Samtal pågår!: tankar kring konsten att ha ett samtal som är lite 

annorlunda. Lund: Studentlitteratur. 

  



46 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Om jag säger svårt samtal – hur tänker du då? 

2. Kan du beskriva ett samtal du själv upplevt som svårt? 

- Vad handlade det om? 

3. Hur hanterade du det? 

4. Vad är det som gör vissa samtal svåra? 

5. Hur ser dina förberedelser ut inför ett samtal som kan tänkas bli svårt? 

6. Vad är viktigt att tänka på inför ett sådant här samtal? 

7. Vad är viktigt att tänka på under samtalets gång? 

8. Hur avslutas ett sådant här samtal? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej, 

Vi heter Lisa Sjöstrand och Matilda Petersson och är lärarstudenter, med inriktning mot 

förskolan, på Högskolan i Skövde. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete 

som handlar om det svåra samtalet mellan förskollärare och föräldrar. 

Syftet med studien är att redogöra för vilka tillvägagångssätt förskollärare applicerar 

inför och i dessa svåra samtal. 

Studien kommer att bygga på intervjuer med åtta stycken förskollärare och vi är därför 

intresserade av just ditt deltagande. Intervjuerna kommer att spelas in och vi beräknar 

att de kommer att ta cirka 30 minuter.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan. Vi garanterar anonymitet i studiens utskrift. Vi kommer gemensamt fram 

till en tid och plats som passar dig bäst. 

Tack på förhand! 

Lisa Sjöstrand och Matilda Petersson 


