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Introduktion: Temadialog i förskola och skola
När börjar mötet?
Tisdag 22/9 kl 18.30? Eller torsdag 10/4 kl 18.00?
Enligt vårt sätt att tänka kring föräldramöten börjar själva mötet långt tidigare än aktuell
dag/kväll och tid. Föräldramötet börjar med den första kontakten, mötet med varje enskild
förälder; ”Varje möte hela tiden”. Men för att gör det hela greppbart här koncentrerar vi oss
på den del som handlar om det stora föräldramötet som alla föräldrar på
förskolan/avdelningen/klassen bjuds in till. Likväl är det viktigt att tänka på förutsättningar
som:
• Inbjudan: Vad skriver vi i inbjudan? Vad känns angeläget för föräldrar och vad kan vi
erbjuda? Vad ser trevligt och tilltalande ut? Hur når inbjudan till alla
vårdnadshavare/föräldrar? Vem/vilka är avsändare för inbjudan?
• Tid och plats: När passar ett möte bäst? Vilken dag, vilken tid? Var ska vi vara? Är
förskolan/skolan den bästa platsen eller skulle vi och föräldrar trivas bättre någon
annan stans? Vilka lokaler passar bäst utifrån vad vi vill göra och visa för föräldrarna?
• ”Agenda”: Planera för mötets innehåll och se över vad som behöver finnas i
materialväg mm.
Att känna sig välkommen
Att skapa en välkomnande och trivsam atmosfär, att få föräldrarna att känna sig bekväma,
kommer att göra halva mötet. Små medel kan bidra till stor stämningshöjning.
• Möblering i rummet: Hur sitter vi och på vad? Smågrupper, större grupper, hästsko
eller två och två? Vad passar bäst för det vi ska göra under kvällen? Kommer vi t e x
att ha många gruppdiskussioner under kvällen är det kanske bäst att redan från
början möblera utifrån detta. Hur är rummet utformat? Känner föräldrarna varandra
eller behöver de ”hjälp” att hitta någon att sitta tillsammans med? Är placeringen fri
eller ska vi styra? Det kan bero på saker som: hur väl föräldrarna känner varandra,
hur dialoger och diskussioner ska utformas, vilket rum vi har tillgång till.
• Fika: Möjligheten att få sig en kopp kaffe känns både omsorgsfullt och tryggt. Den
som inte känner någon annan i rummet, eller som känner sig lite osäker, har
åtminstone någonstans att göra av händerna om de får sluta om en kopp. Om
munnen inte har någon att tala med kan den i alla fall ta sig an kaffetåren…
• Stämningshöjare: Belysning, ljud, luft, detaljer… Med små medel kan en gemytlig
atmosfär skapas. Kanske kan barnen bara med och ställa i ordning? Tänk på att det
kan vara trevligt att komma till ”något” – skapa lite liv innan mötet börjar, tex genom:
bildspel på barnen i verksamheten, musik på lagom volym, utställning av barnens
alster eller något annat som skapar både möjlighet till lite sysselsättning och trevlig
stämning.
Att leda tematiska föräldramöten
Att leda tematiska föräldramöten handlar i första hand om att vara samtalsledare - inte
expert. Behövs någon ”expertröst” återfinns ofta detta utifrån filmer eller annat material
som ingår i Temadialog. Som ledare fördelar du ordet, lyssnar, bekräftar och ställer nyfikna
och fördjupande frågor. Ett av syftet med Temdialog är att föräldrar ska diskutera och
samtala med varandra.
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Håll ramarna: Börja och sluta i tid. Berätta vad som kommer att hända under kvällen,
hur agendan ser ut.
Uppmuntra föräldrarnas bidrag i diskussionerna och deltagande i övningarna.
Balansera talutrymmet i gruppen: Ge alla möjlighet att komma till tals men
respektera att alla inte vill prata.
Lägg tillbaka till föräldrarna: ”Vad tänker ni andra om det?” ”Är det någon annan
som har erfarenheter av detta?” Återigen: Att leda föräldramöten handlar om att
vara samtalsledare – inte expert. Syftet är i första hand att föräldrar diskuterar med
varandra.
Återför till dagordningen – även om sidospår kan bli intressanta dialoger och
diskussioner ansvarar du som samtalsledare för att föräldrarna får det som stod på
inbjudan. Sidospår kan bli intressanta som teman vid ett annat tillfälle – kanske nästa
möte?
Tipsa: Ge gärna föräldrarna tips på ”läsa vidare”. Förlag finns till varje tema i
Temadialog.

Att använda Temadialog på föräldramöten
Temadialog är material tänkta att användas på föräldramöten i förskola och skola. Fokus
ligger på dialog och diskussion mellan föräldrar. I Temadialog finns ett antal färdiga teman
som innehåller en manual med förslag på diskussionsfrågor samt övningar. Det ska
naturligtvis vara frivilligt för föräldrar att delta i diskussioner och övningar. Du som leder
mötet väljer att använda antingen hela manualen eller så de delar som känns relevanta för
ditt möte och de föräldrar du möter. Manualerna innehåller ungefärliga tidsberäkningar för
varje delmoment. De flesta teman beräknas i sin helhet ta ca 90 minuter om man genomför
alla delmoment i manualen. Extramaterial och/eller fördjupning finns till samtliga teman och
är tänkta som tips för föräldrar som vill ha lite mer ”kött på benen”. Allt material finns att
ladda ner på www.foralderjamt.se. Under fliken Tematiska föräldramöten kan du klicka dig
vidare. Observera att du behöver lösenord för att få tillgång till materialet. Detta får du
genom att delta i någon av våra utbildningar. Kontakta oss för mer information:
076-106 1063, foralderjamt@gmail.com
Presentationsövningar
Det är alltid bra att inleda mötet med någon slags ”uppvärmning”. Vi har sammanställt ett
antal presentationsövningar som kan användas innan själva temat påbörjas. Du kan välja
någon av dem som du tycker passar, eller använda dig av någon egen. Presentationsövningar
har flera syften. Både föräldrar och ledare har nytta av att gå igenom samtliga deltagares
namn och dessutom få en tydlig bild av vilken förälder som hör ihop med vilket barn. Att
börja mötet med att vara aktiv skapar förutsättningar för att fortsätta vara aktiv även när
själva temat kommit igång. Sist men inte minst så syftar presentationsövningar till att skapa
en god stämning i gruppen. Dokumentet Presentationsövningar laddar du ner på
www.foralderjamt.se
Film
De flesta manualer innehåller en eller två filmer. I manualen framgår vilken film som är tänkt
att användas för det aktuella temat. I manualen finns även detaljerad tidsangivelse för när
aktuellt filmklipp startar och slutar. Observera att det kan skilja något i tidsangivelse mellan
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streamad film och film på DVD-skiva. Angivelse i manualerna baseras på streamad film.
Filmer från UR lånas via AV-media med det login som du har genom din förskola/skola.
Övningar
Det finns oftast en eller två övningar med i varje temamanual. Tanken med övningar är att
ge möjlighet till andra uttrycksformer – inte bara det talade ordet. Övningar och de
eventuella material som hör samman med övningarna ligger i separata dokument tillhörande
varje tema och ladda ner på www.foralderjamt.se. Det finns även en samlad ”övningsbank”
för förskola/tidigaredel/sendarel.
Extramaterial och fördjupning
Till varje tema i Temadialog finns extramaterial och/eller förslag på vidare läsning för
intresserade. Vi har valt extramaterial och litteratur med lite olika teoretiska utgångspunkter
för att visa på hur många olika tankar som finns kring barn, föräldraskap och familjeliv. Extra
material för kopiering ligger som fristående dokument under varje tema och laddas ner på
www.foralderjamt.se. Förslag till fördjupning återfinns längst ner i varje temamanual.
Mötet avslutas…
Låt gärna föräldrarna utvärdera kvällen så att det går att fånga upp och ta tillvara det som
varit bra och lägga fokus på saker som eventuellt kan göras på ett annat sätt. Förslag på
utvärdering finns under varje tema i Temadialog. Avsluta och tacka för föräldrarnas bidrag
till mötet! Förhoppningsvis är det ju deras dialoger, diskussioner och möten som stått i
fokus!

Kontakta oss gärna om du har frågor kring Temadialog eller tematiska föräldramöten:
Sigrid Landgren, Robert Ingvarsson, Föräldrastöd Östersund och Förälder Jämt
foralderjamt@gmail.com
www.foralderjamt.se

076-106 10 63

