
Bilaga 4.  1. Intervjuguide, fokusgruppsintervjuer med pedagoger, rektorer, 
specialpedagog och utvecklare på förskolorna 
 

 Hur skulle du beskriva utvecklingsarbetet med barns rätt till integritet, jämställdhet 
och en uppväxt fri från våld?  
 

 Hur skulle du beskriva samarbetet med Hälsokällan och de andra förskolorna? 
(arbetsgruppsträffar, gemensamma utbildningar, k-dagar mm) 
 

 Vilka effekter ser ni (vad har utvecklingsarbetet resulterat i, vad gör ni nu som ni inte 
gjorde tidigare)?  

 
 Vilka effekter uttrycker barnen, kan ni se att lärande skett i barngruppen? 

 
 Hur har arbetet påverkat ert förhållningssätt och bemötande av barnen?  

 Hur tänker du kring material som tagits fram och böcker som köpts in, på vilket sätt 
har det haft betydelse i arbetet? 

 
 Hur tänker du kring arbetet med att göra vårdnadshavare delaktiga? (föräldrafoldrar, 

föräldramöten, brev i v-klass mm) 
 
 Uttrycker vårdnadshavarna några effekter av utvecklingsarbetet? 

 

 Betydelsen av framtagandet av Handlingsplanen, hur tänker du kring det? 
 

  

Organisatoriskt (strukturen) – Styr och arbetsgrupp – vad har det bidragit till? Vad tycker ni 
om att träffats tillsammans med pedagogerna i arbetsgruppen? 

Styrning och ledning– På vilket sätt har styrgruppen haft betydelse för processarbetet ute på 
förskolorna, planering, uppföljning mm? Har den här gruppen/sättet att organisera sig fått 
andra effekter som ni har haft nytta av? 

Utbildningsinsatser – hur ser ni på innehåll, upplägg? 

Material som tagits fram och böcker som köps in – vilken betydelse har det haft? 

Arbetet på förskolorna, vad kan ni se – vad har utvecklats? T.ex. nya didaktiska vertyg, nytt 
material, ny kunskap till barnen, har lärmiljöerna ändrats? Föräldramöten, samtal med 
föräldrar 

Handlingsplanen – vilken betydelse har den haft? 

Framtid – hur fortsätter ni att bibehålla arbetet? Hur ser planen ut för det fortsatta arbetet, 
hur tänker ni fortsätta samarbeta?  

Överlämning/mottagande – vad ser ni behov av att plocka med i de samtalen? 



 

2. Intervjuguide fokusgruppsintervju med personal och rektor på Hogstorps 
skola och fritidshem 

 Hur skulle du beskriva utvecklingsarbetet med integritet och våldsprevention (IoVP)?  
 

 Hur skulle du beskriva samarbetet med Hälsokällan? 
 

 Hur skulle du beskriva samarbetet mellan skolan, förskolan och fritidshem och dess 
betydelse?  
 

 Hur skulle du beskriva samarbetet mellan fritidshemmet personal och lärarna och dess 
betydelse? 
 
 

 Hur skulle du beskriva din roll som rektor i det här arbetet? 
 
 Vad har utvecklingsarbetet bidragit till? Vad gör ni nu som ni inte gjorde innan? 

 
 Vilka effekter ser du? Vilka effekter beskriver pedagogerna, uttrycker barnen och/eller 

vårdnadshavarna? 
 
  

Organisatoriskt (strukturen) – Din roll, arbetsgruppens roll – vad har det bidragit till? Vilken 
betydelse har det haft att träffas tillsammans med förskolan? 

Styrning och ledning– Vad har varit viktigt här? 

Utbildningsinsatser/aktiviteter för hela skolan och ibland tillsammans med förskolan – hur ser 
du på innehåll, upplägg, antal aktiviteter? (heldagar med utbildning, ”kick off”, föreläsning för 
föräldrar, Safe Selfie Academy, forumteater med Linnea, dramapedagoger – samarbetet med 
bibliotekarie på grundskolekontoret mm) 

Böcker som köpts in och material som tagits fram – vilken betydelse har det haft? 

Arbetet på skolan och fritidshemmet, vad kan du se – vad har utvecklats? (I undervisningen, 
nytt material, ny kunskap till barnen, har lärmiljöerna ändrats? Föräldramöten, samtal med 
föräldrar, samtalen i personalgruppen mm) 

Framtid – hur tänker du om det fortsatta arbetet, hur tänker ni fortsätta samarbetet med 
förskolan?  

Överlämning/mottagande – vad ser ni behov här utifrån arbetet med IoVP? 

 

 

 


