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Abstract 

 
Syftet med vår undersökning var att öka kunskapen om förskolans utvecklingssamtal. Vi 

ville se vilka faktorer som pedagogen anser påverkar genomförandet av utvecklingssamtalet. 

Tidigare forskning har studerats och legat till grund för undersökningen. I undersökningen 

har vi kunnat se att det är många faktorer som påverkar utvecklingssamtalets genomförande. 

De sex faktorer vi kunde se som övergripande var förberedelse, samtalsformen, strävan efter 

samarbete, delgivande av information, barnsyn samt utbildning och erfarenhet. Vi har sett att 

utvecklingssamtalet inte är en isolerad företeelse utan har stor koppling till verksamheten. 

Eftersom det inte finns några klara riktlinjer hur genomförandet ska ske är diskussioner på 

förskolan av stor betydelse. Dessa diskussioner kan leda till en ökad medvetenhet om hela 

verksamheten. Vi anser att det komplexa i att hålla ett utvecklingssamtal kräver att föräldrars 

och pedagogers samarbete lyfts fram i lärarutbildningen. Det ställer även krav på 

arbetsgivaren vad det gäller kompetensutveckling. 

 

Ämnesord: förskola, utvecklingssamtal, institutionella samtal, barnsyn, samtalsunderlag.   
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Förord 

Det är med glädje vi ser tillbaka på vår utbildning. Den har varit kantad med mycket skratt 

men också mycket jobb. Vi har fått till oss mycket intressant kunskap och litteratur inte minst 

i vårt examensarbete. Vi vill tacka alla de som varit med oss i vår process och uppmuntrat oss 

på vägen. Vi vill särskilt tacka de informanter som ställde upp och gjorde detta arbete möjligt 

genom att dela med sig av sin kunskap. Ett särskilt tack till vår handledare Margreth 

Johansson och till Lars-Erik Nilsson som gav sig tid att ge oss värdefulla synpunkter på vårt 

arbete. Vi får även tacka varandra för gott samarbete och livliga diskussioner. Sist men inte 

minst vill vi rikta ett tack till våra familjer för att ni har funnits där och stöttat oss i med och 

motgång.  
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1 INLEDNING 
”Det är väldigt, väldigt roligt att ha utvecklingssamtal” (inf.2). Glädjen i att arbeta i förskolan 

och i att samarbeta med föräldrarna kan uttryckas på många sätt. Eftersom så många barn i 

Sverige går i förskolan fyller den en viktig roll. Det är därför betydelsefullt att lyfta fram hur 

barnen och föräldrarna bemöts och hur samarbetet fungerar mellan pedagoger och föräldrar 

(Steinberg, 2008). Utvecklingssamtal är något som enligt läroplanen för förskolan ska 

genomföras (Lpfö 98). Utvecklingssamtalet är en form av institutionellt samtal. Det är 

pedagogen som har ansvaret för att samtalet sker och föräldern bjuds in. Syftet är att visa på 

barnens trivsel, utveckling och lärande utifrån deras egna villkor. Men samtalen kanske inte 

bara är av godo utan kan även ge uttryck för ett övervakningssamhälle. Att genomföra ett 

utvecklingssamtal är inte helt oproblematiskt. Det kan diskuteras om det finns en risk att 

pedagogen jämför barnet mot vad som anses vara normen för ett förskolebarn. Förälderns roll 

kan också diskuteras eftersom samtalet kan upplevas som en kontroll och ett intrång i den 

privata sfären. Vi har i vår undersökning valt att rikta fokus mot utvecklingssamtalet i 

förskolan och vilka faktorer som pedagogen anser påverkar vid genomförandet av detta.  

1.1 Bakgrund  

Det sker flera olika former av möten mellan föräldrar och pedagoger i förskolan. I förskolan 

träffas pedagoger och föräldrar en liten stund varje dag vid hämtning och lämning. Detta 

innebär att samtal med föräldrar sker kontinuerligt. Utöver de dagliga mötena förekommer 

telefonkontakter, föräldramöte och familjekvällar. Utvecklingssamtalet i förskolan är ett möte 

mellan förskolan och hemmet. Det är ett tillfälle där föräldrar ska få en bild av barnets trivsel, 

utveckling och lärande i förskolan. Samtidigt är det en möjlighet för föräldrar att berätta om 

sitt barn så att en helhetsbild av barnet blir synlig. Barnet är oftast inte närvarande. Ofta 

förekommer någon form av blankett som underlag för samtalet (Markström, 2005). I 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att personalen skall 

 
föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i 
och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal (Lpfö 98, s. 15) 

 

Utvecklingssamtal ska med andra ord genomföras inom förskolan. Detta är inte specifikt för 

förskolan utan något som även tas upp i skolans läroplan. Utvecklingssamtal har förekommit 

under lång tid både inom skola och inom förskola. De undersökningar som är gjorda angående 

dessa samtal har till största delen genomförts i skolan (Markström, 2005). I förberedelserna 
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och i genomförandet av utvecklingssamtalet har pedagogens syn på barnets omsorg, fostran 

och lärande betydelse. Synen på barn är något som har förändrats genom åren. Idag har 

pedagogerna en strävan mot att se barnet som ett kompetent barn som vill lära sig. Den 

nuvarande läroplanen för förskolan grundar sig inte på de utvecklingspsykologiska teorierna 

där man letade efter brister hos barnen, utan tittar på barnets utveckling i förhållande till 

vilken kontext barnet befinner sig i (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om förskolans utvecklingssamtal. I 

förskolans styrdokument finns inskrivet att samverkan mellan föräldrar och personal ska ske 

för att hjälpa barnet mot utveckling (Lpfö 98). Utvecklingssamtalet är ett exempel på denna 

samverkan men det finns inte preciserat hur detta ska genomföras. Undersökningen riktar sig 

mot pedagogens erfarenhet av utvecklingssamtalet i förskolan. Därför blir 

problemformuleringen enligt följande: 

 

• Vilka faktorer anser pedagogen i förskolan påverkar vid genomförandet av 

utvecklingssamtal? 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen fokuserar på utvecklingssamtalet och inte de andra samtalen med föräldrarna 

som förekommer dagligen på förskolan, där även trivsel, utveckling och lärande kan 

diskuteras. Den empiriska delen av undersökningen har skett i form av semistrukturerade 

intervjuer med förskollärare. Det har gjorts en avgränsning vad gäller formen för 

undersökningen, då intervjuerna skulle kunna ha kompletterats med observationer. Dessa 

hade kunnat ge en bild av hur samtalet genomförs, men då avsikten med undersökningen var 

att ta reda på erfarenheter och tankar hos förskolläraren blev detta inte relevant. Även 

föräldrar skulle ha kunnat intervjuas men här har också skett en avgränsning eftersom det är 

förskollärarnas upplevelser som har varit i fokus. 

1.4 Definition av begrepp 

I undersökningen används följande begrepp som definieras här. 

• Vi vill poängtera att det finns en skillnad mellan förskola och förskoleklass. Denna 

undersökning behandlar förskolan som enligt skollagen definieras som en pedagogisk 

verksamhet som erbjuds barn från ett års ålder till höstterminen då barnet fyller sex år. 
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Barnen är på förskolan på grund av föräldrars förvärvsarbete, studier eller individuella 

behov. Förskolan är skyldig att erbjuda plats till barn även vid föräldrarnas 

arbetslöshet och föräldraledighet (Skollagen, 2005). 

• Utvecklingssamtal i förskolan är ett institutionellt samtal som påbjuds enligt Lpfö 98 

och inte de dagliga samtal som förekommer mellan pedagoger och föräldrar vid 

hämtning och lämning av barnen.  

• Vi benämner dem som arbetar med barnen inom förskolan som pedagoger, personal 

och förskollärare.   

1.5 Disposition 

Vi har valt att disponera vår uppsats enligt följande. Kapitel två tar upp undersökningens 

teoretiska utgångspunkt där vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv, följt av en genomgång 

av litteratur som är relevant för ämnet. Detta kapitel avslutas med en sammanfattning av den 

teoretiska utgångspunkten och litteraturgenomgången. I kapitel tre visar vi vårt metodval och 

vilka ställningstagande vi har gjort angående urval och upplägg. En beskrivning sker av hur vi 

bearbetat intervjusvaren samt vilka etiska överväganden vi gjort. Resultatkapitlet redovisar 

därefter resultatet utifrån sex olika faktorer. Dessa resultat analyseras och bearbetas i kapitel 

fem. Metodens för och nackdelar diskuteras i kapitel sex och därefter diskuterar vi resultatet 

av undersökningen och slutsatser vi gjort i kapitel sju. Som avslutning görs en 

sammanfattning av vad som framkommit i undersökningen.   
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2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH 
LITTERATURGENOMGÅNG 
Som teoretisk utgångspunkt för undersökningen används ett sociokulturellt perspektiv. I 

litteraturgenomgången behandlas utvecklingssamtalet som till skillnad från det vardagliga 

samtalet är ett institutionellt samtal. Detta kan bland annat innebära att det förekommer olika 

former av artefakter som till exempel samtalsunderlag i genomförandet. 

Litteraturgenomgången tar även upp styrdokumenten och hur den delade vårdnaden mellan 

förskola och föräldrar har vuxit fram. Avslutningsvis ges en bild av pedagogens förändrade 

uppdrag.  

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv kommer att användas som teoretisk utgångspunkt i 

undersökningen (Säljö, 2000). Enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande blir språket och 

det kulturellt och historiskt relativa något viktigt. Kunskapen finns i samspelet mellan 

människor och blir sedan en del av den enskilde individens tänkande och handlande. Det är 

genom kommunikation med andra som vi lär vilket innebär att språket har en central 

betydelse.  

 

Om man lägger ett sociokulturellt perspektiv på utvecklingssamtalet blir följden att man 

betraktar det som att föräldrar och pedagoger medierar företeelser och skeenden genom 

språket. Med mediering menas att någons förtolkning förmedlas. Man ser också 

utvecklingssamtalet som ett samtal som är situerat i en social kontext. Det ställs därför 

speciella krav på de medverkande, det vill säga pedagoger och föräldrar för att kunna se 

strukturen i den sociala praktiken. I utvecklingssamtalet används till exempel olika former av 

artefakter såsom olika modeller av dokumentation. Dessa medierar mellan människor. Ett 

centralt antagande i ett sociokulturellt perspektiv är att mänskliga kunskaper finns samlade i 

olika artefakter. En artefakt kan vara ett föremål, men även finnas på ett mentalt plan. I ett 

sociokulturellt perspektiv får som vi ser det artefakter en central betydelse för den mening 

som skapas i ett utvecklingssamtal (Säljö, 2000). 
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2.2 Utvecklingssamtalet 

Från början kallades det institutionella samtalet i förskolan för kvartssamtal eller 

föräldrasamtal men sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 går det under namnet 

utvecklingssamtal. Samtalet är ett uppdrag som staten gjort obligatoriskt i förskolan och där 

det enskilda barnets utveckling lyfts fram (Markström, 2006). Tillsammans med föräldrarna 

gör personalen en bild av barnet i olika kontexter. I utvecklingssamtalet i grundskolan ska 

förutom pedagogerna och föräldrarna även barnet delta men det gäller inte förskolan (a.a.). 

Det får inte förekomma resultat eller betyg som bedömer barnet, trots det föreligger det en 

viss normalisering och kategorisering när det gäller barnets utveckling och lärande. Även 

föräldrar och personal blir till viss del påverkade av normaliseringspraktiken (Markström, 

2005).  
 

Utvecklingssamtalet fungerar som en arena där gränser skapas för vad som anses normalt och 
önskvärt eller problematiskt och bör undvikas i förhållande till barnet i denna specifika verksamhet 
och kontext. (Markström, 2006, s. 65). 
 

 

Med detta menar Markström att trots att barnet inte ska bedömas tenderar samtalen att belysa 

barnet i förhållande till förväntningar på hur ett genomsnittligt förskolebarn är, det vill säga en 

form av normaliseringspraktik. Enligt Hjörne (2004) sker i vissa fall en kategorisering av 

barnet för att göra en bild av det. Genom att kategorisera barnet kan det kännas som 

pedagogerna redan vet en hel del om barnet. Kontexten och språket skapar kategorier som gör 

att avvikelser blir tydliga. 

 

Även Gars (2006) anser att det ofta finns en norm som barnen jämförs med vid 

utvecklingssamtalen. Det diskuteras hur barnen fungerar i de dagliga rutinerna och 

aktiviteterna på förskolan. Vad som skulle kunna kallas variationer diskuteras ibland i termer 

som avvikelser. Pedagogernas strävan efter att hjälpa barnen gör att de letar efter barnens 

oförmågor. Gars ifrågasätter vilket som granskas när något uppfattas som ett problem. Om det 

är verksamheten eller individen. I denna fråga är förskollärarens uppfattning om sin egen och 

verksamhetens betydelse avgörande. Det kan innebära att föräldrar eller barn skuldbeläggs, 

men det kan även innebära att den pedagogiska verksamheten kan komma i blickpunkten och 

att lösningar på problem söks här. Den pedagogiska verksamheten och hur den läggs upp kan 

ha stor betydelse. Ett barn som är väl fungerande i en miljö kan falla utanför ramarna i en 

annan (a.a.). I sin forskning har Gars (2002) kunnat se att förskollärarna har sett som sin 
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uppgift att korrigera barnen och att detta grundar sig i att de vill att barnen ska vara rustade 

när det är dags att börja skolan. Det är observationer som ligger till grund för samtalen och det 

som anses att barnen behöver kunna i skolan och även vidare i livet utgör de normer och krav 

som ställs på dem.  När förskollärarna diskuterar vad de anser vara brister i föräldrarollen 

hävdar förskollärarna att de gör det på grund av att de står på barnens sida.  

 

 På förskolan samtalar föräldrar och pedagoger varje dag vid lämning och hämtning 

(Markström, 2006). Utvecklingssamtalet sker i en annan kontext än vardagssamtalet. I 

processen inför samtalet samlar pedagogen med hjälp av arbetslaget in samtalsunderlag. 

Barnet observeras och olika alster som tillverkats plockas fram som underlag till samtal om 

barnets utveckling. Samtalet följer en agenda utifrån samtalsunderlaget, som bryts för inlägg 

av olika art, så som föräldrarnas personliga behov av att samtala om något. I samspelet i 

samtalet sker en rapportering av vad personalen tycker är viktigt. Information delges de olika 

parterna, det skapas en bild av förskolebarnet och förskolan det befinner sig i. Föräldrar och 

personal visar även sin duglighet i sina olika uppgifter i ansvaret runt barnet (a.a.).  

 

I vissa fall utmynnar samtalet i en utvecklingsplan. Där skrivs överenskommelser ner gjorda 

mellan föräldrar och personal för att lättare hjälpa barnet i sin utveckling och sitt lärande 

(Jancke & Klang-Mattsson, 1999). För att se hela barnet är det viktigt att föräldrarnas insikter 

om barnet kommer fram. Barn som efter sin förmåga kan uttrycka sig om sin vardag är ibland 

också en del av samtalsunderlaget i ett utvecklingssamtal. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) anser att man i arbetslaget bör arbeta fram en gemensam grund för hur 

utvecklingssamtalet ska genomföras. För att ge barnet bra förutsättningar är ett samspel 

mellan föräldrarna och pedagogerna nödvändigt. En förberedelse inför samtalet behövs inte 

bara för pedagogerna utan även för föräldrarna.  

2.2.1 Proposition från regeringen 

I en proposition som regeringen överlämnade till riksdagen 2004 görs följande bedömning 

angående utvecklingssamtalets roll i förskolan. 

 
Samverkan mellan hem och förskola bör stärkas. Utöver fortlöpande samtal vid dagliga möten 
samt mer organiserade föräldraaktiviteter i förskolan, bör personal och barnets vårdnadshavare 
minst en gång varje halvår genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande både i och 
utanför förskolan (utvecklingssamtal). Förskolans lärare bör ha det övergripande ansvaret för 
utvecklingssamtalets genomförande. (Regeringens proposition 2004/05:11. Kvalitet i förskolan 
sid.62) 
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Regeringen anser att trots att föräldrasamarbetet i förskolan har en framskjuten plats bör 

utvecklingssamtalet få en starkare reglering. Bedömningen är att utvecklingssamtalen bör 

genomföras minst en gång per termin. Det råder i nuläget en oklarhet om utvecklingssamtalets 

funktion. Hur utvecklingssamtalet utformas och vilket innehåll det har kan ha stora 

variationer. Olika förskolor genomför det på olika sätt. Regeringen har inte för avsikt att 

utvecklingssamtalen i förskolan ska efterlikna skolans utvecklingssamtal utan att det ska ske 

en anpassning till förskolans uppdrag. Trots att läroplanen för förskolan inte har 

uppnåendemål utan bara mål att sträva mot är det enskilda barnets utveckling och lärande 

viktigt. Det betyder dock inte att barnen ska bedömas efter några fastställda normer. För att 

synliggöra barnens lärprocesser och följa deras utveckling kan pedagogerna använda sig av 

olika metoder såsom portfolio och pedagogisk dokumentation. I utvecklingssamtalet ska både 

föräldrarnas och personalens kunskaper angående barnets utveckling tas tillvara. 

Förskolläraren ska ha det övergripande ansvaret för planering, genomförande och utvärdering 

av verksamheten men den som genomför utvecklingssamtalen bör vara den som känner barnet 

bäst oavsett utbildning (Regeringens proposition 2004/05:11). 

2.3 Det institutionella samtalet 

När det gäller att hålla ett professionellt samtal behöver pedagogen först fundera över sin 

människosyn och över sina intentioner när det gäller bemötande. Vilka metoder som ska 

användas bör sedan grunda sig på detta ställningstagande (Steinberg, 2008). För att 

samarbetet mellan personal och föräldrar ska kunna fungera på förskolan och även utvecklas 

är samtalet, både det formella och det informella värdefullt. Hur samtalet sker är en 

utmärkande del av pedagogens professionalitet och ledarskap. Pedagogens syn på samtalet 

spelar en stor roll. Upplever pedagogen samtalet som ett nödvändigt ont eller som en 

förutsättning för ett bra samarbete med föräldrarna och som något viktigt för yrkesrollen? 

Detta har stor betydelse för samtalets genomförande. Om samtalet ska kunna bli bra är det 

viktigt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det. I ett bra samtal behöver 

pedagogen också kunna vara en god lyssnare. För att vara trovärdig är det nödvändigt att 

kunna erkänna sina fel och ta till sig av föräldrarnas åsikter och idéer. Samtalet får inte bli en 

klagostund utan det bör genomsyras av känslan att det ska bli så bra som möjligt för både 

barnet och föräldrarna. En positiv anda där styrkor och möjligheter fokuseras bör vara 

utgångspunkten. Även obekväm information måste ibland förmedlas och då är det extra 

viktigt att tänka till hur detta ska göras på ett bra sätt och att möjliga lösningar diskuteras 
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(a.a.). I Gars (2002) undersökning framkommer det däremot att problemen ofta var i fokus vid 

utvecklingssamtalets genomförande.  

 

I samtalsforskning går dessa samtal under benämningen institutionella samtal (Markström, 

2006). Det sker i en viss kontext och har ett bestämt syfte så som till exempel 

utvecklingssamtalet. Samtalet är planerat och de som ska delta är överens om vilka 

samtalsämne som kommer att tas upp. Trots det är det inte alltid lätta samtal att hålla i eller 

delta i. Talutrymmet är oftast styrt av den som är professionell yrkesutövare och som har en 

viss makt. I institutionella samtal förekommer personliga inslag samtidigt som det är ett 

tydligt mål med mötet. Vissa förväntningar påverkar samtalet så som tidigare erfarenheter 

men även kön, ålder och etnicitet. I utvecklingssamtalet förväntas de inblandade utföra 

samtalet. Föräldrars och pedagogers syfte och mål kan dock skilja. Samtalet bidar till att 

barnet synliggörs i olika kontexter men där förskolekontexten är i fokus (a.a.).    

2.4 Samtalsunderlag 

Som underlag för utvecklingssamtalen i förskolan används olika former av samtalsunderlag 

(Gars 2002). Förskollärarna använder sig av mallar eller checklistor för att kunna ge 

föräldrarna en bild av barnet och av hur det fungerar på förskolan. Med hjälp av dessa mallar 

eller checklistor har förskollärarna tittat på till exempel barnets motorik, språk, lek, 

koncentration och sociala utveckling. Dagligen förekommande rutinerna på förskolan och hur 

barnet fungerar i dessa situationer är också något som lyfts fram med hjälp av dessa underlag. 

Dessa mallar eller checklistor är ofta något som förskollärarna själva har konstruerat (Gars, 

2006). Pedagogerna framhåller det som positivt att de får en koll på att de har fått med allt. 

Gars menar att när till exempel motorik och språk diskuteras så utgår pedagogen från 

normalkurvor och att det är utvecklingspsykologin som ligger till grund för dessa. Även enligt 

Markströms undersökning av utvecklingssamtalet används ofta ett samtalsunderlag som 

utgångspunkt vid samtalet runt det enskilda barnet. Dess utformning kan skilja från en 

pedagog till en annan. En del pedagoger gör berättelser och en del använder frågor kring det 

enskilda barnet som har besvarats av pedagogerna och som nu är ett underlag (Markström, 

2005).  

 

Portfolio är först och främst ett verktyg som synliggör barnets lärandeprocesser för barnet 

men även vid utvecklingssamtalet är det till stor hjälp för att kunna visa föräldrar på ett 

konkret sätt hur deras barn utvecklats (Sheridan, 2004). I en pärm eller i en mapp finns det 
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viktiga innehållet vilket är barns tankar och erfarenheter men framförallt hur det enskilda 

barnet lär samlat. Deras erfarenheter blir kunskaper. Det som visas vid utvecklingssamtalet är 

noga utvalt. Det är både barnet och verksamheten som synliggörs. Utgångspunkten i arbetet 

med portfolio är vilken barnsyn, kunskapssyn och lärandesyn pedagogen har. Barns 

självförtroende är också en viktig del i arbetet och därför bör bara det som är positivt och 

utvecklande sparas där (a.a.).  

 

Förskolans uppgift är att förena ett för barnen meningsfullt innehåll med mål som finns i 

styrdokumenten så att lusten för lärandet inte försvinner (Moreau & Wiklund, 2004). Det är 

inte intressant att kontrollera vad barnet inte kan, vilket förr var vanligt förkommande i vissa 

scheman som fanns framtagna för pedagogen att kryssa i. Det är pedagogen som bestämmer 

vad som ska läggas i portfolion men det görs i samråd med barnet och bör inte innehålla för 

mycket utan få men välplanerade alster eller foto. Att vara väl förberedd inför 

utvecklingssamtalet visar föräldrarna respekt. Problem som behöver tas upp är inte med i 

portfolion men får en tid i början av samtalet att diskuteras. Barnet blir beskrivet i vardagen 

på förskolan vilket undviker att barnet bedöms och därmed känner föräldrar inte att de måste 

försvara sig eller bli oroliga för sitt barns utveckling (a.a.). 

 

Bilden av barnet bör enligt Loris Malaguzzi vara att det är ett rikt och kompetent barn vilket 

betyder att det inte är ett tomt kärl som ska fyllas av den vuxnes kunskaper (Lenz Taguchi, 

2004). Detta gör att pedagogen kan se barnet och inte jämföra det mot en bild av hur ett 

normalt barn ska vara vilket varit vanligt i Sverige då man förr trodde att normalt var frihet. 

Att vara olika är tvärtom en styrka som gör att barnet får möjlighet att vara unik och tillföra 

gruppen kunskaper vilket ger alla lika värde. Dokumentation är viktig och just pedagogisk 

dokumentation gör att diskussioner väcks runt vad som händer i varje barns utveckling (a.a.). 

 

För att barnen ska må bra på förskolan är samarbetet med föräldrarna viktigt (Lenz Taguchi, 

1997). Det är också en förutsättning att föräldrarna har en tillit till pedagogerna och att de kan 

få ta del av deras dokumentation. Dokumentationen kan vara i form av bilder, film eller 

nedskrivna observationer och anteckningar. Genom dokumentation kan världen uppfattas på 

olika sätt (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Åberg fick genom sitt arbete med pedagogisk 

dokumentation tillsammans med sina kollegor börja ifrågasätta sin tidigare uppfattning om 

hur barn lär. Deras färdiga mallar om barns lärande ifrågasattes. Observationer blev också 

föremål för diskussion. Tidigare var det ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som låg till 



 15

grund för hur observationerna gick till. Det var bland annat språk, motorik och social 

kompetens som var föremål för observationerna och de använde sig av en checklista. Oftast 

hamnade fokus på bristerna hos barnet, vilka svårigheter som fanns och hur arbetet skulle ske 

för att avhjälpa dessa. Numera sker deras observationer med utgångspunkt att leta efter 

barnets styrkor, vilka intressen barnet har och för att få kunskap om hur barnet lär sig. 

Föräldrarnas nyfikenhet på verksamheten väcktes också genom att de fick en inblick med 

hjälp av bland annat bilder. Deras frågor förändrades från att tidigare mest ha rört sig om 

praktiska saker som till exempel mat, till att de började intressera sig för barnens och 

pedagogernas tankar, vad de gjorde och varför (a.a.). 

 

Samtalsunderlagen kan samtidigt utgöra en form av kontroll. Det finns många sätt att 

definiera kontroll. Ett sätt att utöva kontroll är att använda sig av särskilda dokument som är 

färdiga att fylla i. Där är särskilda premisser redan bestämda men det är upp till den som leder 

samtalet att fylla i vad som ska skrivas in. Den som har utbildning och kunskaper om 

fenomenet anses vara den legitimerade och gör upp gränserna samt visar på möjligheterna. 

Det är ett sätt att utöva professionell kontroll (Agevall & Jonnergård, 2007).      

 

2.5 Delad vårdnad - förskola föräldrar 

Utvecklingssamtalets utformande beror till stor del på pedagogers och föräldrars samarbete. I 

den delade vårdnaden mellan föräldrar och förskola sker ett möte och ett samtal som kan 

uppfattas som vardagligt och välbekant (Gars, 2002). Det som utformas under dessa möten 

och samtal är iscensättandet av den institutionaliserade barndomen där vårdnaden om barnen 

delas mellan föräldrar och professionella. Gars diskuterar avgränsningen mellan 

föräldraskapet och förskolläraruppgiften. Hur kan föräldrarna och förskollärarna möta 

varandra i vad som är barnens barndomsmiljö och förskollärarnas arbetsmiljö utan att inkräkta 

på varandras kompetensområden? Förskollärarna får en insyn i familjernas privatliv och det 

kan uppstå diskussioner om olika frågor gällande barnet. Är det familjen eller förskollärarna 

som har tolkningsföreträde? Hur påverkas föräldrarna av att bli ifrågasatta i sin föräldraroll? 

Gars menar att förskollärarna i egenskap av tjänstemän framför synpunkter på föräldraskapet 

och att detta är något som inte upplevs som oproblematiskt. Pressen känns stor eftersom 

förskolan är det första steget i barnens offentliga socialisation (a.a.). 
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Under 1900-talet har det skett en successiv förändring angående den delade vårdnaden av 

barn (Gars, 2002). Tidigare har det varit familjen, släkten och i vissa fall även 

bygemenskapen som har delat ansvaret för barnens uppfostran och trygghet. I och med 

övergången till ett industrisamhälle har barndomen institutionaliserats och professionaliserats. 

Förskolans roll har förändrats från att ha varit en hjälp för ensamstående mödrar och en 

lösning på barnomsorgsbehovet till att det idag är den pedagogiska verksamheten inom 

förskolan som lyfts fram i diskussionerna (a.a.). Även Tallberg Broman (1995) poängterar 

förändringen som skett vad gäller ansvarsfördelningen mellan familjen och förskolan. 

Författaren menar att det har varit en konfliktfylld debatt under det senaste århundradet 

angående detta. Vilken riktning debatten har tagit har varierat både politiskt och pedagogiskt. 

Det som går att se är att det har skett en ökning av samhällets ansvar för barnen under 1900-

talet. En orsak till ökningen berodde på förändringar på arbetsmarknaden i och med att antalet 

förvärvsarbetande ökade (a.a.). Gars (2006) lyfter fram 1970-talet som den tid då det skedde 

störst förändring av barndomen. Då förekom en stor utbyggnad av förskolorna, som på den 

tiden benämndes daghem. Debatten och ifrågasättandet av förskolorna belyses även av Gars. 

Utbyggnaden av förskolorna gjorde att föräldrar kunde känna att deras föräldrakompetens 

blev ifrågasatt. Tidigare var det barnens behov av sin mamma som hade varit i fokus medan 

diskussionerna nu gällde barnens behov av förskolan. 

 

Genom att göra föräldrarna delaktiga skapas en grund för förtroende (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). Föräldrarna behöver få veta hur pedagogerna tänker om sitt arbete och pedagogerna 

behöver lyssna på föräldrarna. Detta ger barnen en bild av att föräldrarna också är delaktiga i 

vad som händer i förskolan. Det ger också en större respekt och förståelse mellan föräldrarna 

och personalen. 

 

2.6 Styrdokumenten 

Sedan den 1 januari 1998 gäller Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) vars innehåll utgår från 

skollagen och är statens krav på verksamheten. Även föräldrar kan här se vad som kan ställas 

för krav på förskolan (Lpfö 98). Det är av betydelse för utvecklingssamtalets genomförande 

om styrdokumenten är kända hos pedagogen och på vilket sätt de tas i beaktande i samtalet. 

Läroplanen styr verksamheten genom uppsatta mål och riktlinjer för förskolans arbete. Målen 

som är strävansmål är uppdelade i normer och värden, utveckling och lärande, barns 

inflytande, förskola och hem samt samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 
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I varje mål går det att läsa vilka riktlinjer det finns för hur samtliga personer som är 

verksamma inom förskolan skall arbeta. Skolverket är förskolans tillsynsmyndighet (a.a.). I 

Regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning finns det att läsa:  

 
Att förskolan nu utgör en del av samhällets samlade utbildningssystem innebär att personalen i 

förskolan skall arbeta i enlighet med läroplanen för förskolans mål och riktlinjer (Lpfö 98) vilket 

kommer att öka barnens elevernas möjligheter att nå målen i grundskolan (Regeringens 

proposition 1999/2000:135, s.7). 
 

Här synliggörs en koppling mellan förskolans och grundskolans läroplaner. Lärande ska ske i 

en trygg och rolig verksamhet och förskolan ska samarbeta med samt vara ett stöd till hemmet 

(Lpfö 98). Tillsammans ska de hjälpa barnet att utvecklas till att bli en ansvarsfull person. 

Helheten i den pedagogiska verksamheten ska erbjuda omsorg, fostran och lärande. Efter 

barnets förmåga ska förskola och hem tillsammans göra det möjligt för varje barn att efter 

sina förutsättningar nå utveckling. Det är viktigt att föräldrar har förtroende för förskolan i 

samspelet runt barnet (a.a.). Läroplanen för förskolan ställer krav på pedagoger att skapa 

miljöer för lärande. Det behövs professionell kunskap hos pedagoger för att kunna bedöma 

vilka processer som krävs för att målen i läroplanen ska nås (Skolverket, 2001).  
 
I målet Förskola och hem i Lpfö 98 uttrycker läroplanen att förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet. Föräldrarna har rätt till inflytande i förskolans verksamhet inom de 

nationella målen och det är därför viktigt att personalen är tydliga i vad målen är. Det är 

personalens ansvar att på ett respektfullt sätt få föräldrar att känna tillit till förskolan. 

Läroplanen lyfter fram olika aspekter av innehåll. Demokrati och barns inflytande skall ligga 

till grund för den pedagogiska verksamheten. I samarbetet mellan förskola och hem ska 

förskolan skapa möjligheter att efter barnets förutsättningar vara ett stöd så att barnet 

utvecklas till en människa med samhällsansvar (Lpfö 98). 

 

 Enligt skollagen ska barn från ett år erbjudas plats i förskoleverksamhet (Skollagen, 2005). 

Även barn som är yngre än ett år har rätt till plats om speciella skäl föreligger. Föräldrars 

arbete eller studier styr vilken omfattning det berör. Men även barnets eget behov påvekar i 

vilken utsträckning det bör befinna sig i förskoleverksamheten. Förskolans verksamhet och 

dess syfte är kommunen skyldig att informera föräldrar om. I den pedagogiska verksamheten 
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erbjuds omvårdnad och fostran utifrån varje barns behov. Barn med speciella behov av extra 

stöd i sin utveckling ska få det (a.a.).  

2.7 Pedagogens utbildning  

Den 25 maj 2000 lämnade regeringen över en proposition till riksdagen i vilken de föreslår en 

förnyad lärarutbildning. I den står det ” Det är kommunernas skyldighet att se till att dess 

personal har kompetens för att sköta sitt uppdrag.” (Regeringens proposition 1999/2000. 1 

saml. Nr 135 sid.62).  I skollagen står det att personal som är i förskoleverksamhet ska ha en 

”sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk 

verksamhet kan tillgodoses.” (Skollagen, 2005, s.61).  

 

Den första beteckningen på förskolläraryrket var barnträdgårdsledarinna. Namnet grundade 

sig på Fröbels idéer om att barnet skulle ledas. Idag är lärandet mer centralt och i yrket har det 

skett en övergång från modersrollen till lärarrollen (Kihlström,1995). Arbetet i förskola och 

skola har olika utgångspunkter (Johansson, 1994). Detta beror på att de vuxit fram ur olika 

traditioner. Det är viktigt att poängtera förskolans mål och arbetsformer. Även om mycket av 

förskolans verksamhet har varit praktiska färdigheter så är den teoretiska utgångspunkten 

något som måste belysas. 

 

Läraryrket är ett yrke som är i ständig utveckling (Carlgren & Marton, 2000). Uppgifterna 

förändras och detta gör att lärarna behöver utveckla sina kunskaper eftersom tidigare kunskap 

kan förefalla inaktuell. Det ställs krav på läraren som individ att följa med i utvecklingen och 

förändra sitt arbetssätt. Kihlström (1998) menar att förskolläraryrket har genomgått en stor 

förändring under de cirka 100 år som det har förekommit i Sverige. I samhället förekommer 

debatt och diskussioner om vad förskolläraryrket innebär. Det finns uppfattningar om att 

förskollärare passar barn och leker men verksamheten inom förskolan är omfattande och 

komplex.  

2.8 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt och 

litteraturgenomgång 

Undersökningen tar sitt avstamp i det sociokulturella perspektivet vilket innebär att 

kommunikation och samspel är grundläggande mellan människor och därmed en förutsättning 

för ett utvecklingssamtal. En skillnad mellan vardaglig kommunikation och utvecklingssamtal 

är att det senare är ett institutionellt samtal som sker under en organiserad form. Ett exempel 
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på detta är att det finns speciella ramar för samtalet så som samtalsunderlag för att ge en 

heltäckande bild av barnets utveckling. Markström (2005) menar att barnet framhålls utifrån 

en form av normaliseringspraktik och Gars (2006) diskuterar föräldrarnas och förskollärarnas 

roller i samarbetet runt barnet. Avslutningsvis tas styrdokumenten och pedagogens utbildning 

upp. 



 20

3 METOD 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt val av metod och hur urvalet har gjorts. 

Intervjuernas upplägg och utformning kommer att belysas samt vår bearbetning av materialet. 

Till sist lyfter vi fram vilka etiska överväganden som har gjorts. Undersökningens 

utgångspunkt är empirisk forskning, vilket intervjuer med pedagoger i förskolan utgör.   

3.1 Metodval 

Valet av metod var kvalitativ forskning genom semistrukturerade intervjuer. I en 

semistrukturerad intervju kan informanten vidareutveckla sina tankegångar och det finns 

möjligheter att få förklaringar på deras synpunkter (Denscombe, 2006). Informanternas 

erfarenheter var centrala för undersökningen av vilka faktorer som pedagoger i förskolan 

anser påverkar när de genomför utvecklingssamtal. Enligt Kvale (1997) ger den här metoden 

möjlighet att samla erfarenheter. Informanterna kunde med egna uttryck delge sina 

upplevelser av utvecklingssamtalet. Undersökningen beskriver innebörden av hur 

utvecklingssamtalet framstår för informanterna, men därmed inte hur det genomförs (Larsson, 

1986).  För att få veta hur utvecklingssamtalet genomförs i praktiken hade vi fått använda oss 

av observationer. Det är inte säkert att det gått att genomföra dessa observationer då det råder 

sträng sekretess i förskolan och därför hade det varit svårt att analysera materialet. Det är inte 

heller säkert att föräldrar eller pedagoger hade upplevt det som positivt att vara utsatta för 

denna undersökning då samtalet ibland rör sig mellan förskolan och den privata sfären.  

  

3.2 Urval 

För att kunna bearbeta det insamlade materialet mer ingående blev valet att intervjua sex 

informanter.  De informanter som valdes var pedagoger med minst tre års erfarenhet av yrket.  

Detta för att informanterna skulle ha en insikt i ämnet.  De personer som valdes ut för intervju 

var förskollärare som uttryckt ett intresse för ämnet utvecklingssamtal och som hade 

erfarenhet av detta. Informanterna arbetade på tre olika förskolor. Enligt Denscombe (2000) 

är det av värde att inte slumpmässigt välja informanter om man vill få ett djup i 

informationen.  
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3.3 Intervjurenas upplägg och utformning 

En semistrukturerad intervju ger en flexibilitet för intervjuaren. Ämnet och frågorna är 

bestämda, men ordningsföljden kan variera. Tankegångar och frågeställningar kan även 

vidareutvecklas. Det fanns en intervjumanual för att undersökningens ändamål skulle 

bibehållas (Denscombe, 2000) (se bilaga 1). För att få en insikt i intervjusituationen och även 

för att pröva frågornas relevans gjordes en provintervju.  

 

Informanterna kontaktades per telefon och efter att de accepterat att vara med i 

undersökningen fick de ta del av ett informationsbrev som skickades ut via e-mail (se bilaga 

2). Även intervjufrågorna skickades ut på förhand. Vi var medvetna om att det fanns en risk 

med att informanterna fick läsa intervjufrågorna på förhand. Det kunde innebära att de gav 

svar som de trodde att vi förväntade oss, men för att informanterna skulle kunna förbereda sig 

och ge så utförliga svar som möjligt och därigenom både ge en större bredd och ett djup i 

svaren valde vi detta sätt. De informanter som trots detta inte hunnit läsa intervjumanualen 

fick läsa igenom den innan intervjun. Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser. 

Den överrenskomna tiden för intervjutillfället var cirka fyrtiofem minuter och intervjuerna 

spelades in efter att informanterna godkänt detta (se bilaga 3). Vi valde att vara två vid 

intervjutillfället för att få stöd av varandras upplevelse av intervjun och även för att kunna 

ställa följdfrågor ur våra olika synvinklar. En av oss hade huvudansvaret för intervjun och den 

andra kunde föra anteckningar.  

3.4 Bearbetning av materialet 

Bandupptagningarna har transkriberats så snart som möjligt efter intervjutillfällena. Därefter 

har vi bearbetat texterna genom att läsa transkriberingarna många gånger och därigenom 

utifrån vår tolkning hittat faktorer som pedagogerna anser påverkar genomförandet av 

utvecklingssamtalet. I resultatet har vi först presenterat de faktorer som hittats och citat vi 

tycker är relevanta för vår undersökning. Därefter har vi analyserat materialet samt jämfört 

det med tidigare forskning (Patel & Davidsson, 2003). De sex informanterna, som alla var 

förskollärare, benämns med siffrorna ett till sex. 

3.5 Etiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes utifrån informationskravet då alla informanter fick ett 

informationsbrev angående undersökningens syfte och hur undersökningen skulle gå till. De 

blev också informerade om att deras medverkan kunde avbrytas när som helst utan att orsak 
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behövde uppges. Genom att informanterna fick skriva på en blankett om samtycke till att 

medverka och godkände bandinspelning av intervjuerna har vi tagit hänsyn till 

samtyckeskravet. Alla informanterna har blivit upplysta om att deras medverkan kommer att 

behandlas konfidentiellt. Deras anonymitet är garanterad genom att materialet förvaras så att 

inga obehöriga har tillgång till det. Det insamlade materialet kommer bara att användas i 

denna undersökning enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4 RESULTAT 
Vi har valt att redovisa resultatet utifrån sex olika övergripande faktorer som vi har sett att 

pedagogen anser påverkar genomförandet av utvecklingssamtalet. I resultatet synliggörs inte 

de enskilda informanternas åsikter var för sig utan sammanställs under de olika faktorerna. 

Detta betyder att vad som framkommit inte är generellt för alla informanterna utan visar en 

bred bild av vilka faktorer som pedagogen anser påverkar vid genomförandet av 

utvecklingssamtal. 

4.1 Förberedelser 

Pedagogerna ger uttryck för att vissa faktorer påverkar utvecklingssamtalet. De anser till 

exempel att det krävs planering och förarbete innan samtalet sker. Lokal behöver bokas vilket 

ibland kan vara svårt då utrymmena är få där det går att sitta ostört. Då föräldrar uttryckt oro 

över barnets utveckling förbereds samtalet genom att specialpedagog kopplas in och sedan 

deltar. I vissa fall behöver även tolk bokas.  

 

De olika artefakter som används i förberedelserna utgör också faktorer som påverkar 

utvecklingssamtalets genomförande. En strävan finns i att synliggöra barnets 

lärandeprocesser. Genom artefakter så som dokumentationer, observationer, anteckningar, 

loggböcker samt teckningar synliggörs barnet i förskolans miljö. Det förekommer även foto 

för att kunna visa på konkreta händelser. Diskussioner i arbetslaget ligger också till grund för 

att ge en bredare bild av barnet i förskolan. 

 
Jag går igenom all dokumentation som, som jag gör. Till exempel anteckningar och så loggbok då 
som man för då. Intervjuer som jag gör bland barnen både när det gäller tema och intervjuer när 
man frågar dem hur de har det och trivs med kamrater. Teckningar, barnens teckningar. 
Månadsteckningar till exempel, månadsgubbar och andra målningar i tema. Och det bygger 
mycket på samtal mellan oss kollegor (Inf. 1). 

 

Citatet visar hur informanten samlar ihop olika underlag för att vara förberedd inför samtalet. 

Barnet kan även ha blivit intervjuat och fått svara på frågor rörande till exempel trivsel och 

kamrater. Som förberedelse kan pedagogen skriva ner en berättelse eller beskrivning av hur 

barnet utvecklats enskilt och i grupp på förskolan. Portfolioliknande pärmar kan finnas med 

innehåll som barnen sparat och dessa visas ibland på utvecklingssamtalet. Någon informant 

uttryckte svårigheten med att hinna med att göra pärmar till varje barn. Det här visar att vilken 

förberedelsetid pedagogen har är en faktor som påverkar genomförandet.  
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Förberedelserna är ofta ett samtalsunderlag som fylls i av pedagogen innan samtalet. I vissa 

fall får föräldrarna ett samtalsunderlag att ta hem innan samtalet för att fylla i egna 

funderingar och svara på olika frågor rörande till exempel deras barns trivsel. Detta uttrycker 

informanterna som något som inte förekom tidigare vid utvecklingssamtal. De 

samtalsunderlag som förbereds inför samtalet är framtagna av personalen. Dessa har arbetats 

fram då pedagogerna har saknat ett underlag.  

 
Ja vi har gjort upp denna själva. Vi testade den i våras på våra föräldrar och de tyckte det var 
jättebra (Inf. 4). 

 

I vår undersökning har vi sett att det är viktigt att visa på engagemang i det institutionella 

samtalet. Uttalandet ovan visar på ett engagemang genom att arbeta fram ett bra 

samtalsunderlag ur både pedagogens och förälderns synvinkel. Samtalsunderlaget ska bli 

återkommande så att det kan ligga till grund för nästa samtal. I ett av samtalsunderlagen ingår 

en helhetsbild av barnet, normer och värden, utveckling och lärande. Ett annat 

samtalsunderlag innehåller bland annat personlighet, social utveckling, empatisk förmåga, 

lekkompetens, språkförståelse, lärandet, motoriken och rutinsituationer. Innehållet berör även 

barnets inflytande. Samtalsunderlagen utgår från läroplanen för förskolan. Läroplanens olika 

strävansmål är tagna i beaktande på olika sätt. När barnen ska börja i skolan används särskilda 

samtalsunderlag som kräver en annan förberedelse. Informanterna talar om att en förändring 

har skett. Förr förbereddes samtalen utifrån krysschema över vad barnet kunde och inte 

kunde. Fokus låg på barnens svårigheter, beteendet och hur detta skulle ändras och vissa 

färdigheter redovisades så som om barnet klarade pennfattningen. 

4.2 Samtalsformen 

Insikten om hur pedagogen för ett professionellt samtal är en betydande faktor. Detta kan visa 

sig genom en medvetenhet om hur saker tas upp enligt en informant. Föräldrarna kan bjudas 

in att starta samtalet och eventuella frågor från föräldrarna får öppna det. Det är lätt att 

komma från ämnet i vissa samtal och då krävs det att pedagogen håller fokus på innehållet. 

Detta är något som informanterna tycker de har blivit bättre på allt eftersom deras erfarenhet 

av att hålla samtal har ökat. Vissa samtal är en utmaning till exempel svåra samtal där det 

finns misstankar om att barn far illa. Det finns föräldrar som vill prata om andra barn i 

gruppen och då är det viktigt att vara tydlig i att det inte är tillåtet, så att inte missförstånd 

uppstår. Informanterna talar om vikten av samtalsteknik. Genom att ta det negativa först och 



 25

det positiva sist går föräldern därifrån med en positiv bild av samtalet. Någon informant 

menar att problem ska tas upp när de är aktuella och helst inte på utvecklingssamtalet. Syftet 

med samtalet är också att föräldrarna ska tycka det är roligt och att de ska känna sig stärkta i 

sin föräldraroll. Föräldrarna ska känna sig stolta över sina barn när de går därifrån. 

Informanterna ger en bild av att de själva uppskattar att ha utvecklingssamtal och ser det 

mestadels som positivt. Något som verkligen uttrycks av en informant i citatet som följer: 

 
Så, sen tycker jag ju personligen att det är väldigt, väldigt roligt att ha utvecklingssamtal. Jag 
tycker det är väldigt kul och det tror jag också har en, en, ja då får man en annan syn på det liksom 
att åå vad jag kan lära mig om det här barnet om jag träffar de här föräldrarna (Inf. 2). 

 

4.3 Strävan efter samarbete 

En faktor som påverkar genomförandet är enligt informanterna behovet av att samarbeta med 

föräldrarna. De ger uttryck för att det är betydelsefullt att pedagogen bygger upp ett 

förtroende från föräldrarna för att underlätta för barnets utveckling. Detta görs genom att 

samtalet förs som en dialog där pedagogen ser till att föräldern känner sig trygg i situationen 

och att det finns tid just för att prata om det som föräldern känner är viktigt. Det underlättar 

arbetet med barnet om föräldern känner sig trygg med personalen och verksamheten. Om 

förskollärarna har en bra relation med barnets föräldrar gör det att barnet blir tryggt. En 

förskollärare ser det som ett team med föräldrar och personal för barnet, att de kan ta stöd i 

varandra, särskilt om det finns en problematik kring barnet. Samtalet ska vara ett tillfälle för 

diskussion och frågeställningar. Informanternas syn på utvecklingssamtalet är att det är bra för 

föräldrakontakten. Det finns ett behov av att få en så god bild som möjligt av barnet för att 

kunna jobba för att stärka det.  

 
Jo det är ju att vi tillsammans med föräldrarna får en bra bild av barnets utveckling. Vi får ökad 
kunskap och förståelse för barnet som liten person och så klart att vi ska synliggöra barnets 
lärandeprocesser (Inf.1).  

 

Informanten visar i citatet betydelsen av att samarbeta med föräldrarna. Föräldrarnas 

delaktighet i utvecklingssamtalet skiftar mellan informanternas svar. De utrycker dock att 

föräldrarnas delaktighet har ökat i jämförelse med förr. Föräldrarna delar med sig av den 

privata biten. Genom att barnet beskrivs utifrån sina olika kontexter vilket förskola och hem 

är ökar kunskapen och förståelsen runt barnet. För att få barnet att trivas på förskolan är det 

bra att veta vad barnet tycker om och detta klarar pedagogerna inte utan föräldrarnas hjälp. 



 26

Ibland kan det ha hänt något hemma som påverkar hur barnet fungerar på förskolan. Det ges 

exempel på svårigheter i något intervjusvar att motivera föräldrar att delta i 

utvecklingssamtalet vilket gör att i dessa fall sker samtalen i tamburen vid hämtning eller 

lämning. Det kan finnas olika anledningar till att föräldrarna inte vill delta och en anledning 

som kom fram i intervjuerna är att utvecklingssamtalet från föräldrarnas sida förknippas med 

problem. 

4.4 Delgivande av information 

Pedagogens avsikt att informera föräldrarna om olika saker är en faktor som påverkar 

genomförandet. Information om hur barnet klarar av rutinsituationer och andra vardagliga 

händelser tas upp. I samtalet kan pedagogen tala om att detta behöver ditt barn utveckla och 

då gör vi så här. Bilden som ges av barnet är en nulägesbeskrivning. Pedagogens mål med 

samtalet kan vara att visa på barnets utveckling, framsteg och på vilka lärandeprocesser barnet 

har genomgått och synliggöra dessa för föräldrarna. Föräldrarna kan informeras om att det är 

bra att låta barnet själv klara av vissa saker så som påklädnad. 

  
Ibland försöker man få in i de här samtalen med vad man vill att föräldrarna ska träna lite på 
hemma, för att underlätta. För det är ju, vi ska ju tillsammans sträva mot samma mål ju. Och att 
man då försöker att du måste, du måste låta honom äta själv, alltså, till exempel, eller han måste få 
prova att ta på stövlarna själv (Inf.6). 

 

Här visar informanten vad hon anser vara viktigt information till föräldrarna. Viss information 

rör sig om vad som är bra att kunna inför skolstarten. Det kan ges exempel på händelser där 

pedagogen kan se att barnets empatiska förmåga har vuxit. Pedagogen kan återberätta 

händelser eller berätta om saker som barnen har sagt.  Utvecklingssamtalets innehåll är också 

att pedagogen visar och beskriver för föräldrarna vilket arbetssätt som finns i verksamheten. 

Genom att informera om verksamheten ges föräldrarna möjlighet att ställa frågor om saker 

som rör deras barns vardag i förskolan. Informanterna ger uttryck för vikten av att visa 

föräldrarna att pedagogerna gör ett professionellt arbete och att verksamheten är viktig. 

Läroplanen lyfts i vissa fall fram i samtalet för att föräldrarna ska få veta hur arbetet sker på 

förskolan och därmed kunna vara delaktiga i sina barns vardag. Informanterna säger sig 

uppleva att en del föräldrar är intresserade medan det är viktigt att tänka på att de som inte har 

varit inom förskolans värld förut behöver få information för att få veta vad de ska titta efter 

när det gäller kvalité. 
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För någonstans vill man få föräldrarna att inse att det vi gör det finns liksom vi gör inte det bara 
för att vi ska göra det eller för att vi tycker det är roligt utan det finns ju styrdokument som säger 
att vi ska jobba med vissa saker och man vill få föräldrarna att förstå att det vi gör, gör man liksom 
hela tiden (Inf. 5). 

 

I detta citat beskriver informanten betydelsen av att berätta för föräldrarna om sitt arbete och 

hur styrdokumenten påverkar det. Styrdokumenten i förskolan är inte alltid kända av 

föräldrarna och därför har de inte alltid kunskap om förskolans olika uppdrag. 

4.5 Barnsyn 

Pedagogernas barnsyn är en faktor som påverkar genomförandet enligt informanterna. De 

uttrycker en intention att visa barnets utveckling utan att bedöma. Vi kan se att detta är något 

som upplevs som ett dilemma av några informanter. I samtalet runt bedömning uttrycks frågor 

så som, hur jobbar vi utan att bedöma? Vilka bedömningar är rimliga att göra? En informant 

menar att vi bedömer hela dagen, till exempel när barnet ber om ett pussel. För att kunna veta 

vilket pussel barnet kan måste pedagogen göra en bedömning.  

 
Hur vet du vilket pussel du ska ta fram till Kalle om inte du har bedömt hur mycket Kalle kan? 
Hur mycket, alltså, ja då kan vi börja snurra in oss alltså, så först måste vi veta, vilka bedömningar 
är rimliga att göra och för vems skull gör vi bedömningen och vad ska det användas till (Inf.3). 

 

Detta uttalande belyser behovet av att diskutera olika begrepp på förskolan. Informanten tar 

även upp frågor som, om skolan redan från förskoleklassen ska använda sig av skriftlig 

bedömning hur påverkas förskolans verksamhet då? Ska den sekretess som gäller på förskolan 

sluta gälla om skriftlig information lämnas till skolan? Var möts vi när förskolan inte ska 

bedöma alls? Ordet bedömning berörs i de flesta intervjuerna. Det uttalas ett motstånd till att 

bedömning ska ske i förskolan. Det upplevs att den nya utvärderingen av läroplanen varnar 

för att det förekommer väldigt mycket bedömningar i vissa kommuner. Informanterna menar 

att det förekom mer bedömning förr, nu talar pedagogen om hur barnet är och det sociala.  

 
För att när jag började här handlade utvecklingssamtalet egentligen om man kunde hoppa på ett 
ben. Alltså man bedömde väldigt mycket. Men i dag handlar det mer om själva barnet hur det är 
vad det tycker om ja det sociala mer (Inf. 4).  

 

Trots att informant 4 inte har arbetat mer än sju år i förskolan har hon sett att en förändring 

skett på den tiden. Informanterna uttrycker att i dagens utvecklingssamtal finns det ett rikare 

innehåll och ett större djup och bygger inte som förr på barns svårigheter. Numera ska det inte 

bedömas vem som kan vad eller jämföras mellan barnen. Det uttrycks en strävan av att se hela 
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barnet utan värdering och inte som förr då det ofta handlade om att något skulle ändras i 

barnets beteende. Då jämfördes barnet med det normala barnet och pedagogernas intresse var 

vad barnet lärt sig men inte hur. Förskolans mål är att beskriva och inte att bedöma barnet.  

 

En informant diskuterar begreppet normalt och menar att det finns ju ingen mall eller ram som 

alla ska vara inom. Trots att denna mall eller ram inte finns så nämner informanterna att en 

handlingsplan kan upprättas för barn med särskilda behov. Detta för att man ska kunna se 

barnets framsteg. Det är även viktigt att barnet har motoriska färdigheter men det är hur 

barnet fungerar med kompisar som är av störst betydelse. Den ena färdigheten är inte 

viktigare än den andra. Detta kan vi se som motsägelsefullt. Det här kan visa en osäkerhet hos 

pedagogen som beror på att man inte vill bedöma men trots det har vissa föreställningar om 

vad som är bäst för barnet. En positiv bild ska ges av barnet utan att bedöma det. Det barnet är 

extra duktigt på ska lyftas fram utan att det görs en bedömning enligt en av informanterna. 

Informanterna uttrycker att det ligger på pedagogens ansvar att barnet når upp till de mål som 

är satta. En medvetenhet om att personalen bär ansvaret gör att det är verksamheten som 

hamnar i fokus och inte det enskilda barnet.  

 
man får vända det till verksamheten hur man kan göra det roligare så att det barnet ska bli 
intresserat och sen tycker jag det är viktigt också att man inte ska värdera vad de kan (Inf. 5). 

 

Detta exempel visar att det är pedagogernas arbetssätt som ska skapa förutsättningar för 

barnet så att lärande och utveckling ska kunna ske.  Informanterna uttalar en medvetenhet om 

att vägen till lärande är viktigast. Det är viktigt att hitta barnets styrkor.  

4.6 Utbildning och erfarenhet 

Informanterna anser att utbildning och erfarenhet är faktorer som påverkar genomförandet. De 

sex informanterna är utbildade förskollärare och de har varit verksamma inom förskolan i allt 

från sju år till trettiotre år. Fyra av informanterna uttrycker att de inte fått någon utbildning i 

utvecklingssamtal på högskolan och de som fått utbildning där tyckte att det togs upp väldigt 

lite.  

 
Ja, det tycker jag nog jag tycker att det togs upp väldigt lite, det var en väldigt liten del av 
utbildningen. Och när man kommer ut hit så är det väldigt mycket med föräldrarna alltså att kunna 
möta dem och kunna prata med föräldrarna (Inf. 5). 
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Utdraget visar att kunskapen om att kunna möta föräldrarna borde vara en större del i 

utbildningen. När informanterna började sitt arbete som förskollärare saknade de kunskaper 

om hur samtalet med föräldrar skulle ske. De anser att de utvecklas själva hela tiden. Det 

handlar även mycket om pedagogens egen personlighet. Informanterna uttrycker att den 

kunskap de har om utvecklingssamtal beror på eget intresse och egen strävan av att utvecklas 

som pedagog. De flesta sitter med i grupper på sina arbetsplatser där de arbetar med 

utvecklingsarbete av verksamheten och därigenom har de fått insikter i hur samtalet ska 

genomföras. Egna erfarenheter och samtal med kollegor har också ökat deras medvetenhet 

runt utvecklingssamtalet och vilket innehåll, mål och syfte det ska ha. Den egna uppfostran 

och egna tankar kan påverka diskussionerna. Informanternas sätt att se på utvecklingssamtalet 

har förändrats sedan de själva blivit föräldrar. De tycker att de har fått en större medvetenhet 

angående föräldrarollen.  

 

Några informanter har önskemål om utbildning i samtalsteknik och svåra samtal. Andra har 

varit på föreläsningar om just svåra samtal och föräldrakontakt. Vissa har tagit till sig ny 

kunskap genom att de har läst hur andra förskolor arbetar. Det finns också en önskan om 

bättre beredskap i fall där barn utsatts för övergrepp. Flera informanter önskar också ett 

verktyg i samtalet som gör det lättare att föra fram förskolans uppdrag till föräldrarna. Det är 

viktigt att kunna tala om för föräldrarna vad pedagogerna har gjort och varför. Kunskap om 

vilket innehåll som är relevant i samtalet efterlyses. Dock inte ett frågeformulär med särskilda 

frågor. Ett verktyg för att få dit föräldrarna till samtalen efterfrågas också. En informant 

tycker att i den nuvarande lärarutbildningen ska de läsa mer inriktat till förskollärare. Mer 

kunskap om att genomföra utvecklingssamtal i förskolan på förskollärarutbildningen gör att 

pedagogen känner sig mindre osäker och är bättre förberedd för att hålla i 

utvecklingssamtalet.    
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5 ANALYS 
Här följer en analys av resultatet där vi tittar på de olika faktorer som framkommit vid 

intervjuerna och jämför dem med tidigare forskning. 

5.1 Förberedelse 

Pedagogens förberedelse inför utvecklingssamtalet kan se ut på olika sätt, men att en 

noggrann förberedelse kändes viktig var något som framkom i intervjuerna. En noggrann 

förberedelse skapar goda förutsättningar för utvecklingssamtalet. Detta är något som 

Steinberg (2008) uttrycker angående det institutionella samtalet. För att vara väl förberedd 

inför samtalet använder pedagogerna sig av olika artefakter. De kan vara i form av 

anteckningar, observationer, dokumentationer, foto och teckningar. Dessa går pedagogen 

igenom för att sammanställa ett underlag för utvecklingssamtalet. Det kan finnas 

portfolioliknande pärmar som visas för föräldrarna. Portfolio är ett verktyg som synliggör 

barnets lärprocesser (Sheridan, 2004). Att på ett konkret sätt visa föräldrarna hur deras barn 

utvecklats kan vara till stor hjälp vid utvecklingssamtalet. I pärmen eller mappen finns ett 

innehåll som visar barnens tankar, erfarenheter och lärande. Det som visas vid 

utvecklingssamtalet väljs ut noga (a.a.).  

 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som synliggör både hur pedagogen och hur 

barnet arbetar och lär (Lenz Taguchi, 1997). Dokumentationen kan vara i form av bilder, film, 

observationer och anteckningar. Med hjälp av dessa kan pedagogerna få barnen att reflektera 

kring sitt eget lärande. Artefakterna som alla de olika dokumenten utgör kan vara ett sätt att 

skapa professionell kontroll (Agevall & Jonnergård, 2007). Utifrån Agevalls & Jonnergårds 

tes kan artefakterna utgöra en styrning av både barn och vuxna i ett övervakningssamhälle i 

motsats till hur vi har kunnat tolka informanternas syfte med dokumenten. 

 

Det sker diskussioner i arbetslaget om vad som är viktigt att ta upp i samtalet. Att man i 

arbetslaget bör arbeta fram en gemensam grund för hur utvecklingssamtalet ska genomföras 

är något som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter fram. På två av förskolorna har 

personalen arbetat fram ett särskilt samtalsunderlag som pedagogerna fyller i och diskuterar 

tillsammans med föräldrarna i samtalet. Samtalsunderlagen utgår enligt pedagogerna i vår 

undersökning från att beskriva barnet i verksamheten och deras strävan är att komma från de 

checklistor eller krysschema som de ansåg var något som förekom förr. I Gars (2002) 
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forskning om utvecklingssamtalet talar forskaren om att samtalsunderlagen ibland är mallar 

eller checklistor för att inte missa något i barnets utveckling. De utgår från normalkurvor när 

till exempel motorik och språk diskuteras. Utvecklingspsykologin ligger till grund för dessa 

normalkurvor. Utformningen av samtalsunderlagen kan skilja från pedagog till pedagog enligt 

Markströms (2005) forskningsresultat.  

 

Något som blivit synligt i intervjuerna är att det finns olika samtalsunderlag på olika förskolor 

och även ibland på olika avdelningar på samma förskola. Vi kan dock se en strävan efter att 

komma ifrån de checklistor som grundar sig på utvecklingspsykologins normalkurvor som 

Gars (2002) har sett i sin forskning. Detta visar sig genom att det arbetas fram egna underlag 

på förskolorna där både barnet och verksamheten beskrivs. I nuläget finns det inte något 

övergripande samtalsunderlag som stöd till utvecklingssamtalet i förskolan. Det visar en 

avsaknad av dessa då förskolor själv arbetar fram dem. Ingen av informanterna uttryckte att 

de arbetade med portfolio eller pedagogisk dokumentation, däremot talades det om 

portfolioliknande pärmar. Ändå syns en influens från båda arbetssätten i informanternas 

berättelser. 

5.2 Samtalsformen 

Informanterna uttrycker en medvetenhet om betydelsen av hur saker tas upp på 

utvecklingssamtalet. Föräldrarna ska ges talutrymme och det är viktigt att hålla fokus på 

innehållet. Då problem dyker upp är det viktigt att vara tydlig och att genomföra samtalet 

professionellt. Steinberg (2008) anser att pedagogens professionalitet och ledarskap är en 

utmärkande del av hur samtalet sker. Pedagogen behöver fundera över sin människosyn och 

sina intentioner när det gäller bemötande. I sin roll som ledare av det institutionella samtalet 

menar vi att detta är faktorer som har stor betydelse för samtalets genomförande. Agevall & 

Jonnergård (2004) menar att det förekommer en kontroll genom att den som leder samtalet 

sätter upp gränserna och skapar möjligheterna i samtalet. Ett institutionellt samtal är inte alltid 

så lätt att hålla i eller delta i (Markström, 2006). Detta beror på att samtalet sker i en viss 

kontext och i ett visst syfte, samtidigt som det förekommer personliga inslag. Dessutom kan 

pedagogernas syfte och mål skilja sig från föräldrarnas. Vi anser att det kan bero på att det 

finns vissa förväntningar på de olika roller som pedagog och förälder utgör i det institutionella 

samtalet. 
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Medvetenheten om hur saker tas upp i utvecklingssamtalet kan visa sig på olika sätt. En 

informant menar att det är bra att ta upp det negativa först och det positiva sist för att 

föräldern ska gå därifrån med en positiv bild av samtalet. En annan informant menar däremot 

att problem inte ska tas upp på samtalet utan vid andra tillfällen. Detta visar att båda 

informanterna har en medveten strategi även om de agerar på olika sätt. Vilken strategi som 

väljs kan bero på både erfarenhet och människosyn. Steinberg (2008) uttrycker att samtalet 

bör genomsyras av känslan av att det ska bli så bra som möjligt för både barnet och 

föräldrarna. När obekväm information måste förmedlas är det viktigt att tänka till hur detta 

görs och vilka lösningar som kan nås.  

5.3 Strävan efter samarbete 

Informanterna talar om betydelsen av att det byggs upp ett förtroende med barnets föräldrar. 

Det är pedagogens ansvar att föräldern känner sig trygg i situationen så att de tillsammans kan 

få en så bra bild av barnet som möjligt, både hur det är på förskolan och hemma. Läroplanen 

för förskolan tar upp vikten av ett samarbete mellan hem och förskola och uttrycker att de 

tillsammans ska hjälpa barnet att utvecklas och bli en ansvarsfull person (Lpfö 98). En 

informant ser det som att föräldrarna och personalen är ett team. Även barnen påverkas av 

detta samarbete eftersom en bra relation mellan personal och föräldrar gör att barnen också 

blir trygga. Detta är något som även Åberg och Lenz Taguchi (2005) påpekar. De menar att 

om pedagogerna berättar hur de tänker om sitt arbete och även lyssnar på föräldrarna ger detta 

barnen en bild av att föräldrarna också är delaktiga i förskolan.  

 

En faktor som vi kan se påverkar hur pedagogerna genomför utvecklingssamtalet är deras 

strävan efter samarbete. Informanterna säger att de lägger stor vikt vid föräldrarnas 

delaktighet och de ser utvecklingssamtalet som ett bra tillfälle att öka samarbetet mellan 

förskola och föräldrar. Det finns samtalsunderlag som lämnas ut till föräldrarna före samtalet 

så att de också ska kunna förbereda sig och ta upp frågor som de tycker är viktiga. 

Informanterna menar att föräldrarnas delaktighet har ökat mot förr. Det skiljer sig dock 

mellan informanternas svar i vilken grad det sker ett samarbete. Det ges exempel på 

svårigheter att motivera föräldrar att delta i utvecklingssamtalet och detta gör att i dessa fall 

sker samtalen i tamburen vid hämtning och lämning. Vi kan förstå att när föräldrarna inte 

kommer på utvecklingssamtalen så är det viktigt för samarbetet att ha en omfattande 

tamburkontakt, men vi menar dock att detta inte kan ersätta utvecklingssamtalet. Det är 

betydelsefullt att finna vägar till att motivera föräldrarna att komma till samtalen. Under ett 



 33

utvecklingssamtal sitter pedagogen enskilt med föräldrarna och riskerar inte att utomstående 

kommer in vilket kan hända i tamburen. Sekretessen gör att det inte går att diskutera samma 

saker där. Pedagogen bör vara medveten om att det sker en insyn i hemmet och den privata 

sfären i samtalet. Det kan därmed uppfattas som en form av kontroll.  

  

5.4 Delgivande av information 

Informanterna uttalar ett behov av att föräldrarna ska känna ett förtroende för förskolan och 

att samtalet därför bör ske som en dialog. I dialogen finns det möjlighet för föräldern att 

komma med frågor och föra en diskussion. I kommunikationen mellan människor sker ett 

samspel där kunskaper medieras (Säljö, 2000). Detta blir sen till en del av den enskilde 

individens tänkande och handlande. Vi ser att trots att informanternas strävan efter att 

samtalet ska ske i dialog med föräldrarna tar information från pedagogen stor del av samtalet. 

Markström (2006) menar att personalen vill visa sin duglighet i sina olika uppgifter i ansvaret 

runt barnet. Informanterna berättar att föräldern informeras om barnets utveckling, framsteg 

och vilka lärprocesser barnet gjort i förskolan. De informerar också om mål som finns i 

läroplanen och deras betydelse för verksamheten. Genom att informanterna informerar 

föräldrarna om dessa mål ges möjlighet att ställa frågor som rör deras barns vardag i 

förskolan. I förskolans läroplan (Lpfö 98) finns de krav som föräldrar kan ställa på förskolan 

och de strävansmål mot vilka förskolan ska arbeta. Pedagogerna berättar även om rutiner samt 

förskolans arbetssätt. Informationen som pedagogerna delger föräldrarna kan vara en av 

anledningarna till att informanterna uttrycker att föräldrarnas delaktighet i samtalet har ökat. 

Här skapar pedagogerna normen för vad som är viktigt att förmedla i samtalet och förutsätter 

att föräldrarna har intresse av att se verksamheten ur deras perspektiv.  

5.5 Barnsyn 

En faktor som påverkar genomförandet av utvecklingssamtalet är pedagogens syn på barnet, 

lärandet och utvecklingen. Informanterna vill i samtalet beskriva eller berätta hur pedagogen 

uppfattar barnet i förskolan. Behovet av att se en utveckling utan att bedöma vad barnet kan 

eller inte kan är av stor betydelse enligt informanterna, samtidigt som det kan uppfattas som 

ett dilemma. Informanterna uttalar en strävan efter att se barnet i den kontext det befinner sig i 

vilket Pramling Samuellsson & Sheridans (2006) forskning talar om. Trots det utgår vissa 

samtalsunderlag från att vissa färdigheter ändå bör utvecklats så som motoriken, den sociala 

kompetensen och empatiska förmågan. Detta kan bero på att den barnsyn som förr var djupt 
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rotad i förskolan genom Piaget och Erikssons utvecklingspsykologi fortfarande finns kvar 

(Kihlström, 1998).  

 

I beskrivningen av hur utvecklingssamtalet genomförs visar informanterna på en medvetenhet 

om verksamhetens betydelse för barnets lärande och utveckling. Personalens arbetssätt skapar 

förutsättningar och det är vägen till lärandet som är viktigast. Enligt Gars (2002) är det av stor 

betydelse hur den pedagogiska verksamheten är uppbyggd. Det kan vara här det avgörs om 

det är verksamheten eller individen som utsätts för granskning. Gars ifrågasätter vilket som 

granskas när något uppfattas som ett problem. Om det är verksamheten eller individen. Den 

pedagogiska verksamheten ska erbjuda omsorg, fostran och lärande och barnet ska utvecklas 

efter sina förutsättningar (Lpfö 98). Även Skolverket talar om att det är pedagogens 

professionella kunskap i vilka processer som krävs för att barn ska nå målen. I läroplanen för 

förskolan ställs det krav på att pedagogen ska skapa miljöer för lärande (Skolverket, 2001).  

 

Informanterna talar om en förändring i barnsynen. Istället för att som tidigare bedöma barnet 

utifrån vad som betraktades som det normala barnet så letar pedagogerna idag efter barnets 

styrkor och lyfter fram dem. Det handlar inte om att ändra i barnets beteende utan om att öka 

kunskapen och förståelsen runt barnet. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att 

läroplanen utgår från barnet som kompetent. Barnets styrkor fokuseras. Steinberg (2008) 

poängterar också vikten av att styrkor och möjligheter fokuseras i utvecklingssamtalet. Det 

ska ske i en positiv anda. Enligt informanterna förekom det mer bedömning förr medan de nu 

pratar mer om det sociala. Utvecklingssamtalen har ett större djup och bygger inte som förr på 

barns svårigheter. Detta har Gars (2006) en annan uppfattning om. Gars menar att pedagogens 

strävan efter att hjälpa barnen gör att de letar efter barnens oförmågor och att det ofta finns en 

norm som barnen jämförs med vid utvecklingssamtalet. En informant menar att det finns ju 

ingen mall eller ram som alla barn ska vara inom. Trots detta nämns att en handlingsplan kan 

upprättas för barn med särskilda behov. Hjörne (2004) menar att det sker en kategorisering av 

barnet utifrån olika avvikelser för att på så sätt skapa en bild av barnets behov.  

 

Enligt en av informanterna ska det barnet är extra duktigt på lyftas fram utan att det görs en 

bedömning. Markström (2005) har i sin forskning sett att det förekommer en viss 

normalisering och kategorisering när det gäller barns utveckling och lärande trots att det inte 

får förekomma resultat och betyg som bedömer barnet. Markström menar att det finns en 

tendens till att belysa barnet utifrån förväntningarna på ett genomsnittligt förskolebarn, det 
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vill säga en form av normaliseringspraktik. I jämförelse med Gars (2002) forskning där det 

talas om att pedagogen letar oförmågor hos barnen kan vi se att informanterna har en annan 

strävan. En viss form av normaliseringspraktik lyser ändå igenom när informanten talar om att 

man upprättar en handlingsplan för barn med särskilda behov. Om det inte förekommer någon 

jämförelse eller bedömning bör det vara svårt att veta vilka barn som de ska göra en 

handlingsplan för. Det blir även motsägelsefullt när informanten talar om att lyfta fram vad 

barnet är extra duktigt på utan att det görs en bedömning.  

5.6 Utbildning och erfarenhet 

Endast två av informanterna har fått utbildning angående utvecklingssamtal i sin 

förskollärarutbildning. Däremot har de flesta fått kompetensutveckling i ämnet. Eget intresse 

har gjort att de sökt sig till kurser och även varit med i utvecklingsgrupper på sina 

arbetsplatser. Egna erfarenheter och även samtal med kollegor har gett en medvetenhet om 

samtalets genomförande. Den egna föräldrarollen har också påverkat. De flesta önskar sig mer 

utbildning i till exempel samtalsteknik eller svåra samtal. Det efterlystes kunskap om vilket 

innehåll som är relevant i samtalet. I en proposition från regeringen menar de att 

utvecklingssamtalet bör få en starkare reglering. Innehållet och utformningen kan ha stora 

variationer (Regeringens proposition 2004/05:11).  

 

Det sker en ständig utveckling i läraryrket (Carlgren & Marton, 2000). Detta gör att läraren 

måste förändra sitt arbetssätt och följa med i utvecklingen. Tidigare kunskaper kan bli 

inaktuella. En orsak till att de flesta informanterna inte har fått någon utbildning angående 

utvecklingssamtalet kan vara att det är länge sedan de gick sin utbildning. Benämningen 

utvecklingssamtal kom i läroplanen för förskolan 1998. Tidigare har det benämnts 

kvartssamtal eller föräldrasamtal. Ett yrke i utveckling menar vi ställer krav på arbetsgivaren 

och även på den enskilde pedagogen när det gäller kompetensutveckling. Enligt en av 

informanterna finns det många bra föreläsningar som handlar om föräldrainflytande, 

föräldrakontakt och utvecklingssamtal. 
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6 METODDISKUSSION 
Vår egen erfarenhet av många års arbete i förskolan kan ha påverkat intervjuerna på olika sätt. 

Förkunskaperna kan ha påverkat vår objektivitet samtidigt som det kan ha medfört fördelar. 

För att uppnå en viss objektivitet har vi därför undvikit att ställa ledande frågor. Vår strävan 

har varit att i intervjusituationerna förhålla oss neutrala. Enligt Patel och Davidson (2003) kan 

förkunskaper vara bra att ha vid en kvalitativ intervju. Fördelen med förkunskaperna är att 

särskilda aspekter i intervjufrågorna kan lyftas och följdfrågor kan ställas.  

 

Vi valde att skicka ut intervjufrågorna till informanterna i förväg för att de skulle ha möjlighet 

att förbereda sig och att på så vis få så uttömliga svar som möjligt. Vi var medvetna om att det 

förelåg en risk i att informanterna fick intervjufrågorna i förväg då de kanske lämnade svar 

som de trodde vi förväntade oss av dem på grund av deras yrkesroll. I undersökningens 

resultat går det inte att utläsa om så blev fallet, men det kändes som intervjutillfällena blev 

naturliga och följdfrågorna kunde utveckla svaren.  

 

På grund av att informanterna är få till antalet går det inte att göra några generella slutsatser 

av vilka faktorer som pedagoger anser påverkar genomförandet. Vi har dock kunnat se att av 

de sex pedagoger som vi valt att intervjua har många liknande svar uttalats. Då vi inte valde 

att göra observationer så kan vi inte se om det är den sanna bilden av utvecklingssamtalet som 

uttrycks.  
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7 RESULTATDISKUSSION 
Syftet med vår undersökning var att öka kunskapen om utvecklingssamtalet i förskolan och 

vilka faktorer pedagogen anser påverkar genomförandet av detta. Det kan finnas fler faktorer 

än de sex övergripande som vi har valt att redovisa, men vi anser att dessa är de som 

framkommit tydligast i undersökningen. Troligtvis finns det även faktorer som inte blir 

synliga i intervjutillfället.  

 

Utvecklingssamtalet i ett sociokulturellt perspektiv innebär att kommunikationen och 

samspelet är den stora grunden som samtalet vilar på (Säljö, 2000).  Pedagogen som arbetar i 

förskolan ska enligt läroplanen (Lpfö 98) erbjuda föräldrar utvecklingssamtal. Det finns 

riktlinjer utskrivna att utvecklingssamtal ska genomföras men inte hur. Det framkommer inte 

heller hur ofta dessa samtal ska ske. Detta visar att pedagogen antas ha de verktyg och 

kunskaper som behövs för att tolka dessa riktlinjer. Utvecklingssamtalets innehåll och 

utformning kan variera mellan olika förskolor (Regeringens proposition 2004/05:11). 

Undersökningen har visat att det kan skilja till och med mellan vilken avdelning barnet går på 

eller vilken pedagog som håller i samtalet. Några informanter talade om att avdelningarna 

hade olika underlag. På en förskola framkom det att personalen hade haft många diskussioner 

angående en gemensam barnsyn innan de arbetade fram sitt samtalsunderlag till 

utvecklingssamtalet som skulle gälla på hela förskolan. Det hade tagit lång tid att diskutera 

detta innan de kunde enas. Detta visar ett behov av att ha gemensamma riktlinjer både vad 

gäller barnsyn och underlag för hur samtalet genomförs. Detta stöds av Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2006) som menar att pedagogernas utgångspunkt vad gäller barnsyn och 

utformande av samtal ska ha en gemensam grund.  

 

Vi kan se en vinst i att föra dessa diskussioner eftersom en gemensam barnsyn bör påverka 

hela verksamheten. Pedagogernas barnsyn är därmed en faktor som påverkar genomförandet 

av samtalet. Orsaken till att gemensamma underlag används och hur de används kan 

diskuteras. Vi ser att det kan vara en trygghet för pedagogen att ha ett ifyllt underlag med sig 

till samtalet. Det visar att samtalet är väl förberett och på de förskolor som tillsammans 

arbetat fram sitt underlag synliggörs en samsyn på verksamheten. Samtidigt kan det innebära 

en begränsning i diskussionen med föräldrarna eftersom det på förhand är bestämt vad som 

ska tas upp och visar bara förskolans bild av barnet. Det finns även underlag för föräldrarna 

att fylla i men dessa är inte så utförliga. Därför anser vi, för att få en helhetsbild av barnet bör 
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förskolans underlag kompletteras med föräldrarnas föreställningar. Gars (2006) talar om att 

mallar och checklistor används för att pedagogerna ska känna sig säkra på att inte missa något 

i sitt uppdrag. Agevall och Jonnergård (2007) menar att ifyllandet av de särskilda dokumenten 

innebär en form av att utöva professionell samhällskontroll. Ska vi utgå från vår undersökning 

var det inget som uttalades att dokumenten som framtagits skulle ha avsikten att utöva 

kontroll. Ur Agevall och Jonnergårds synvinkel skulle det möjligen kunna gå att urskilja 

dokumentens avsikt som en sorts kontroll över barnet och en styrning in i ett 

övervakningssamhälle.  

 

En annan faktor är förberedelsen inför samtalet som också kan variera mellan olika förskolor. 

Vi ser att pedagogerna använder sig av olika artefakter för att på ett tydligt sätt beskriva 

barnets trivsel, utveckling och lärande i förskolan. Läroplanen är en artefakt som ibland tas 

med och diskuteras för att ge föräldrarna en större insyn i pedagogernas arbete och därmed 

ges möjlighet till inflytande och för att främja samarbetet. Strävan efter att samarbeta med 

föräldrarna påverkar också hur samtalet genomförs. Markstöm (2006) menar att alla föräldrar 

inte har samma förväntningar när de kommer till ett utvecklingssamtal. Vissa föräldrar är 

insatta i förskolans mål och verksamhet medan andra kan vara nya i förskolans värld. Genom 

att respektera föräldrarnas olika utgångspunkter ser därmed samtalet ut på olika sätt (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). För att få ett ökat samarbete krävs att pedagogen visar en 

öppenhet och förståelse inför föräldrarnas olika förutsättningar och möjligheter.   

 

Informanternas strävan efter samarbete gör att de efterlyser ett sätt att få dit de föräldrar som 

inte kommer på utvecklingssamtalen och visar även en önskan om att föräldrarna ska få en 

djupare förståelse för förskolans pedagogiska verksamhet. Här ser vi att pedagogisk 

dokumentation skulle kunna vara ett verktyg. Det bör dock ske en diskussion runt materialet 

så att det inte blir ett uttryck av normalisering och styrning i det som visas upp i 

dokumentationerna. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver hur föräldrarna blev mer 

delaktiga och nyfikna på förskolans verksamhet när de började arbeta med pedagogisk 

dokumentation vilket innebar att föräldrarna fick en större inblick och blev en del av 

reflektionerna runt barnens lärande. Även läroplanen för förskolan tar upp fördelarna med att 

arbeta med pedagogisk dokumentation för att kunna reflektera och utvärdera (Lpfö 98).  

 

Eftersom utvecklingssamtalet är något som pedagogen är skyldig att genomföra medan det är 

frivilligt för föräldrarna så innebär det att ansvaret ligger på pedagogen att motivera 
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föräldrarna. Vi tycker att det är viktigt att skapa förutsättningar för att samtalet ska ske. 

Samtidigt delar vi Pramling Samuelsson och Sheridans (2006) åsikt om att det inte alltid går 

att få föräldrarna delaktiga, då en del föräldrar tycker att de inte behöver komma om allt 

fungerar som det ska med barnet. Ytterligare en orsak kan vara att föräldrarna känner ett 

intrång i den privata sfären. 

 

Samtalsformen är något som påverkar genomförandet. Pedagogerna och föräldrarna träffas i 

regel dagligen och pratar där om olika saker angående barnet och verksamheten (Markström, 

2005). Utvecklingssamtalet skulle kunna bli som ett samtal vilket som helst, men genom att 

informanterna är väl förberedda, talar om vikten av att ge föräldrarna talutrymme och visar en 

strävan efter att hålla sig till det som ska diskuteras så visas ett medvetet förhållningssätt till 

ett institutionellt samtal. Fördelen med samtalsformen i utvecklingssamtalet är att det finns 

möjlighet att i lugn och ro lyfta saker som det finns behov av att diskutera, både från 

föräldrarnas och från pedagogens sida. Nackdelen kan vara att föräldern kan känna sig i 

underläge eftersom samtalet är påbjudet av förskolan och föräldrar och pedagoger har olika 

roller i samtalet. Gars (2002) menar att föräldrarna kan känna sig ifrågasatta om pedagogerna 

tar upp något problem. Om pedagogen ser ett behov av att barnet behöver träna eller utveckla 

någon färdighet är det inte självklart att föräldern tycker detsamma. Om inte föräldern ser 

samma behov som pedagogen kan det ifrågasättas vems tolkning som ska gälla (a.a.) När en 

informant uttrycker att hon vill få föräldrarna att träna barnet hemma på att till exempel ta på 

stövlarna så menar hon att pedagogerna och föräldrarna ska ju sträva mot samma mål. Frågan 

vi ställer oss då är vem som har bestämt målet och syftet med det. Är föräldern delaktig i 

beslutet eller blir det pedagogens åsikt som väger tyngst?  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att läsa under läroplanens utformning att: 

 
I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som ska utvärderas. Betyg eller omdömen 
utfärdas inte (Lpfö 98, s. 4). 

 

Förskolans uppdrag och värderingar är synliga i läroplanen och den är uppbyggd likt skolans 

läroplan. Skillnaden är att målen i förskolan är strävansmål och inte enskilda kunskapsmål 

uppsatta för barnet. Det är inte det enskilda barnet som ska utvärderas utan verksamheten. I 

Skolverkets nationella utvärdering av förskolan visar det sig att det förekommer 

bedömningsmaterial i många förskolor (Skolverket, rapport 318, 2008). Något som har 

framkommit i intervjuerna är att det behövs en diskussion angående ordet bedömning. Är 
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samtalsunderlagen också en form av bedömningsmaterial? Samtalsunderlagen behöver 

utformas för att visa barnets utveckling och lärande utan att det sker en bedömning av det 

enskilda barnet. För att komma fram till detta krävs diskussioner angående både verksamheten 

och barnsynen i förskolan. Det krävs också diskussioner huruvida utvecklingssamtalet är en 

form av normaliseringspraktik där det sker en kontroll och kategorisering av barnet. 

Informanterna säger att det har skett en förändring från att utvecklingssamtalen handlade om 

att bedöma, lyfta problem och att jämföra barnet med den utvecklingspsykologiska normen 

mot intentionen att se barnet utifrån den kontext det befinner sig i och till att se barnet som 

unikt. I Markströms (2005) undersökning där det talas om utvecklingssamtalet som en 

normaliseringspraktik jämförs barnet med det normala förskolebarnet. Gars (2006) 

uppfattning är att pedagogen letar efter brister hos barnet för att kunna hjälpa det och att 

problem upptar mycket av samtalstiden.  Trots att informanterna inte säger att det finns en 

ram för det normala barnet och inte vill att samtalstiden ska upptas av problem visar det sig 

finnas lite av både Markströms och Gars teorier i undersökningen. Detta kan betyda att det 

finns en stor medvetenhet och vilja hos pedagogerna att inte bedöma barnet men att detta ändå 

inte alltid efterlevs.  

7.1 SLUTSATS 

Resultatet av vår undersökning visar på komplexiteten när det gäller att genomföra ett 

utvecklingssamtal. Det är många faktorer som pedagogen anser att de måste ta i beaktande 

både vid planeringen och vid genomförandet av samtalet. Detta menar vi gör att utbildning 

och kompetensutveckling måste anpassas för att dessa samtal ska kunna bli utvecklande 

samtal och inte ett sätt att kontrollera barn och föräldrar. Det är också viktigt att vara 

medveten om att det alltid ligger en vis risk för normalisering, kategorisering och styrning. En 

informant menar att samarbetet med föräldrarna har visat sig uppta en stor del av arbetet 

medan det upptar en väldigt liten del av utbildningen. Eftersom det i undersökningen har 

framkommit att barnens trivsel och trygghet på förskolan påverkas av hur samarbetet mellan 

föräldrar och pedagoger fungerar så anser vi att detta är något som måste lyftas fram i 

lärarutbildningen. Många pedagoger som arbetar i förskolan har en äldre utbildning där det 

inte har ingått något om utvecklingssamtalet. Detta ställer krav på arbetsgivaren vad gäller 

kompetensutveckling. Flera informanter har medvetet sökt sig till fortbildningar som rört 

utvecklingssamtalet och suttit med i arbetsgrupper där diskussioner förts om 

utvecklingssamtalets genomförande. De anser också att erfarenheten har vuxit fram efter 

hand. Vi menar att det skulle vara bra om pedagogerna på förskolorna kunde dra nytta av den 
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kompetens som finns ute på fältet genom att till exempel bilda nätverk där 

utvecklingssamtalet diskuteras. Dessa diskussioner bör belysa utvecklingssamtalet ur olika 

aspekter så att syftet med samtalet problematiseras. 
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8 SAMMANFATTNING 
Syftet med vår undersökning var att öka kunskapen om förskolans utvecklingssamtal. Vi ville 

se vilka faktorer som pedagogen anser påverkar genomförandet av utvecklingssamtalet. För 

att hitta dessa faktorer valde vi att intervjua sex förskollärare som hade varit verksamma i 

förskolan mellan sju och trettiotre år. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att använda oss 

av ett sociokulturellt perspektiv och vi har tittat på tidigare forskning angående 

utvecklingssamtal gjorda av Gars (2002) och Markström (2005). Vi har även studerat annan 

forskning och litteratur för att få en bred utgångspunkt inför vårt analysarbete.  

 

I undersökningen har vi kunnat se att det är många faktorer som pedagogen anser påverkar 

utvecklingssamtalets genomförande. Vi valde att presentera dem utifrån sex faktorer som vi 

uppfattade som övergripande och var av stor betydelse att skapa en medvetenhet om. Dessa 

sex faktorer var förberedelse, samtalsformen, strävan efter samarbete, delgivande av 

information, barnsyn samt utbildning och erfarenhet. Vi har sett att utvecklingssamtalet inte är 

en isolerad företeelse utan har stor koppling till verksamheten. Vaksamhet bör finnas mot 

normalisering och kategorisering, dock kvarstår frågan om det är möjligt att helt komma ifrån 

detta. En viss styrning och kontroll finns kanske alltid där eftersom det är ett institutionellt 

samtal. 

 

Eftersom det inte finns några klara riktlinjer hur genomförandet ska ske är diskussioner på 

förskolan viktiga. Dessa diskussioner kan leda till en ökad medvetenhet om hela 

verksamheten. Utbildning och redan gjorda erfarenheter har en stor betydelse. Resultatet av 

vår undersökning visar att kunskaper om utvecklingssamtalet inte utgjorde så stor del av 

utbildningen. Vi anser att det komplexa i att hålla ett utvecklingssamtal kräver att föräldrars 

och pedagogers samarbete lyfts fram i lärarutbildningen. Det ställer även krav på 

arbetsgivaren vad det gäller kompetensutveckling.     
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
1.  Hur lång erfarenhet har du av utvecklingssamtal?  

2. Vilka erfarenheter har du av utvecklingssamtal? 

3. Hur tycker du att utvecklingssamtalet förändrats genom åren? 

4. Vilket syfte tycker du att utvecklingssamtalet i förskolan har? 

5. Vad är ditt mål med utvecklingssamtalet? 

6. På vilket sätt förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal? 

7. Vad innehåller utvecklingssamtalet? 

8. Vad påverkar ditt val av innehåll när du planerar utvecklingssamtalet? 

9. På vilket sätt tar du styrdokumenten i beaktande när det gäller utvecklingssamtalet? 

10. Hur synliggörs barnets trivsel i utvecklingssamtalet? Motivera. 

11. Hur synliggörs barnets utveckling i utvecklingssamtalet? Motivera. 

12. Hur synliggörs barnets lärande i utvecklingssamtalet? Motivera. 

13. Vilka problem har du stött på i dina utvecklingssamtal? Hur löste du det? 

14. Vad har du fått för utbildning och kompetensutveckling angående 

utvecklingssamtalet? 

15. Saknar du något i din utbildning angående utvecklingssamtalet? 

16. På vilket sätt anser du att föräldrarna är delaktiga i samtalet? 

17. Är det något du vill lägga till som du tycker är viktigt? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev. 

 

Vi är två studenter som läser lärarprogrammet på Högskolan i Kristianstad. Under hösten 

2008 gör vi vårt examensarbete som ska handla om utvecklingssamtalet i förskolan. Syftet 

med vår undersökning är att ta reda på pedagogers erfarenheter av utvecklingssamtal i 

förskolan. Vår problemformulering är: Vad krävs av pedagoger i förskolan för att genomföra 

utvecklingssamtal? Vi hoppas att detta kan vara till användning för pedagoger i förskolan.  

 

Som grund för vår undersökning kommer vi att använda oss av intervjuer med nyckelpersoner 

på fältet för att ta del av erfarenheter och arbetssätt. Intervjuerna beräknas ta cirka 45 minuter. 

Vi kommer båda att delta vid intervjutillfället och kommer att använda oss av bandinspelning 

för att dokumentera intervjun. 

 

Intervjun sker på frivillig väg och kan avbrytas när som helst utan att orsak behöver uppges. 

Det är bara vi som kommer att lyssna på intervjuerna. Efter transkribering av materialet 

kommer bandinspelningarna att raderas. Eventuellt kommer vi att använda oss av citat i vår 

studie för att förtydliga vad vi kommit fram till. Anonymiteten kommer dock att garanteras 

genom avidentifiering. Vi bifogar en medgivandeblankett för underskrift som vi ber er att läsa 

igenom och skriva på om ni accepterar att delta i studien. 

 

Om det uppkommer några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

Caroline Karlsson 0708-551365      caroline.karlsson@utb.kristianstad.se 

Carola Berg 0734-247579               carola.berg@utb.kristianstad.se 
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Bilaga 3 
Samtycke 
 
Härmed samtycker jag till att medverka i en undersökning av utvecklingssamtalet i förskolan. 

Min medverkan sker i form av en intervju som kommer att spelas in på band. Undersökningen 

genomförs av elever från högskolan i Kristianstad. Jag har fått ta del av studiens mål och syfte 

samt informerats om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Jag har fått information om att intervjun kan avbrytas när som helst utan att någon förklaring 

behöver ges. 

 

 

 

X
Ort och datum

 
 

 

 

X
Underskrift

                       

X
Namnförtydligande

 
 

 

 


