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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av utvecklingssamtal i 

förskolan. Vi vill därmed att studien ska bidra med kunskap om hur förskollärare tänker om 

genomförandet av dessa samtal i förskolan. Som blivande förskollärare anser vi att detta 

ämne är av prioritet eftersom förskolläraren i samband med den reviderade Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98/2010) tillskrevs det yttersta ansvaret för utvecklingssamtalets innehåll, 

utformning och genomförande. Forskningen som ligger till grund för studien visar också att 

bedömning i samband med utvecklingssamtal förekommer alltmer i dagens förskola trots att 

förskolans styrdokument motsäger bedömning av det individuella barnet.  

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Foucaults maktteori. Studien bygger på kvalitativa 

intervjuer med fem förskollärare, förskollärarnas berättelser utifrån deras personliga 

erfarenheter om utvecklingssamtal är i fokus. Studiens huvudsakliga resultat visar att barn 

blir föremål för bedömning i samband med utvecklingssamtal. Det råder dock skilda 

meningar om huruvida förskollärarna ser utvecklingssamtalet som en bedömning av det 

individuella barnet. Resultatet visar även att en central del av genomförandet är den så 

kallade blanketten. Den goda relationen med vårdnadshavaren visar också resultatet är a och 

o för utvecklingssamtalets genomförande. En slutsats som framkommit är att det inte finns 

någon likvärdighet i hur utvecklingssamtal genomförs. 

 

Ämnesord: Utvecklingssamtal, förskollärare, vårdnadshavare, bedömning, normalisering, 

makt, styrning, disciplinering. 
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Förord 

Vi vill med detta förord rikta ett varmt tack till dem informanter som medverkat genom att 

delge sina erfarenheter om utvecklingssamtal i förskolan och därmed möjliggjort denna 

studie. Vi vill också tacka vår handledare Ingrid Lindahl som stöttat oss i skrivprocessen. 

Slutligen vill visa vår tacksamhet till nära och kära som funnits där när det känts som svårast.   

 

April 2015 

Charlotte Lundberg & Ida Björk Olsson  
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1. Inledning och bakgrund 

Denna studie handlar om förskollärares erfarenheter av utvecklingssamtal i förskolan. I 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) beskrivs att utvecklingssamtalet är ett samtal som ska 

genomföras regelbundet med barnets vårdnadshavare för att diskutera barnets trivsel, 

utveckling och lärande. Förskolläraren har det yttersta ansvaret för samtalets innehåll, 

utformning och genomförande, samtalet är dock hela arbetslagets uppgift. Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98/10) uttrycker även att utvecklingssamtalet är något som förskolan måste 

erbjuda varje vårdnadshavare regelbundet till skillnad från exempelvis formella 

sammankomster inom förskolan som föräldramöten.  

   

Gars (2006) skriver att utvecklingssamtalet är ett samtal som skiljer sig ifrån den dagliga 

kontakten mellan vårdnadshavare och förskollärare eftersom det är ett institutionellt samtal. 

Det innebär att samtalet har ett förbestämt syfte, det vill säga att det finns rutiner för hur 

samtalen ska läggas upp och vad som ska ingå i dem. De som deltar i samtalet har 

komplementära roller vilket i förskolan utgörs av barnskötare, förskollärare, vårdnadshavare 

och ibland barn. Samtalsledaren utför ofta dessa samtal som en del av sin yrkesprofession 

samtidigt som samtalet sker i en social kontext och har en slags vardaglig benämning. Vidare 

visar Gars (2006) forskning att i utvecklingssamtalet kan rollutövningen bli problematisk 

eftersom vem tillskrivs egentligen störst kompetens om barnet, är det vårdnadshavaren eller 

förskolläraren. Båda parter har en betydelsefull roll i barnets utveckling och lärande eftersom 

vårdnadshavaren framförallt står för den primära uppfostran och är väl insatt i barnets 

uppväxtmiljö, samtidigt som förskolläraren besitter en yrkesprofession och genom sin 

arbetsmiljö möter barnet dagligen i olika konstellationer.  

 

I utvecklingssamtalet talar vi om barns utveckling, detta kan då göras utifrån två perspektiv, 

dels kan vi se på barnet ur en positiv aspekt genom exempelvis uppskattning men barnet kan 

också ses utifrån ett bedömningsperspektiv, där vikten läggs vid att belysa barnets brister i 

form av utveckling. Ljungberg (2013) tar även hon upp bedömningsaspekten och skriver att 

det är vårdnadshavaren som efterfrågar information om barnets utveckling utifrån ett 

lärandeperspektiv därmed blir förskollärarnas uttalanden om barnet viktigt. Hon belyser även 

rollutövningen och skriver att rätten att bedöma barns utveckling kan utifrån den position man 
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besitter skapa ett maktövertag. Beroende på vilken positionen som personen har, skapas olika 

rätt att bedöma barn. Exempelvis anses logopeden har större rätt att bedöma barns 

språkutveckling i jämförelse med förskolläraren eftersom förskolläraren inte är specialist på 

området.  

 

Eftersom förskolläraren tillskrevs det yttersta ansvaret för utvecklingssamtalet i samband med 

att Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) reviderades anser vi som blivande förskollärare att 

det krävs kunskap om utvecklingssamtalets genomförande. Markström och Simonsson (2013) 

skriver att utvecklingssamtal inte har studerats i samma utsträckning i förskolan som i skolan. 

Deras forskning visar också att bedömning av det individuella barnet är ett faktum i samband 

med utvecklingssamtal i förskolan trots att förskolans styrdokument motsäger detta. 

Utvecklingssamtal i förskolan förefaller således vara ett högst relevant forskningsområde 

eftersom det är betydelsefullt att som förskollärare kunna ansvara för och tolka sitt uppdrag 

utan att hamna i bedömningsproblematiken. Vi vill därför försöka få en bild av hur ett antal 

förskollärare erfar detta samtal.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av utvecklingssamtal i 

förskolan. Vi vill därmed att studien ska bidra med kunskap om hur förskollärare tänker om 

genomförandet av dessa samtal i förskolan.  

Studiens frågeställning lyder: 

• Vad innebär det att genomföra utvecklingssamtal i förskolan enligt förskollärare? 
 

Preciserade delfrågor: 

• Hur ser förskollärarna på utvecklingssamtalet utifrån en bedömningsaspekt? 

• På vilket sätt ser förskollärarna att kontakten med vårdnadshavarna har betydelse för 

utvecklingssamtalets genomförande? 

• Hur ser förskollärarna på dokumentation i samband med utvecklingssamtalet? 
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1.2 Föräldrasamverkan i förskolans historia 

I det här avsnittet beskrivs en historisk tillbakablick från Barnstugeutredningen till dagens 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) där begrepp som den goda relationen, barns livsvillkor, 

barns utveckling och det livslånga lärandet är centrala. Begrepp som genomsyrat förskolan 

under decennier och som fortfarande är aktuella.  

1.2.1 Barnstugeutredningen - den goda relationen  
Under 1970- talet präglades förskolan av betänkande angivet av 1968 års Barnstugeutredning, 

ett dokument på nästan 1000 sidor (SOU 1972:26-27).  

 

I takt med samhällsförändringar under denna tid som innebar att kvinnorna i större 

utsträckning började förvärvsarbeta fick förskolan en betydande roll. Eftersom barnet nu 

befann sig i en ny miljö blev samverkan mellan hem och förskola ett faktum. 

Barnstugeutredningen belyser specifikt den goda relationen och skriver att personalen ska 

lyssna på vårdnadshavaren för att vårdnadshavaren ska känna sig bekväm i att delge 

information om barnet. En god relation mellan vårdnadshavare och personal är även av 

betydelse för att barnet ska kunna utveckla en känslomässig relation till de vuxna som är en 

del av deras vardag. För att detta ska vara möjligt framhålls i Barnstugeutredningen att i all 

form av föräldrasamverkan ska vårdnadshavarna ha möjlighet att välja en kontaktpedagog för 

sitt barn. Vårdnadshavare och personal måste vara väl medvetna om hur den andre partens 

relation till barnet ser ut, det vill säga att vårdnadshavaren har en känslomässig anknytning till 

barnet medan personalens relation till barnet kännetecknas av fostran utifrån en 

yrkesprofession. Personalen har andra förutsättningar att tillgodose barnet och måste ha en 

förståelse för att de är ett komplement till hemmet. Personalen måste trots detta kunna knyta 

an till barnet känslomässigt för att en tillit ska bli möjlig.    

 

I Barnstugeutredningen talas det om föräldrasamtal, vilket är ett formellt samtal och en viktig 

del redan vid inskolningen men även under barnets fortsatta vistelse i förskolan. För att detta 

samtal ska vara möjligt skriver Barnstugeutredningen att det måste finnas tid och plats för 

vårdnadshavare och personal att mötas utöver hämta- och lämna kontakten. Detta eftersom 

personalens uppgift är att informera vårdnadshavarna om barnets utveckling samtidigt som 

personalen vill ta del av barnets hemförhållanden. Det finns inget i Barnstugeutredningen som 
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säger hur dessa formella samtal ska utföras endast att det är en uppgift som åligger hela 

arbetslaget det vill säga både förskollärare och barnskötare. Föräldrasamtalet ska vara av 

flexibel form och tillgodose vårdnadshavarnas önskan om vad som ska diskuteras gällande 

barnets utveckling.  

1.2.2 Pedagogiskt program för förskolan - barns livsvillkor och helhetssyn 
Det pedagogiska programmet (1987:3) varade mellan åren 1987 till 1998 och var ett 

rådgivande styrdokument för förskolan.  

  

Livsvillkoren hade förändrats ytterligare under denna tid eftersom vårdnadshavarna i allt 

större utsträckning förvärvsarbetade. Familjen var i större behov av omsorg till sina barn då 

familjeliv och yrkesliv nu skiljdes åt. Fortfarande var det stora socioekonomiska skillnader 

mellan familjer. Familjer med små barn tillhörde den svagaste gruppen något som kunde 

påverka barnens hälsa och utveckling (Pedagogiskt program för förskolan, 1987:3). I 

Pedagogiskt program för förskolan lyfts specifikt att förskolan ska beakta barns livsvillkor. 

Detta för att alla familjer ska känna sig välkomna till förskolan på lika villkor och den 

helhetsbild av barnet som nu eftersträvas ska bli möjlig. Helhetsbilden som beskrivs är att 

verksamheten ska se till det individuella barnet och utifrån den värdegrund som förskolan 

förespråkar utveckla en verksamhet som utgår från barns livsvillkor. 

 

Föräldrasamtalet nämns i detta dokument som ”det enskilda samtalet” och kan liknas med det 

samtal som i skolan kallades för ”kvartsamtal”. Samtalet var ett komplement till den dagliga 

kontakten eftersom såväl vårdnadshavare som förskollärare inför samtalet skulle ha funderat 

på barnens tid i förskolan, men nu utifrån ett större perspektiv. Detta för att en växelverkan 

mellan parterna skulle vara möjlig och den helhetsbild av barnet som Pedagogiskt program 

för förskolan kännetecknas av skulle ges.  

 

I jämförelse med tidigare styrdokument för förskolan skedde en förändring i samband med det 

pedagogiska programmets inträde, vilket innebar att förskollärarna inte bara skulle lyssna på 

vårdnadshavarna och delge information om barnet utan nu förväntades vårdnadshavarna vara 

aktiva deltagare. Det ställde ett krav på vårdnadshavarna att vara engagerad och involverad i 

sitt barns utveckling och lärande.   
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1.2.3 Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) - utvecklingssamtal mot ett 

livslångt lärande 
År 1998 skedde ett paradigmskifte då förskolans första läroplan (Lpfö 98) träder i kraft. 

Förskolans uppdrag förändrades från att tidigare fokuserat på omsorgen till att nu förena 

omsorg med lärandets pedagogik och därmed sätta lärandet i centrum. Förskolan blev därmed 

det första steget i det svenska utbildningssystemet och en ingång för barnet i det livslånga 

lärandet (Sveriges Riksdag, 2008; Skolverket, 2004). Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) har 

som mål att tydliggöra förskolans pedagogiska uppdrag genom dess riktlinjer som formuleras 

i styrdokumentet. Det lyfts inte specifikt hur målen ska uppnås utan endast vad som ska göras. 

Därmed ställs ett krav på de professionella inom förskolan att tolka hur målen ska genomföras 

i praktiken.  

 

Hem och förskola ska även här komplettera varandra, det är vårdnadshavarna som har det 

yttersta ansvaret för barnets uppfostran medan förskolan ska berika barnets möjligheter till ett 

innehållsrikt lärande. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) förtydligas detta genom att 

samverkan mellan hem och förskola ska ske i en nära relation. Vårdnadshavarna ska också ha 

möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten vilket ställer ett krav på dem 

professionella att vara tydliga i sina mål och riktlinjer. 

 

Det är först i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som föräldrasamtalet benämns som 

utvecklingssamtal. Till skillnad från tidigare texter poängteras i Läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98) att utvecklingssamtalet är ett samtal med syfte att diskutera barnets utveckling och 

lärande, vilket uttrycks på följande sätt:  

 
Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, 
utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal. 
 

 (Lpfö, 98 s.14) 
 

 

År 2010 revideras Läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Förskollärarens arbetsuppgifter 

förändrades därmed eftersom de tillskrevs det yttersta ansvaret för utvecklingssamtalets 

innehåll, utformning och genomförande. Det är dock fortfarande hela arbetslagets uppgift att 

utföra utvecklingssamtal minst en gång per år för att upprätthålla en kontakt mellan hem och 

förskola.  
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Det som tydligt poängteras i den reviderade läroplanen (Lpfö 98/10) är vikten av 

dokumentation för att se till verksamhetens kvalitet och därmed lägga grunden till det 

livslånga lärandet, det vill säga ett lärande som stödjer barnen i deras fortsatta utveckling. 

Dokumentationen ska ske kontinuerligt och såväl barn som vårdnadshavare ska vara 

delaktiga.  
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2. Litteraturbakgrund och studiens 

teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet beskrivs studiens teoretiska perspektiv i 2.1 och därefter i 2.2 presenteras 

aktuell forskning om utvecklingssamtal i förskolan.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Vi har inspirerats av tidigare forskning från Markström (2008, 2010) samt Simonsson och 

Markström (2013) som skriver om utvecklingssamtal i förskolan och relaterar 

utvecklingssamtalet till begrepp som normalisering och makt. Eftersom utvecklingssamtalet 

sker i en social kontext där förskollärare och vårdnadshavare ska mötas och diskutera barns 

utveckling och lärande utifrån skilda roller har det framkommit att ett maktövertag kan 

uppstå. Vårt resultat har också visat att begrepp som normalisering, disciplinering och 

styrning är högst aktuella i samband med förskolans utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet 

kan också liknas med en diskurs, ett regelstyrt samtal eftersom det handlar om sättet att tala 

om något specifikt som lärande i förskolan. Därmed är det teoretiska perspektivet för denna 

studie Foucaults teori om makt eftersom studien belyser förskollärares erfarenheter av 

utvecklingssamtal i förskolan och därmed kan relateras till och analyseras utifrån hans 

begrepp normalisering, disciplinering och styrningsmentalitet.  

 

Vi har tagit del av Foucaults (1987) maktteori genom hans verk Övervakning och straff. Där 

tar Foucault upp disciplinering som det centrala för att diskutera begrepp som normalisering 

och styrning. Foucault har utgått ifrån fängelset eftersom i denna institution finns en styrning 

som kräver en disciplinering av människors handlade, vilket också bidrar till att normalisering 

blir ett faktum det vill säga människor pekas ut utifrån vad som konstruerats som normalt. I 

Övervakning och straff beskriver Foucault (1987) också hur fängelsets disciplinära ordning 

kan appliceras på andra samhällsinstitutioner som skola och sjukhus, detta eftersom han 

menar att disciplinen leder till kontroll i form av tidscheman och obligatoriska uppgifter. För 

att tydliggöra Foucaults maktteori har Lenz Taguchis (2013) tolkning använts. Utifrån 

Foucault menar hon att makt är något som skapas av varje enskild individ utifrån hur 
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individen tänker i en specifik kontext. Det innebär att individen handlar utifrån sin förståelse 

om vad den tror är rätt och sanningsenligt. Lenz Taguchi (2013) skriver i sin tolkning att alla 

tillskrivs makt, det vill säga makt är inget som tilldelas någon specifik utan makt är relationell 

och något som produceras i en social kontext. Individer möts och samverkar kring något 

innehållsmässigt materiellt som finns i vår omvärld. Det finns en skillnad i hur stor 

maktproduktionen kan vara i olika sociala kontexter, detta uttrycks som olika dominerade 

diskurser. Dominerade diskurser utesluter att förstå och se saker ur olika synvinklar. Diskurs 

beskriver hon som ett sorts regelstyrt samtal som handlar om sättet att tala om något i en viss 

kultur eller i visst sammanhang. Hon beskriver också Foucaults begrepp motdiskurs och 

menar att det är först när någon ifrågasätter den dominerade diskursen som det kan skapas en 

motdiskurs. Det är först i detta skede som den dominerade diskusen blir tydlig för individen, 

vilket gör att makten kan förändras eftersom individen kan få nya perspektiv och därmed 

reflektera över sitt tänkande och handlande (Lenz Taguchi, 2013).  

Foucaults begrepp och dess innebörd samt hur de används i den här studien kommer 

redogöras för nedan.  

 

Normalisering- Enligt Foucault (1987) är normalisering en teknik som bygger på att mäta 

individens avvikelser gentemot det som konstruerats som normalt. Normalisering kan leda till 

att individen pekas ut från gruppen vilket gör att normen blir tydlig. Normalisering blir 

därmed ett sätt att se brister eller upptäcka förmågor. För att tydliggöra Foucaults 

normaliseringsbegrepp används Tullgrens (2004) tolkning av begreppet. Hon skriver att i de 

fallen där individen har ett bristfälligt beteende kan detta bli synligt för den övriga gruppen 

genom att beteendet pekas ut och blir bestraffat. Detta visar vad som är rätt och fel och 

möjliggör att korrigera olämpliga beteenden. Normalisering handlar inte bara om bestraffning 

utan också om uppskattning genom att individen får beröm för en handling som står i enlighet 

med de normer som råder. På samma sätt som bestraffning ska uppmärksammas för att skapa 

en homogen grupp ska uppskattning urskiljas för att påvisa önskvärda handlingar enligt de 

normer som råder i sammanhanget. I denna studie används begreppet normalisering utifrån att 

barns kunskaper indirekt bedöms i utvecklingssamtalet, vilket leder till att barnet ställs emot 

det som konstruerats som normalt. 

 

Govermentality- styrningsmentalitet/inställning till styrning- Ses enligt Foucault (1987) som 

ett styrningsverktyg i maktrelationer. Begreppet syftar till att förstå hur människor leder sig 
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själva eller andra i olika sociala kontexter samt hur människor upplever att leda och styra. 

Detta kan jämföras med politisk styrning där regeringen använder sin makt genom den 

kunskap de besitter kring samhällets funktion, vilket leder till att de kan påverka människors 

tankesätt och levnadsval. För att styrningen ska bli produktiv krävs det en kunskap om 

människors agerande och tankesätt inom den norm som råder i den aktuella diskursen. För att 

tydliggöra Foucaults styrningsmentalitet används Qvarsebos (2010) tolkning av begreppet. 

Han menar att den styrning som Foucault beskriver kan appliceras på skolans fostranuppdrag. 

Detta eftersom fostranuppdraget är baserat på kunskaper gällande barn och deras utveckling. 

Samtidigt som Qvarsebo (2010) uttrycker att styrningsmentaliteten kan påverkas av 

förskollärarens människosyn och attityd till vilket uppförande som anses vara acceptabelt i 

sammanhanget. Foucault (1987) menar att det finns en relation mellan makt och kunskap, 

vilket innebär att kunskap ger makt inte minst i vetenskapliga sammanhang. Begreppet 

styrningsmentalitet används i denna studie utifrån att det är förskolläraren som styr 

utvecklingssamtalet och initierar till innehållet som ska diskuteras. Förskolläraren besitter 

även en yrkeskompetens med kunskaper om barns utveckling och lärande, vilket gör att 

förskolläraren kan utöva makt gentemot vårdnadshavaren eftersom hen har förmågan att tala 

om barn och deras lärande på en avancerad nivå. Hen kan därmed också påvisa vad som anses 

vara önskvärda beteenden och kvalitéer i en intuition som förskolan men även på andra 

sociala arenor.  

 

Disciplinering- Ses enligt Foucault (1987) som ett sätt att dra nytta av individens handlade i 

en situation, i en verksamhet som exempelvis förskolan. Detta kan ske genom övervakning 

dock är inte individen medveten om när denna övervakning sker utan enbart att den försiggår 

vid något tillfälle. Enligt Foucault (1987) innefattar disciplinering inte våld men kan utgöras 

av en form av kontroll. Begreppet disciplinering kan i denna studie relateras genom att det är 

förskolläraren som inför utvecklingssamtalet dokumenterar barnets kunskaper utan dess 

vetskap, vilket gör att förskolläraren drar nytta av barnets handlande för att kunna informera 

vårdnadshavaren om barnets utveckling och lärande på utvecklingssamtalet. Barnets 

kunskaper blir därmed kontrollerade. Vårdnadshavaren blir också föremål för disciplinering 

eftersom det ställs ett krav på dem att reflektera över sitt barns utveckling och lärande inför 

utvecklingssamtalet, vilket kan ses som en obligatorisk uppgift. Vårdnadshavaren blir därmed 

också granskad i sin roll.  
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2.2 Aktuell forskning om utvecklingssamtal i förskolan 

I det här avsnittet redovisas den aktuella forskningen som ligger till grund för studien och som 

är relaterad till utvecklingssamtal i förskolan. Forskningen presenteras utifrån författarna 

Markström (2008), Simonsson och Markström (2013), Vallberg Roth (2010), Markström 

(2010), Lövdahl (2014), Lenz Taguchi (2013), Lindgren och Sparrman (2003), Dahlberg, 

Moss och Pence (2013), Dahlberg (2015), och Biesta (2006). 2.1 presenterar 

utvecklingssamtal ett krav på delaktighet från alla inblandade parter. 2.2 redogörs för 

utvecklingssamtal bedömning och makt. 2.3 beskriver strategier för den goda relationen med 

vårdnadshavaren. 2.4 presenterar förskollärarens barnsyn en aspekt av utvecklingssamtal. 2.5 

beskriver det livslånga lärandet.  

2.2.1 Utvecklingssamtal ett krav på delaktighet från alla inblandade parter 
Markströms (2008) forskning belyser vilka aktiviteter som är förberedande inför 

utvecklingssamtalet och benämner specifikt den blankett som utgör underlag för samtalet. 

Den så kallade ”blanketten” är ett lokalt dokument som fungerar som en form av checklista 

med formulerade frågor som såväl vårdnadshavare, barn som förskollärare ska besvara. 

Förskolläraren använder blanketten som ett observationsunderlag för att beskriva barnens 

händelser och uttryck i den dagliga verksamheten. Medan vårdnadshavarna besvarar 

blanketten i hemmet tillsammans med barnet. På så sätt blir blanketten ett gemensamt 

samtalsunderlag. Hon problematiserar blankettens styrande funktion eftersom den ställer ett 

krav på såväl barn, vårdnadshavare som förskollärare då den ska utgöra innehåll för samtalet. 

Blanketten ses därmed som en obligatorisk uppgift för alla inblandade parter. Det är dock 

förskollärarna som konstruerar och initierar till denna blankett, vilket gör att det ställs ett krav 

på förskolläraren i sin professionella roll att planera för utvecklingssamtalets innehåll och 

utformning, vilket gör att hen kan få en auktoritär roll. En möjlig tolkning av blanketten är 

därför att den får en disciplinerad funktion och blir en form av kontroll. En problematik som 

framkommer är att även om barnen inte är närvarande vid utvecklingssamtalet är de i hög 

grad delaktiga i förberedelserna genom metareflektion. Denna metareflektion förväntas göras 

i hemmet med vårdnadshavarna men även på förskolan tillsammans med förskolläraren. Detta 

visar att utvecklingssamtalet indirekt är en bedömning av barnet eftersom barnet förväntas 

reflektera över sina egna prestationer och samtidigt jämföra dessa med tidigare händelser i 

deras utveckling. Barnet blir därmed föremål för normalisering samtidigt som en det ställs ett 
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krav på barnet att granska sig själv och sina kunskaper. Markström (2008) har kommit fram 

till följande slutsats. Utvecklingssamtalet är en tidskrävande process och ska omfatta en 

mängd olika aktiviteter. Förskolans utvecklingssamtal är därmed inte bara ett samtal som sker 

där och då utan involverar så mycket mera då de ska passa in i förskolans verksamhet där 

traditioner och rutiner spelar stor roll. Med andra ord är utvecklingssamtalet ett komplext 

fenomen av tid och rum.  

2.2.2 Utvecklingssamtal bedömning och makt   
Simonsson och Markström (2013) problematiserar utvecklingssamtal utifrån två perspektiv. 

Dels lyfts utvecklingssamtalet som ett verktyg för relationsskapande mellan förskollärare och 

vårdnadshavare men också som ett granskningsverktyg för verksamheten. I samband med att 

Simonsson och Markström (2013) skriver om relationsskapandet belyser de vikten av att 

redan från början skapa en tillfredsställande relation mellan förskollärare och vårdnadshavare, 

för att kunna skapa en helhetsbild av barnet. Den goda relationen är därmed betydelsefull för 

utvecklingssamtalets innehåll och genomförande, detta eftersom målet är att 

utvecklingssamtalet ska vara ett positivt möte. Deras forskning visar dock att 

relationsskapandet egentligen är en styrningsstrategi från förskollärarna och görs i avsikt att 

kunna diskutera ämnen av känsligare karaktär. Detta visar att trots att utvecklingssamtalet ska 

vara något positivt finns en paradox eftersom förskollärarna inte bara skapar en god relation 

med vårdnadshavaren i syfte att det ska vara trevligt utan använder strategier för att kunna 

tillgodose varje enskild vårdnadshavare i samtalet. Simonsson och Markströms (2013) 

forskning beskriver att även om utvecklingssamtalet är frivilligt för vårdnadshavarna har 

samhällets ökade krav på samarbete mellan hem och förskola bidragit till att deras medverkan 

blivit en nödvändighet. Något som leder till en problematik eftersom det sker styrning från 

samhället genom det krav som ställs på vårdnadshavarna att delta. Förskolan är trots allt en 

frivillig skolform och då kan en fråga vara om det egentligen är rätt att detta krav ställs?  

 

Forskarna lyfter utvecklingssamtal som ett granskningsverktyg och problematiserar vårt 

uppdrag som förskollärare gentemot förskolans läroplan och dess riktlinjer. De beskriver att 

problematiken ligger i att förskolans läroplan uttrycker att förskollärare har det yttersta 

ansvaret och ska genomföra utvecklingssamtal men inte på vilket sätt. Detta ställer ett krav på 

förskolläraren att vara kompetent i sin roll och kunna tolka sitt uppdrag. Samtidigt visar detta 

att utvecklingssamtalet inte bara är ett granskningsverktyg för verksamheten utan att det även 
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sker en självgranskning av förskollärarens profession. Eftersom när förskolläraren 

kommunicerar med vårdnadshavaren blir den egna yrkesprofessionen granskad. En 

problematik som kan ifrågasättas då det egentligen alltid sker någon form av granskning i 

människors uttalanden inte minst om det kan leda till en kräkning. Simonsson och Markström 

(2013) har kommit fram till att utvecklingssamtal är en del av vårt granskningssamhälle. Vi 

lever i ett samhälle där dokumentation är något som följer oss livet igenom och där förskolan 

är den första institution för granskning som barn möter. Detta problematiserar forskarna då de 

lyfter att barnets kunskaper i utvecklingssamtalet bedöms som bra eller dåliga gentemot den 

normalisering som råder i vårt samhälle idag. Utvecklingssamtalet blir därmed ett verktyg där 

barn jämförs med det så kallade idealbarnet och blir samtidigt föremål för bedömning. Detta i 

linje med forskarnas slutsats som visar att utvecklingssamtalet är ett verktyg för såväl 

bedömning- normalisering och granskningspraktik för alla inblandade parter. 

 

Vallberg Roth (2010) belyser även hon bedömningsaspekten i sin forskning och skriver att 

bedömning har ökat markant i dagens förskola och skola. Hon problematiserar att trots att 

förskolans styrdokument motsäger bedömning av det individuella barnet sker detta i allt större 

utsträckning vanligtvis genom språktester. Vallberg Roth (2010) använder sig av begreppet 

förtätad kommunikation som syftar till att bedöma barnet genom olika 

kommunikationsformer som sprids mellan dem parter som är en del av kontexten. Den 

förtätade kommunikationen kan vara formell genom exempelvis individuella 

utvecklingsplaner (IUP) eller utvecklingssamtalet, men den kan också vara icke formell 

utifrån en allmän observation i verksamheten eller kommunikation via media. Hennes 

forskning belyser även att det skett en förskjutning av bedömning över tid. Idag ses 

bedömning ur två skilda perspektiv. Det ena bidrar till barns fortsatta lärande ur en positiv 

aspekt genom uppskattning och det andra är en bedömning som kan hämma barn i deras 

utveckling och lärande eftersom de blir granskade. Tidigare användes bedömning endast som 

en form av kontroll. Detta visar att oavsett om uttalanden görs ur en positiv aspekt sker en 

bedömning av individen eftersom förskolläraren yttrar sig om barnets kunskaper. Vallberg 

Roth (2010) har kommit fram till att bedömning är en paradox där det å ena sidan kan 

förstärka inblandande parter men å andra sidan försvaga, detta eftersom bedömning kan 

upplevas som en form av maktrelation som sker i en social kontext. Samtidigt som det är i 

denna sociala kontext som det kan finnas möjlighet att uttrycka ämnen av känsligare karaktär, 

vilket kan bli befriade för såväl vårdnadshavare som förskollärare. Slutligen belyser hon att 
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kravet på dokumentation i dagens förskola indirekt leder till att det individuella barnet blir 

bedömt även om det är verksamheten som ska stå som föremål för utvärdering.   

 

Markström (2010) belyser också bedömningsaspekten i utvecklingssamtal men ur en annan 

synvinkel och beskriver genomförandet utifrån hur kort innehållande egenskaper används som 

redskap för att underlätta kommunikationen i samtalet med vårdnadshavarna. Korten är ett 

sätt för förskollärarna att få vårdnadshavarna att göra uttalanden av bedömmande karaktär om 

sitt barn genom att vårdnadshavaren ska beskriva hur sitt barn är. Det som framkommer i 

samtalet ska ligga till grund för det enskilda barnets fortsatta utveckling och lärande.  

Forskaren skriver att det ligger en problematik i användandet av dessa kort eftersom 

förskolläraren inte förklarar syftet med korten vilket gör att vårdnadshavarna upplever en 

osäkerhet över vad förskolläraren vill ha ut av dem. Detta visar att de etiska aspekterna har 

gått förlorat eftersom dessa inte diskuteras utan här handlar det bara om att visa hur 

förskolläraren kan dra nytta av vårdnadshavarens uttalanden om barnet i sitt arbete. 

Förskollärarens roll beskrivs även i sammanhanget då utifrån att förskolläraren gör uttalanden 

i utvecklingssamtalet som kan tyda på att det finns kort som bättre stämmer överens med 

barnet än andra, vilket innebär att förskolläraren redan har en bild gällande hur barnet är. 

Något som visar att barnet ställs emot det som konstruerats som normalt i sammanhanget och 

därmed blir föremål för normalisering. Konsekvensen av att korten används i 

utvecklingssamtalet kan bli att samtalet tappar fokus från det individuella barnet. Istället läggs 

fokus på hur korten ska användas och vikten av att vårdnadshavarna är aktiva deltagare i 

utvecklingssamtalet eftersom det är vårdnadshavarnas uttalanden som ska dominera. En 

slutsats som framkommer är att förskollärarnas initierande till korten blir ett verktyg för att 

styra vårdnadshavarna och för att fatta beslut om barnet. Förskolläraren i utvecklingssamtalet 

får därmed en auktoritär roll och kan utöva makt över vårdnadshavaren. Detta visar också att 

vårdnadshavaren blir granskade eftersom de i samtalet förväntas göra uttalanden om sitt barn 

som är väl genomtänkta och relevanta.  

2.2.3 Strategier för den goda relationen med vårdnadshavaren 
Löfdahl (2014) belyser den relation som finns mellan förskollärare och vårdnadshavare samt 

hur relationen har betydelse för förskollärarnas yrkesprofession. Hon beskriver att 

förskollärarna i sitt relationsarbete med vårdnadshavarna skapar och utvecklar olika former av 

strategier för att möta vårdnadshavarna i vardagen under olika omständigheter. Strategier som 
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bidrar till att förskolläraren får ett förhållningsätt i likhet med läraren i skolan, där fokus 

ligger på lärandet och inte på omsorgen, även om förskollärarna själva uttrycker att det är den 

kärleksfulla omsorgen som är det viktigaste i arbetet. Löfdahl (2014) skriver att genom den 

förskjutning som skett i förskolan mot lärandet blir barns kunskaper alltmer betydelsefulla 

vilket innebär att bedömning blir ett faktum. I förlängningen kan detta sammankopplas till 

förskolans utvecklingssamtal eftersom barnet då ställs mot de kunskapskrav som förväntas 

utifrån samhällets normer. Strategierna som framkommit är betydelsefulla i relationsarbetet, 

är tillitsrelationen även kallad distansstrategin och kompisrelationen även kallad 

närhetsstrategin. Distansstrategin innebär att förskollärarna presenterar verksamheten utifrån 

ett lärandeperspektiv där det är förskolläraren som besitter den professionella kunskapen att 

utforma verksamheten utifrån statliga direktiv. Vårdnadshavaren har ingen större möjlighet att 

påverka verksamheten utan det är förskollärarens uppgift att informera vårdnadshavaren om 

vad som sker. Närhetsstrategin handlar om att förskolläraren ska kommunicera med 

vårdnadshavaren och upprätthålla en god kontakt för att vårdnadshavaren ska känna sig trygg 

att lämna sitt barn. Närhetsstrategin ligger även till grund för att marknadsföra verksamheten 

och behålla vårdnadshavaren som kund. Löfdahl (2014) har kommit fram till följande slutsats, 

om förskollärarna nu väljer att göra som i skolan fokusera på lärandet och inte tar hänsyn till 

vårdnadshavarnas önskemål utan istället går sin egen väg utifrån vad som passar 

verksamheten leder detta till att förskollärarna får en så kallad förstenad yrkesroll. Om 

strategier som förespråkar distans därmed tar över och närhetsstrategierna tappar sin roll 

bidrar det till att den omsorgsfulla förskolläraren med goda relationer som varit karakteristiskt 

inom förskolan under decennier får en förstenad yrkesprofession.  

2.2.4 Förskollärarens barnsyn en aspekt av utvecklingssamtal 
Lenz Taguchi (2013) problematiserar pedagogisk dokumentation utifrån att det används som 

ett verktyg för att dokumentera barn. Hon menar att förskollärarnas förhållningssätt och 

barnsyn avspeglas i hur de väljer att utföra dokumentationen i samband med till exempel 

utvecklingssamtal. Något som anses betydelsefullt i detta sammanhang är också huruvida 

förskolläraren har reflekterat över dem etiska aspekterna. Sparrman och Lindgren (2003) 

belyser denna aspekt och menar att det är lika viktigt att verksamma inom förskolan tar 

hänsyn till de etiska aspekterna vid dokumentation på samma sätt som forskare i ett 

forskningsprojekt.  
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Dahlberg, Moss och Pence (2013) beskriver barnsynen ur två perspektiv, det moderna och det 

postmoderna. Det moderna perspektivet ser barn som tomma blad som ska fyllas med 

kunskap. Inom det modernistiska synsättet har kvalitetsbegreppet stor betydelse, där kontroll 

och bestämda resultat är ledord (Dahlberg, Moss & Pence, 2013). Utvecklingspsykologin 

ligger även till grund för hur barnsynen skapas eftersom barnet ställs emot rådande 

stadieteorier för att resultat ska kunna mätas. Inom det modernistiska ses barn som objekt, 

som inte har förmågan att skapa sig själv utan skiljs ifrån sammanhanget, vilket också gör att 

miljön inte har någon betydelse för barns utveckling. Förklaringar till barns beteende söks 

utifrån önskan att finna förskolans idealbarn. Dahlberg, Moss och Pence (2013) menar dock 

att det modernistiska synsättet kan vara till nytta och därmed inte får bortses från i förskolan, 

utan detta synsätt med dess dokumentation är ett betydelsefullt verktyg för att kunna fånga 

upp barn med särskilda rättigheter. Samtidigt måste förskollärare vara medvetna att om denna 

barnsyn appliceras på förskolans utvecklingssamtal sker en normalisering av barnet samtidigt 

som barnet blir kontrollerat.  

 

Inom det postmoderna synsättet ses barn däremot som kompetenta aktörer som har förmågan 

att vara en del av sitt eget lärande. Barn ses som subjekt vilket innebär att barn har en egen 

identitet med mål och mening i livet. Utveckling ses som en process och barn kan inte skiljas 

ifrån sammanhanget utan utvecklas i samspel med andra och den omgivande miljön. Inom det 

postmoderna synsättet är meningsskapande en strävan och kvalitet ses utifrån ett 

verksamhetsperspektiv. Det vill säga sökande efter det universella barnet finns inte inom det 

postmoderna synsättet. Det ska finnas en betydelse, mening i det som sker för alla inblandade 

parter. Inom det postmoderna är dialog ett ledord, därav ska det finnas en pågående 

kommunikation mellan förskollärare och barn så att de tillsammans kan konstruera och 

fördjupa förståelsen utifrån den sociala kontexten (Dahlberg, Moss & Pence, 2013). Enligt 

Lenz Taguchi (2013) avser pedagogisk dokumentation inom det postmoderna vara ett 

instrument för gemensamt utforskande. Förskolläraren är medkonstruktör i barns 

upptäcktsfärd, det vill säga förskolläraren ska bortse från bedömning utifrån stadieteorier och 

istället möta barn utifrån ett öppet och ödmjukt seende. Detta eftersom att det är verksamheten 

som ska utvärderas och inte det individuella barnet. Dahlberg (2015) belyser även hon det 

postmoderna synsättet genom att ifrågasätta det moderna och menar att de kartläggningar av 

barn som görs utifrån stadieteorier inte är tillräckligt för att beskriva hur ett barn är och bör 

vara. Hon anser därför att dessa mönster måste utmanas för att visa att det är accepterat att 
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vara olik den andre. Något Dahlberg (2015) menar föresätter en pedagogik som ger möjlighet 

att ifrågasätta den normaliserade inställningen till omvärlden.  Samtidigt som det postmoderna 

synsättet är betydelsefullt för att synliggöra barns alla förmågor inom olika sociala arenor och 

därmed möjliggöra att en helhetsbild av barnet, kan synsättet också ifrågasättas eftersom om 

stadieteorier inte får användas i förskolans kontext anses det bli problematiskt att upptäcka 

barn i behov av särskilda rättigheter.  

2.2.5 Det livslånga lärandet - individualisering och disciplinering 
Det livslånga lärandet som uttrycks i förskolans styrdokument kan enligt Biestas (2006) 

beskrivas på följande sätt.  Det livslånga lärandet är inte något entydigt begrepp menar Biesta 

(2006) utan har flera olika innebörder samtidigt. Han beskriver att förr sågs det livslånga 

lärandet som en social rättvisa det vill säga att staten hade en skyldighet gentemot alla 

individer att erbjuda resurser för lärande. Det handlade om att individen fick bestämma över 

sig själv och de beslut som gynnade individen, individen hade därmed ett demokratiskt 

inflytande, vilket Biesta (2006) kallar det livslånga lärandets demokrati. Idag däremot har det 

livslånga lärandet gått från en lärande demokrati till den lärande ekonomin. Det livslånga 

lärande ses enligt Biesta (2006) idag som ett individuellt ansvar och inte bara en personlig 

aktivitet. Individen har nu en skyldighet att ta till sig kunskaper samtidigt som staten ställer ett 

krav på individen att vara engagerad i sitt lärande för att bidra till den ekonomiska välfärden. 

Barnet i ett utvecklingssamtal kan liknas med den skyldighet som Biesta (2006) menar att 

staten ställer på individen att lära för att bidra till ekonomiska välfärden. Detta eftersom 

utvecklingssamtalet med dess blankett ställer ett krav på barnet att reflektera över sitt eget 

lärande. Utvecklingssamtalet kan därför tolkas som en början för barnet i det livslånga 

lärandet.  Problematiken ligger dock i att om individen inte själv får välja sitt lärande utan får 

en agenda av någon annan på vad som är viktigt att lära sig om försvinner motivationen 

eftersom det hamnar utanför individens personliga intresse. Indirekt blir detta en anpassning 

från individen utifrån samhällets normer och riktlinjer. Agendan kan därmed kopplas till 

förskolans utvecklingssamtal eftersom där diskuteras barns utveckling utifrån stävandemål 

skrivna på en statlig nivå. Det vill säga barnet blir därmed indirekt bedömt mot den 

normalisering som råder i samhället idag och kan egentligen inte själv styra över sitt eget 

lärande fastän det är detta som är målet. Biesta (2006) ställer sig därför frågan, vad är 

meningen med livslångt lärande om det i slutändan inte gynnar den enskilda individen? 
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3. Metod 

I det här avsnittet presenteras den metod som ligger till grund för studien. 3.1 beskriver val av 

metod. 3.2 presenterar intervju som metod. 3.3  redovisar urval av informanter. 3.4 diskuterar 

etiska aspekter. 3.5 beskriver genomförande. 3.6 redogör för bearbetning av empiriskt 

material.  

3.1 Val av metod  

Enligt Trost (2005) är studiens syfte avgörande för vilken metod som kommer att användas. 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares erfarenheter av utvecklingssamtal i 

förskolan. Studien utgår därför utifrån en kvalitativ forskningsmetod eftersom den ger en 

fördjupad kunskap om individens erfarenheter. Den kvalitativa metoden ger oss möjlighet att 

undersöka hur människor i vår omgivning tänker, vilka föreställningar de har om sin omvärld 

samt att det finns en viss variation av vårt sätt att tänka (Dimenäs, 2007). Kvalitativ inriktad 

forskningsmetod används för att få fram uppfattningar kring ett innehåll i den sociala 

verkligheten. I samband med undersökningen får forskaren reda på individens relation till ett 

ämne, det vill säga vad individen har lärt sig i förhållande till hur den har befäst kunskap. I 

den kvalitativa metoden utgår forskaren från forskningsstrategier som finner ord, talade eller 

skrivna och visuella bilder. Datan i den kvalitativa forskningen samlas vanligen in genom 

observation, dokument eller intervju (Denscombe, 2012). 

 

Såväl den kvalitativa som det kvantitativa tillvägagångssättet har övervägts. Men eftersom att 

den kvantitativa forskningen har som syfte att endast ge en generell bild av individens 

handlande gällande ett ämne, ansågs denna metod inte som ett alternativ. Den kvantitativa 

metoden utgörs även av resultat i form av siffror och mätvärden något som inte är av relevans 

för denna studie (Denscombe, 2012).  

 

Eftersom ambitionen med studien var att studera förskollärares erfarenheter av 

utvecklingssamtal i förskolan föll valet naturligt på intervju som metod. Hade målet däremot 

varit att studera hur utvecklingssamtalet genomförs konkret hade observation som metod varit 

ett relevant tillvägagångssätt eftersom det ger en bild av den sanna verkligheten. I jämförelse 
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med observationer ger också intervju som metod ett mer personligt inslag. Informanten har en 

tendens att känna tillfredsställelse i att kunna prata utifrån att de besitter en kunskap som 

intervjuaren finner intressant utan att vara kritisk, vilket är studiens syfte (Denscombe, 2012).  

3.2 Semistrukturerad intervju som forskningsmetod  

Utifrån det kvalitativa tillvägagångssättet har semistrukturerad intervju valts som metod. 

Denna metod innebär enligt Denscombe (2012) att intervjuaren har ett frågeformulär med 

bestämda ämnen som ska behandlas (se bilaga 1). Metoden är trots det flexibel, det vill säga 

frågorna behöver inte behandlas i en viss följd utan informanten har möjlighet att uttrycka 

sina tankar fritt. Det är informantens berättelse som är styrande i samtalet. Metoden kräver att 

den som intervjuar besitter färdigheter såsom att kunna följa upp informantens svar. 

Intervjuaren måste därmed ha kunskaper som att kunna frångå frågeformuläret och ställa 

andra frågor som känns väsentliga i sammanhanget. Denna metod ger även en djupgående och 

detaljerad data samtidigt som forskaren kan få värdefulla insikter utifrån informanternas 

berättelser. Att valet föll på semistrukturerad intervju kan motiveras utifrån att den metoden 

kan liknas med ett samtal där informanternas egna berättelser står i fokus, vilket var syftet 

med intervjuerna. Semistrukturerad intervju gav oss även möjligheten att använda en 

intervjuguide vilket var betydelsefullt för att hålla strukturen och därmed försäkra oss om att 

ingen viktig information skulle gå förlorad. Metoden bidrog också till att fokus i samtalet 

förblev utvecklingssamtal i förskolan.   

3.3 Urval av informanter 

Informanterna måste väljas med eftertanke för att studiens syfte inte ska gå förlorat. Detta 

innebär att urvalet måste göras utifrån studiens syfte (Holme & Solvang, 2012). Underlaget 

för denna studie är därmed förskollärare då de har en yrkesprofession med kunskaper kring 

ämnet som studien behandlar. Den kvalitativa forskningen uttrycker att variationen av 

informanter är viktig, för att belysa skillnader inom ett och samma ämne, i detta fall 

utvecklingssamtal i förskolan (Denscombe, 2012; Holme & Solvang, 2012). Urvalet är därför 

baserat på fem förskollärare inom två olika kommunområden, där två arbetar på förskolor 

belägna i stadsmiljö och tre arbetar på förskolor ute på landsbygden. Ett klusterurval har 

tillämpats för att komma i kontakt med informanterna till studien. Detta innebär att två 
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specifika kommunområden valdes ut i vårt närområde för att spara resurser i form av tid och 

pengar. Ett ytterligare urval gjordes i respektive kommun för att komma i kontakt med 

förskolor där informanter med relevant kunskap för studien arbetar (Larsen, 2009).  

3.4 Etiska aspekter 

Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven i studien beaktas på diverse sätt. 

Informations- och samtyckeskravet beaktas genom att informanterna har informerats om 

studiens syfte, användningsområde och deras villkor för att medverka. Därmed har 

informanterna informerats om sin frivillighet att delta och rättighet till att avbryta intervjun 

eller avstå från frågor om så önskas. Konfidentialitetskravet beaktas för att skydda 

informanterna ifrån igenkännbarhet. Materialet har därmed hanterats på ett sådant sätt att 

ingen utomstående ska ha möjlighet att identifiera informanterna. Datan har därför 

avidentifieras och fiktiva namn använts. Nyttjandekravet har även tagits hänsyn till genom att 

informanterna informerats om att de insamlade uppgifterna endast ska användas till detta 

forskningsändamål.  

3.5 Genomförande    

Inledningsvis kontaktades förskolor i olika kommunområden för se om intresse fanns att 

medverka i studien. Förskolorna kontaktades via mail i syfte att presentera vår studie med en 

förhoppning om att få informanter att medverka. Intresset att delta var stort men eftersom 

tidsbristen var ett faktum valdes att ta kontakt med de förskolor som besvarade mailet först. 

Intresserade informanter kontaktades därefter via telefon för att bestämma tid och datum för 

intervju. Innan påbörjad intervju fick informanterna ta del av en samtyckesblankett (se bilaga 

2) för att godkänna sitt deltagande i studien. Intervjuerna genomfördes på informanternas 

arbetsplatser i ett lugnt rum, detta i syfte att inte bli avbrutna samtidigt som informanterna 

skulle känna sig bekväma i miljön (Denscombe, 2012).  Intervjuerna genomfördes utifrån vår 

intervjuguide (se bilaga 1). Detta för att ha frågeområden att utgå ifrån, dock var det 

informanternas fria berättande som stod i fokus. Under intervjuerna närvarade vi båda. Vi var 

medvetna om att informanterna kunde uppleva situationen som ett maktövertag men eftersom 

denna förförståelse fanns sågs inte det som problematiskt. Istället som en fördel då vi båda 
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blev väl insatta i datan. Maktövertaget som kan uppstå vid flera intervjuare visade sig dock 

inte i denna studie, då alla informanter var medvetna om förutsättningarna och kunde välja att 

avstå om så önskades.   

 

Samtliga intervjuer spelades in för att få ett komplett material. Detta i syfte att kunna gå 

tillbaka i materialet för att återge informanternas exakta uttryck. Innan den första intervjun 

genomfördes bokades en provintervju med en förskollärare. Detta för att undersöka huruvida 

intervjuguiden gav svar på studiens frågeställning, men även för att se om intervjuguiden 

behövde redigeras. Provintervjun gav oss även möjlighet att öva oss i vår roll som intervjuare 

samt pröva den tekniska utrustningen.  

3.6 Bearbetning av empiriskt material 

I likhet med Larsen (2009) har materialet i denna studie bearbetas utifrån en innehållsanalys. 

Materialet har därmed i direkt anslutning till genomförda intervjuer transkriberats ord för ord 

utifrån informanternas berättelser. Syftet med att genomföra transkriberingen i anslutning till 

intervjutillfällena var att ha den empiriska datan färskt i minnet vilket gjorde det lättare för oss 

att kunna relatera till informanternas uttryck. I samband med transkriberingen fick 

informanterna fiktiva namn och förskolorna avidentifierades. Vid avslutad transkribering 

bearbetades materialet ytterligare genom att frågor ställdes till materialet för att finna 

nyckelbegrepp. Larsen (2009) skriver att i bearbetningen av kvalitativa studier är detta 

tillvägagångssätt till hjälp för forskaren för att utifrån transkriberingen kunna gruppera och 

kategorisera materialet och därmed kunna tolka informanternas uttryck. Utifrån Larsens 

(2009) beskrivna tillvägagångssätt urskildes likheter och skillnader i materialet något som 

sedan bildade teman vilka utvecklades till kategorier som materialet sorterades efter. 

Denscombe (2012) skriver att i bearbetningen av materialet i kvalitativa studier är det viktigt 

att forskaren beaktar sin förförståelse för att inte lägga in personliga värderingar vilket fanns i 

åtanke när resultatet redovisats. Det bearbetade materialet med dess kategorier har senare 

ställts mot studiens aktuella forskning och teoretiska perspektiv, detta i syfte att beskriva vad 

materialet egentligen säger (Larsen, 2009).    
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4. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras det resultat som framkommit utifrån förskollärarnas svar under 

intervjuerna. Resultatet har utifrån svaren kategoriserats och kommer att presenteras med 

följande rubriker 4.1 genomförande av utvecklingssamtal, 4.2 relationen, 4.3 dokumentation, 

4.4 bedömning, 4.5 känslor. I resultatet ges förskollärarna fiktiva namn vilka är, Anna, 

Emelie, Jasmine, Peter och Tanja. Varje huvudrubrik kommer att avslutas med en analys 

utifrån studiens teoretiska perspektiv.  

4.1 Genomförande av utvecklingssamtal 

Under denna rubrik redogörs för hur förskollärarna ser på utvecklingssamtalets innehåll, 

vilket visat sig variera. Förskollärarnas syfte med utvecklingssamtalet kommer också att 

presenteras utifrån rubriken helhetsbild. Något som är centralt i förskollärarnas berättelser om 

utvecklingssamtal är att samtalet ska genomföras i en positiv anda vilket även kommer 

beskrivas här. I avsnittet presenteras också utvecklingssamtalet som ett samhällsuppdrag.  

4.1.1 Barnets utveckling i fokus 
Ur förskollärarnas berättelser kan urskiljas att de som fokuseras på under ett 

utvecklingssamtal skiljer sig mycket åt beroende på vad varje enskild förskollärare tycker att 

samtalet ska innehålla. Anna berättar att hon i utvecklingssamtalet fokuserar på barns 

utveckling, vilket Anna utrycker på följande sätt: 

 
Så klart så förmedlar man allt som fungerar bra, vad de utvecklas i och vad som har blivit 
bättre sen förra samtalet hos barnet. 

Anna 
 

För Anna är det en självklarhet att utvecklingssamtalet ska genomsyras av barnets utveckling 

och lärande vilket Anna berättar grundar sig i att utvecklingssamtalet är något som ska föra 

barnet framåt i utvecklingen. Precis som Anna beskriver även Emelie att utvecklingssamtalet 

ska ge utrymme för att prata om barnets lärande och utveckling, vilket Emelie utrycker genom 

att säga: 
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Barns utveckling och lärande, att sätta ord på det vi gör. Att belysa de positiva skeendena 
i det.  

Emelie 
  
Det som framkommit ur citaten ovan är att ett fokusområde i utvecklingssamtalet för både 

Anna och Emelie är barns utveckling och lärande.    

4.1.2 Barnets delaktighet och inflytande 
När Emelie fortsätter att berätta om utvecklingssamtalets innehåll framkommer det att 

samtalet ska fokusera på det enskilda barnet och hur de får inflytande i sin förskola, vilket hon 

uttrycker genom att säga: 

 
Det handlar mycket om i utvecklingssamtal att prata om barns delaktighet och inflytande i 
sin förskola asså att göra det synligt. Att barnen ska få ta del. Och förmedla förskolan, 
vad vi arbetar med, vad vi tycker är viktigt.  

Emelie 
 

Det Emelie vill belysa genom sitt uttalande är att hon genom utvecklingssamtalet vill 

förmedla förskolans arbete utifrån hur barnets inflytande och delaktighet synliggörs. Det 

berättar hon genom att hon informerar vårdnadshavaren om vad som händer på förskolan. 

4.1.3 Helhetsbild av barnet 
Det som tydligt framkommer i förskollärarnas berättelser är att syftet med utvecklingssamtalet 

är att skapa en helhetsbild av barnet. Förskollärarna vill förmedla sin bild av barnets tid på 

förskolan samtidigt som de vill ta del av vårdnadshavarens bild om hur barnet är i hemmet.   

 
Utvecklingssamtal är väldigt viktigt, både och till föräldrar och till oss som personal som 
jobbar i förskolan. För att man måste ha en gemensam kunskap om hur barnen utvecklas. 
Föräldrarna har rätt att få veta hur barnen beter sig i förskolan, vad har det för trygghet, 
vad lär sig barnen i förskolan.  

Tanja 
 

Det som Tanjas citat specifikt visar är att helhetsbilden ska ligga till grund för att både 

vårdnadshavare och förskollärare ska vara väl insatta i barnets utveckling. Till skillnad ifrån 

Tanja uttrycker Jasmine att det är delaktigheten med föräldrarna som är betydelsefull för att få 

inblick i barnets olika sociala arenor, vilket Jasmine uttrycker enligt följande:  
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Så det är väl mer att man ska få en inblick liksom, asså tillsammans med föräldrarna, 
alltså delaktigheten där. 

Jasmine 
 

Jasmine ser därmed vårdnadshavarnas delaktighet som a och o för att skapa en helhetsbild av 

barnet. Anna berättar däremot att en viktig del i att arbetet med att skapa en helhetsbild av 

barnet är att förmedla att barnet kan bete sig olika i hemmet och i förskolan. För att skapa den 

helhetsbilden börjar därför Anna med att fråga vårdnadshavaren om hur barnet är hemma för 

att sedan berätta hur barnet är på förskolan.  

 

Viktigt att förmedla till föräldrarna att saker och ting kan se olika ut i hemmet och här och 
även i mötet med andra vuxna och det är helt okej så är det, jag försöker först locka fram 
hur det kan vara hemma för att sedan förmedla att så här är det här i dom lägena, så att vi 
kan mötas. 

Anna 
 

Citaten ovan visar att förskollärarna på olika sätt arbetar för att skapa en helhetsbild av barnet 

och då är vårdnadshavarens bild och delaktighet betydelsefull i utvecklingssamtalet. 

4.1.4 Positivt samtal  
En central del i förskollärarnas berättelser om utvecklingssamtalet är att det ska vara ett möte 

som karakteriseras av det goda samtalet och därmed genomföras utifrån en positiv syn om 

barnet. Förskollärarna förmedlar att utvecklingssamtalet endast ska handla om barnets 

positiva egenskaper, vid eventuella svårigheter bokas ett separat möte. Tanja uttrycker detta 

på följande sätt:  

 

Man ska bara titta på positiva saker. Det är liksom inte att man pratar om negativa saker 
utan mer positivt totalt nu. Man fokuserar på det positiva inte på det negativa. Om vi har 
ett barn där vi känner att det är något som inte går att undvika då måste vi ha ett annat 
samtal för att prata om t.ex. åtgärdsprogram och sådant. 

Tanja 
 

Det Tanja uttrycker i sitt citat är att ämnen av känsligare karaktär inte ska diskuteras på ett 

utvecklingssamtal. Emelie däremot lyfter det positiva ur en annan aspekt då hon menar att all 

typ av utveckling är positiv och samtalet ska därför inte handla om några ledsamheter utan 

vara en unik stund för varje familj.    

 

Å det är ett positivt samtal, det ska vara en liten guldstund, att barnet är viktigt att just 
deras barn, inte gruppen. Utan att ditt barn tycker om detta. Det ska vara ett unikt samtal 
för varje familj. Vi ska prata om hur fint barn du har och hur fantastiskt vi har det här på 
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förskolan tillsammans. Det är inga problem och det är inga konstigheter jag ska prata om. 
Utvecklingssamtal det är positivt för man utvecklas och det är positivt. Men finns det 
svårigheter med något barn då bokas ett annat samtal.  

Emelie 
 

Till skillnad ifrån Emelie och Tanja beskriver Jasmine utvecklingssamtalet som en upplevelse 

av positiv karaktär, med det menar hon att vårdnadshavarna ska kunna komma till samtalet 

och känna sig trygga, vilket hon uttrycker på följande på sätt: 

 

För utvecklingssamtal ska vara en positiv upplevelse, de ska inte va att dem känner att 
aha nu kommer jag dit där och får man höra, nu är de busiga och nu är de bara de, de ska 
de inte va. Är där barn som har särskilda behov och sånt har man jue ett separat möte 
kring de inte på ett utvecklingssamtal asså.  

Jasmine 
 

I likhet med Jasmine tar också Peter upp att utvecklingssamtalet är ett positivt möte, där inget 

nytt för vårdnadshavaren om barnet ska komma fram.   

 

Japp, det positiva, det är min grundtanke när jag går in på ett utvecklingssamtal. Därför är 
utvecklingssamtalet inget tillfälle att ta upp saker som har hänt, då har jag haft det mötet 
innan. Man kan inte komma till ett utvecklingssamtal, och sen har ju hen varit lite 
bekymmer med, det ska dem ju veta. 

Peter 
 

Citaten ovan visar att utvecklingssamtalet är ett positivt samtal. Vårdnadshavaren ska inte 

ställas inför några överraskande uttalanden. Förskollärarna ser inte utvecklingssamtalet som 

ett möte för att diskutera barns särskilda rättigheter.  

 

Anna däremot ser utvecklingssamtalet på ett annat sätt och berättar att såväl barns positiva 

egenskaper som eventuella svårigheter måste få beröras. 

 
Vi tittar på förmågor hur de utvecklas i sina förmågor som de har och det positiva där, 
men även om det är något, som inom det sociala ofta är det något som man kan hjälpa 
dem med och då har vi någon punkt, vad vi kan göra för att hjälpas åt och stötta. Det 
handlar inte om att det här problemet finns utan det handlar om vad vi kan göra för att 
stötta så att de inte ska känna obehag. Jag är dock inte för att man inte pratar om 
svårigheter. Det handlar dock om att förmedla en positiv attityd till föräldrarna och att det 
är för barnets skull. 

Anna 
 

Tillskillnad ifrån de andra förskollärarna berättar Anna att så länge hon har en positiv attityd 

gentemot vårdnadshavarna kan ämnen av känsligare karaktär diskuteras i utvecklingssamtalet.   
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4.1.5  Utvecklingssamtal ett svårtolkat samhällsuppdrag 
När Emelie berättar om utvecklingssamtalets genomförande skiljer sig hennes berättelse ifrån 

de andra förskollärarna. Det som framkommer är att hon ser utvecklingssamtalet som ett 

samhällsuppdrag där alla vårdnadshavare och barn ska bemötas på ett likvärdigt sätt eftersom 

förskolan har ett nationellt uppdrag där utvecklingssamtalet ingår. Detta uttrycker Emelie på 

följande sätt:  

 

Mest att de kan se väldigt olika ut och det tycker jag är tråkigt för vi har ett nationellt 
uppdrag, vi ska följa läroplanen. Och det blir inte samma likvärdighet. Samtidigt som de 
känns lite nedvärderande mot vår yrkeskår. Vi måste förstå att vi är tjänstemän och då har 
man ett samhällsuppdrag.  

Emelie 
 

Det Emelie menar med sitt uttalande är att eftersom förskolan ska följa läroplanen som är 

uppkommen på en statlig nivå har alla som arbetar inom förskolan ett nationellt uppdrag. Det 

innebär enligt Emelie att utvecklingssamtalen i förskolan inte borde se olika ut. Hon är dock 

medveten om att läroplanen för förskolan är tolkningsbar, vilket Emelie uttrycker på följande 

sätt:  

 

Och sen är ju läroplanen svårtolkad, därför blir det inte så lätt men sen är det ju vår 
skyldighet att stå upp för detta.  

Emelie 
 

Analys 

Det som framkommit i resultatet är att utvecklingssamtalets fokus skiljer sig och väljs ut 

utifrån vad varje enskild förskollärare tycker utvecklingssamtalet ska innehålla. Ett 

fokusområde som tydligt framkommit är barns utveckling och lärande. En möjlig tolkning är 

därför att förskollärarna fortfarande utgår från den moderna barnsynen eftersom uttalanden 

om barns utveckling är svår om stadieteorier inte tillämpas. Detta i linje med Foucaults 

normaliseringsbegrepp eftersom om förskolläraren väljer att diskutera barns utveckling och 

lärande blir barnet indirekt bedömt utifrån vad som konstruerats som normalt. Förskollärarnas 

val av agenda till utvecklingssamtalet kan också leda till att vårdnadshavarna inte har någon 

direkt påverkan på samtalets innehåll utan blir styrda av förskollärarna. Detta kan tolkas 

utifrån Foucaults styrningsmentalitet eftersom människor i olika sociala kontexter styr andra 

samtidigt som en styrning av den egna professionen görs. Något som även tyder på att det är 

förskolläraren som besitter makten i form av kunskap i samband med utvecklingssamtal 
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eftersom det är förskollärarens uppgift att informera utifrån hens professionella kompetens 

och samtidigt visa hur barnen får inflytande i sin förskola. På likande sätt beskriver Foucault 

hur makten kan utövas i en diskurs, ett regelstyrt samtal. En möjlig tolkning är därför att 

utvecklingssamtalet kan ses som en diskurs där förskolläraren har förmågan att tala om barns 

utveckling och lärande på en mer avancerad nivå än vårdnadshavaren. Det som även 

framkommit är att förskollärarna ser utvecklingssamtalet som ett medel för att skapa en 

helhetsbild av barnet med vårdnadshavarna, det vill säga diskutera barnets beteenden utifrån 

olika sociala arenor. En möjlig tolkning utifrån Foucaults styrningsmentalitet är därför att 

förskollärarens människosyn utifrån hur hen ser på sitt uppdrag kan ha betydelse för hur 

förskolläraren väljer att uttala sig om barnet i ett utvecklingssamtal. Det är därför som 

förskollärare viktigt att beakta hur normaliseringsbegreppet används i samband med 

utvecklingssamtalet för att inte visa på brister utan istället synliggöra att det är normalt att ett 

barn kan bete sig olika i skilda sammanhang. Utifrån Foucaults normaliseringsbegrepp är 

ytterligare en möjlig tolkning av resultatet att förskollärarna inte vill peka ut något barn som 

onormalt. Detta eftersom de framkommit att förskollärarna vill att utvecklingssamtalet ska 

vara ett positivt samtal.  Om någon svårighet mot förmodan ska diskuteras görs det i syfte att 

finna medel för hur barnet kan stöttas framåt. Det handlar därmed om att uppmärksamma de 

positiva skeendena i barnets utveckling. I förlängningen blir dock uttalanden om barnet 

utifrån en positiv aspekt också en form av bedömning eftersom det påvisas vad barnet är 

duktigt på, vilket än en gång tyder på att bedömning och normalisering är ett faktum i 

samband med utvecklingssamtal. Vidare kan dilemmat med att förskollärarens uppdrag är 

tolkningsbart och att utvecklingssamtalen därför inte blir likvärdiga urskiljas i resultatet. 

Något som inte borde få existera eftersom vi har ett nationellt uppdrag att följa. En parallell 

kan ses med Foucault eftersom han menar att kunskap ger makt, och ska förskolläraren i 

förlängningen få en högre yrkesstatus och därmed tillskrivas makt måste förskolläraren också 

förstå vikten av likvärdigheten i sitt uppdrag och ta det på fullaste allvar. Blir likvärdigheten 

inte synlig och barn och vårdnadshavare inte bemöts på samma sätt kan det i förlängningen 

leda till att en motdiskurs uppstår inte minst om en vårdnadshavare har två barn på samma 

förskola och ställs inför helt olika innehåll i ett utvecklingssamtal.  
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4.2 Relationen 

I detta stycke beskrivs förskollärarnas syn på relationen med vårdnadshavarna och dess 

betydelse för utvecklingssamtalets genomförande vilket visat sig vara en viktig aspekt i 

sammanhanget.  

4.2.1 Den dagliga kontakten 
Förskollärarna beskriver att de tycker den dagliga kontakten är a och o för att skapa en 

relation vilket i sin tur underlättar utvecklingssamtalets samtalsklimat. De berättar att det är 

viktigt med en god daglig kontakt redan från barnets första dag i förskolan. Tanja uttrycker 

detta på följande sätt: 

 
Lättare med ett samtal om man har en god kontakt och det är viktigt att ha det hela tiden. 
Den dagliga kontakten är väldigt viktig.  

Tanja 
 

I likhet med Tanja uttrycker även Jasmine att den dagliga kontakten är betydelsefull för 

utvecklingssamtalets genomförande.  

 

Man vinner mycket på ha en bra tamburkontakt, för har man en bra kontakt, daglig 
kontakt, så tycker jag att samtalen blir mer. 

Jasmine 
 

Även Anna uttrycker att den dagliga kontakten är viktigt eftersom genom den kan hon bygga 

relationer. Har hon en god relation med vårdnadshavaren menar Anna att hon kan prata om 

vad som helst i utvecklingssamtalet. Detta uttrycker hon på följande sätt:  

 
Att man har det här vardagliga pratet, har en öppen dialog, det säger jag redan vid 
inskolningen, och något jag förespråkar. Utifrån de tycker jag att samtalen är mycket 
mycket enklare att ha, för då har man en relation och då kan man prata om vad som helst. 
 

Anna 
 

Tillskillnad ifrån Tanja, Jasmine och Anna beskriver Emelie vikten av att ha en god relation 

med vårdnadshavaren för att hon i samtalet ska kunna prata på ett sätt att vårdnadshavaren 

förstår. Relationen bygger hon genom den dagliga kontakten och genom den lär sig också 

Emelie känna vårdnadshavaren vilket gör att hon blir medveten om hur hon ska prata i 

utvecklingssamtalet.  
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Vi pratar varje dag när man hämtar och lämnar. Man har skapat relationer sen innan 
liksom så det har du liksom färdigt. Å så kan man känna att ja nu slängde jag mig med 
ord som han är duktig, men de handlar återigen om relationerna du måste kunna prata så 
att en förälder förstår. 

Emelie 
 

Citaten ovan visar att förskollärarna ser den dagliga kontakten som en betydelsefull aspekt för 

utvecklingssamtalet. En bra daglig kontakt med vårdnadshavarna redan från början gör det 

lättare att samtala om allt som kan röra barnet och dess utveckling.  

4.2.2 Olika sätt att arbeta för att skapa den goda relationen  
Förskollärarna beskriver i samband med att de berättar om relationen att det arbetar på olika 

sätt för att skapa den goda kontakten med vårdnadshavarna. Emelie berättar att hon gärna 

ställer frågor för att visa sitt intresse för vårdnadshavaren. Emelie uttrycker detta på följande 

sätt: 

 

Att man frågar lite extra saker, att lära sig kanske något ord på deras språk. Bekräfta att 
man ser dem kanske fråga hur hade ni det igår kväll. 

Emelie 
 

Av Emelies citat framgår det att hon gärna bjuder på sig själv för att skapa relationen. Det ska 

inte vara något jobbigt utan hon har en lättsam inställning till hur hon möter vårdnadshavaren 

för att de ska känna sig tillfredsställda. I likhet med Emelie berättar Anna att hon också visar 

sitt intresse för vårdnadshavaren för att bygga relationer.  

 

Det är viktigt att visa sig intresserad för att skapa relationen, man kan visa intresse och 
kommentera saker, föra en dialog och ofta kommer man in på något annat, men det tycker 
jag är helt okej och ofta så handlar det om barnet. 

Anna  
 

Peter däremot berättar att han ser vårdnadshavaren som en kund och för att bygga en god 

relation måste han därför möta vårdnadshavaren och dess åsikter med respekt. Detta uttrycker 

Peter enligt följande: 

 

De lämnar det käraste de har och så försöker jag se dem som en kund, tillmötesgå deras 
tankar och funderingar och ta dem på fullaste allvar.  

Peter 
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Av citaten framkommer det att förskollärarna är överens om att det är av prioritet att se till 

den individuella vårdnadshavarens behov och önskningar för att lägga grunden till en hållbar 

relation som är en förutsättning för utvecklingssamtalets genomförande. 

 

Analys 

Resultatet visar att förskollärarna utvecklar olika strategier för att skapa den goda relationen 

med vårdnadshavaren som underlättar utvecklingssamtalets genomförande. Den strategin som 

tydligt framkommer är närhetsstrategin, detta eftersom att förskollärarna genom en öppen och 

daglig kommunikation med vårdnadshavarna visar sig intresserade genom att ställa frågor 

utöver det som rör barnets tid på förskolan. Förskollärarna bekräftar också vårdnadshavarna 

samtidigt som förskollärarna tillmötesgår vårdnadshavaren för att behålla dem som en kund. 

En möjlig tolkning av detta är att den goda relationen inte bara skapas i välvilja utan ses som 

ett måste från förskolläraren för att kunna samtala om barnet i ett utvecklingssamtal så att 

vårdnadshavaren förstår, den goda relationen är därmed en tydlig strategi från förskollärarens 

sida. Detta kan ses i linje med Foucaults dominerande diskurser eftersom förskolläraren måste 

begripa att parterna kan ingå i olika diskurser. Därmed är det betydelsefullt att förstå att saker 

kan ses ur olika perspektiv. Detta visar att den dagliga kontakten med vårdnadshavaren är 

viktig eftersom förskolläraren genom denna kontakt kan skaffa sig en uppfattning om 

vårdnadshavarens begreppsvärld det vill säga hur hen ska prata så vårdnadshavaren förstår i 

ett utvecklingssamtal. Om inte den dagliga dialogen används för att skapa uppfattningen om 

vårdnadshavaren språk kan en motdiskurs uppstå, vilket gör att makten förändras eftersom 

förskolläraren blir ifrågasatt.  

4.3 Dokumentation 

Förskollärarna berättar att en stor del av utvecklingssamtalets genomförande är 

dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen har genom intervjuerna dock visat sig ha 

mindre betydelse för utvecklingssamtalets genomförande. Förskollärarna förespråkar istället 

att dokumentationen är en process där alla parter på ett eller annat sätt involveras det vill säga 

såväl dem själva, vårdnadshavare och ibland barn. Det råder skilda meningar bland 

förskollärarna huruvida dokumentationen är ett tidskrävande moment eller inte. 
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4.3.1 Ingen pedagogisk dokumentation 
Förskollärarna berättar att den pedagogiska dokumentationen inte är ett verktyg som används 

i samband med utvecklingssamtal i dagsläget eftersom de beskriver att den syftar till 

verksamhetens utveckling och inte till det individuella barnet. Detta beskriver Peter genom att 

uttrycka: 

 
Jag kan inte säga att jag har några pedagogiska dokumentationer med mig inför dem 
samtalen. Den är för verksamheten, för hur vi ska gå vidare och hur vi ska kunna förändra 
verksamheten och oss själva på något vis. 

Peter 
 

I likhet med Peter berättar Anna att hon inte heller använder den pedagogiska 

dokumentationen i samband med utvecklingssamtal. Anna poängterar dock att hon kan se den 

som ett gynnsamt arbetsverktyg under samtalen i framtiden. Detta uttrycker hon på följande 

sätt: 

 
Jag har inte använt den men jag kan se att man kan använda den för att visa processen och 
göra föräldrarna uppmärksamma på att så mycket man kan lära sig i det fria. 

Anna 
 
 

Det som framkommer ur Annas citat är att barn idag lär i de fria det vill säga fri lek är också 

lärande och därför vill hon som förskollärare genom den pedagogiska dokumentationen kunna 

visa vårdnadshavarna i utvecklingssamtalet att barn även lär i det fria.  

4.3.2 Blankett som gemensamt samtalsunderlag 
Det som framkommit ur intervjuerna är att flertalet av förskollärarna arbetar utifrån en så 

kallad blankett (se bilaga 3 och 4). Blanketten blir ett dokumentationsunderlag för 

förskollärarna och vårdnadshavarna att samtala kring vid utvecklingssamtalet. Hur blanketten 

ser ut och används är däremot olika.  

 

När Anna berättar om den blanketten som hon använder uttrycker hon följande: 

 
Den innehåller vissa frågor, dom frågorna får föräldrarna också. Då vet de mentalt vad vi 
kommer att diskutera. Tanken är att föräldrarna ska reflektera själva.  

Anna 
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Det som är specifikt för blanketten som Anna använder är att den innehåller frågor som är 

gemensamma för både henne och vårdnadshavaren. Jasmine däremot arbetar inte själv med 

blanketten men använder den som ett medel för att väcka tankar och funderingar hos 

vårdnadshavaren som de kan ha med sig till samtalet.   

 

Och just nu är det frågor som man går ut med, inte för att de ska besvara frågorna, mer att 
de ska väcka tankar, så att när man väl sitter på samtalet så är det inte bara att de liksom 
hör en fråga utan att veta va det gäller.  

Jasmine 
 

Ur citatet framgår det att blanketten används för att vårdnadshavaren ska känna att de är 

förberedda inför samtalet. När Emelie berättar om hennes blankett lyfter hon precis som Anna 

och Jasmine att frågor skickas till vårdnadshavarna. Det som däremot är specifikt med den 

blanketten som Emelie använder är att den inkluderar barnet i form av barnintervju, vilket hon 

uttrycker på följande sätt:  

 

Vi har ju ett dokument som ser likadant ut som vi ska följa, ett papper ska också skickas 
hem till föräldrarna. Vi ska också intervjua barnet med frågor som, när känner sig barnet 
tryggt på förskolan, vad tycker barnet är roligt på förskolan?  

Emelie 
 

I likhet med Emelie berättar även Tanja att hennes blankett inkluderar barnen. Tillskillnad 

från övriga förskollärare beskriver dock Tanja att hon är nöjd med den så kallade blanketten 

eftersom hon menar att den lyfter bra utgångspunkter för samtalet.  

 

Vi har faktiskt en blankett. Vi ska ha ett gemensamt underlag, pedagog, förälder och där 
barnet också är en del. Jag tycker att den mallen vi har faktiskt är bra, bra att ha något att 
utgå ifrån.  

   Tanja 
 

När Peter berättar om dokumentationen beskriver han till skillnad från de övriga 

förskollärarna att han inte arbetar med någon specifik blankett. Peter menar dock att det hade 

varit bra att ha ett gemensamt underlag, han som förskollärare och barnets vårdnadshavare har 

trots allt skilda roller och därmed olika kunskap om barnet. Detta uttrycker Peter på följande 

sätt: 

 
Det hade varit bra att ha nån form av mall, ram. Ett papper med öppna frågor kanske, för 
att landa i något gemensamt. För jag har ju min roll men föräldrarna har ju sin roll så ja. 
 

 Peter 
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Det som citaten visar är att flertalet av förskollärarna ser den så kallade blanketten som ett 

hjälpmedel för att vårdnadshavarna lättare ska kunna delta i samtalet. Peter är dock inte där 

ännu men ser den som ett möjligt tillvägagångssätt.  

4.3.3 Dokumentationen ett tidskrävande moment eller något som sker 

kontinuerligt 
Emelie och Anna beskriver att dokumentationen som sker inför ett utvecklingssamtal är ett 

omfattande arbete. Emelie berättar att hon har dokumentation om barnet men att det som tar 

tid är att skriva ner och formulera sig på ett bra sätt.  
 

Sen är det tidskrävande, att sätta sig ner ta fram dokumentation, att sätta sig ner och 
skriva ner, och formulera sig. 

Emelie 
 

När Anna berättar om hennes syn på tidsaspekten framkommer det att en avgörande faktor är 

att hon inte har någon nedskriven dokumentation om barnet, vilket gör att det blir en arbetsam 

process som tar tid precis innan utvecklingssamtalet. Detta uttrycker Anna på följande sätt: 

 

Det är mest stressigt innan, för nu måste man ta tag i dessa bitar, och vi har inte rutinerna 
att föra anteckningar utan de måste ske där och då.  

Anna  
 

 
Förskolläraren Peter berättar däremot att han för dokumentation kontinuerligt vilket gör att 

han inte upplever någon större arbetsbelastning med dokumentationen inför ett 

utvecklingssamtal.  

 

Jag ska inte säga att mina förberedelser är jättestora inför samtalet men det är nog än en 
gång för att, jag försöker läsa in mig på dem anteckningarna jag har sedan innan, alltså 
hela tiden jobbar jag så i alla fall att hela tiden när vi gör något så för jag små 
anteckningar på vad barnet gör. 

Peter 
 

De skilda tillvägagångsätten som förskollärarna beskriver för att dokumentera barnet visar att 

det är individuellt och därmed ett arbetssätt som kan variera.  
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Analys 

Resultatet visar att den så kallade blanketten är en central del av utvecklingssamtalets 

innehåll, och fungerar som ett dokumentationsunderlag för att beskriva vad barnet tycker om 

och hur barnet är (se bilaga 3 och 4). Resultatet kan därmed tolkas mot bakgrund av Foucaults 

normaliseringsbegrepp då frågorna på blanketten gör att barnet ställs gentemot vad som 

konstruerats som normalt. Exempelvis lyfts i den så kallade blanketten (se bilaga 3) en fråga 

som: Hur fungerar ditt barn i relation till andra barn och vuxna? En fråga som leder till 

huruvida barnet anses vara normalt för sin ålder eller eventuellt har ett avvikande beteende. 

Normaliseringsbegreppet avses också kunna korrigera olämpliga beteenden, vilket visar sig 

tydligt i en fråga på blanketten som: Finns det sammanhang där ditt barn behöver stöd för att 

känna sig trygg och utvecklas? Hur skulle det stödet kunna se ut? Utifrån Foucaults teori kan 

detta därmed tolkas som att förskolläraren försöker rätta till eventuella brister som kan finnas 

hos barnet för att barnet inte ska ses som annorlunda. När förskolläraren använder blanketten 

som ett dokumentationsunderlag kan disciplineringsbegreppet också appliceras. Detta 

eftersom när förskolläraren dokumenterar barnet övervakas de omedvetet samtidigt som 

förskolläraren drar nytta av barnets handlande i syfte att kunna förmedla hur barnet fungerar i 

förskolan till vårdnadshavaren på ett utvecklingssamtal. I Foucaults maktteori beskrivs även 

att i en social kontext skapas makt utifrån individens förståelse för vad som anses vara rätt 

eller fel i sammanhanget. Något som kan ses i linje med förskolans utvecklingssamtal då 

resultatet i denna studie visar att förskollärarna måste vara medvetna om hur frågorna på 

blanketten formuleras och senare diskuteras så att vårdnadshavaren förstår innebörden, då 

parterna trots allt kan ingå i olika diskurser. I resultatet framkommer det också att 

vårdnadshavare involveras i den så kallade blanketten som ligger till grund för 

utvecklingssamtalets genomförande. En möjlig tolkning utifrån Foucaults styrningsmentalitet 

är därför att förskolläraren initierande till blanketten visar att makt utövas över 

vårdnadshavaren eftersom förskolläraren förväntar sig att vårdnadshavaren tar sig tid och 

reflekterar över blankettens frågor. Något som också tyder på att blanketten får en 

disciplinerad funktion, eftersom den ställer ett krav på vårdnadshavarens deltagande, vilket i 

sin tur leder till en form av kontroll.  

 

Det som kan urskiljas i resultatet är att den pedagogiska dokumentationen inte används som 

ett underlag för utvecklingssamtalet samtidigt som det råder skilda meningar huruvida 

dokumentationen är en tidskrävande process. Om den pedagogiska dokumentationen använts i 
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samband med utvecklingssamtal hade en möjlighet kunnat vara att frångå den så kallade 

blanketten och därmed minimera risken till att bedöma barnet utifrån blankettens frågor. På så 

sätt hade såväl barn som vårdnadshavare kunnat undgå att vara föremål för disciplinering 

genom blankettens styrande och kontrollerande funktion. Något som i förlängningen bidragit 

till att barnet inte ställts emot det som konstruerats som normalt i samband med 

utvecklingssamtal eftersom fokus flyttats från ett individperspektiv till ett kollektivt lärande. 

Genom att utföra den pedagogiska dokumentationen kontinuerligt skulle detta också bidra till 

att dokumentationen funnits tillgänglig och därmed inte utgjort ett tidskrävande arbetsmoment 

vid utvecklingssamtal.  

4.4 Bedömning 

Under denna rubrik beskrivs huruvida förskollärarna ser utvecklingssamtalet som en 

bedömningsaspekt.  

4.4.1 Inte bedömning 
Gemensamt för flertalet av förskollärarna är att bedömning i samband med utvecklingssamtal 

inte förekommer. Jasmine berättar att är hon trygg i sig själv och kan förmedla sitt arbetssätt 

behöver hon inte bedöma det individuella barnet.  

 

Jag kan bara vända mig till mig själv, är jag trygg i det jag gör och jag kan synliggöra de 
jag står för så behöver jag inte sätta bedömningen på dem, det är min tanke.  
   

Jasmine 
 

Tanja berättar även hon om bedömning men lyfter det ur en annan aspekt och menar att 

bedömning inte ska ske utan det är barnets intresse som ska vara i fokus.  

 

Man ska utgå från barns intresse vad är det som barnet tycker om att göra. Man ska inte 
bedöma, är barnet sent i sin utveckling, kan barnet inte gå, det ska inte alls bli något 
sådant.  

Tanja 
 

Anna har en annan syn på bedömning i förskolan, då hon menar att självklart ska 

utvecklingssamtalet kunna beröra barns särskilda rättigheter dock beskriver hon att det inte får 

bli någon typ av bedömning. Detta uttrycker Anna enligt följande:  
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Jag har inte själv anammat att man inte får prata om svårigheter alls. Sen sitter jag inte 
och bedömer och rabblar upp som att klippa sax kan den inte, asså sådana bitar är det inte 
alls. 

Anna 
 

Till skillnad från Jasmine, Tanja och Anna ger Emelie en annan bild av bedömning i samband 

med utvecklingssamtal i förskolan. Hon ställer sitt uppdrag i jämförelse med andra instanser i 

samhället som exempelvis Barnavårdscentralen (BVC) och beskriver att där görs 

bedömningar av barn men det är inget som Emelie sysslar med. Detta uttrycker Emelie på 

följande sätt:  

 

För mig som förskollärare så sysslar inte jag med bedömning. Det ingår inte i mitt 
uppdrag att bedöma barn. Sen vet jag att det finns andra professioner som måste bedöma 
barn t.ex. barnsjuksköterska som kan barnet hoppa på ett ben, nej det kan den inte varför 
inte det, då har man gjort en bedömning. Medan jag kanske, har vi skapat möjligheter för 
att det motoriska? Jag tänker på det sättet. Enligt mig nä jag arbetar inte med bedömning 
och det är ganska klart för mig och det är väl jätte skönt, jag är inte utbildad i det och det 
hade varit helt hemsk om jag skulle behöva arbeta med det för jag kan ju inte det. Å jag 
ska inte kunna det, sen kan jag ha en uppfattning men må så vara men den sitter inte jag 
och förmedlar på något sätt till föräldern.  

Emelie 
 

Peter berättar däremot att oavsett om han lyfter en positiv eller negativ aspekt om ett barn i 

samband med ett utvecklingssamtal blir det en sorts bedömning, han har därför valt att blicka 

framåt i sina utvecklingssamtal. 

 
Sen jag börja har det alltid varit att lyfta fram de positiva förtecknen, men rent krasst så 
blir det också en bedömning jue, för säger jag att hen är jättebra på att läsa så har jag ju 
bedömt hens läsning. Och därför gör det också att det framåtblickande samtalet blir mer 
intressant, jag behöver inte bedöma. 

Peter 
 

Det som framkommit ovan är att förskollärarna är väl medvetna om att utvecklingssamtalet 

kan bli en bedömning av barns kunskaper. Förskollärarnas citat visar dock att de resonerar 

olika gällande bedömningsaspekten och hur de ska tänka för att barnet inte ska bedömas.   

4.4.2 Vårdnadshavarens krav kan leda till bedömning 
Förskollärarna berättar att det är vårdnadshavarnas frågor som ibland kan leda till att deras 

uttalanden blir av bedömmande karaktär. Förskollärarna är samtidigt medvetna om att det kan 

vara samhällets ökande krav som leder till att vårdnadshavarna frågar om barnets lärande och 

utveckling. Anna berättar detta genom att uttrycka:  
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Det kan vara några föräldrar som frågar, eller uttrycker att de kan ju fortfarande inte den 
bokstaven. Föräldrarna till dem yngre barnen hade i och för sig velat ha en uppsats varje 
dag om vad barnet gör. Föräldrarna i dagens samhälle kräver mycket mer och vill veta 
mer och det är ju svårt att hinna med. 

Anna 
 

I likhet med Anna berättar Emelie att det är vårdnadshavarnas frågor som kan bidra till att hon 

måste uttala sig om barnets lärande och utveckling. Emelie uttrycker specifikt att det kan vara 

vårdnadshavarnas egna kunskaper som har betydelse för att dessa frågor uppkommer.  

 

Jo men ofta är det såhär, vad kan de, vad är de duktiga på, eller vad gör de för fel. Den 
typen av frågor. De är mest intresserade av lärandet bland de föräldrar som vi har asså 
eftersom de själva är analfabeter och inte kan läsa eller skriva så frågar de, kan de skriva 
sitt namn kan de läsa och skriva, kan de klippa, ofta är det den typen av frågor.  
 

Emelie 
 

Ur citaten framgår det att det är vårdnadshavarens intresse för sitt barns utveckling och 

lärande som kan spela roll för huruvida förskollärarna måste närma sig någon form av 

bedömning i utvecklingssamtalet.  

 

Analys 

Resultatet visar att förskollärarna inte anser sig bedöma barn i samband med 

utvecklingssamtal vilket kan grunda sig i att det finns andra instanser i samhället som har den 

uppgiften exempelvis (BVC). De frågorna som arbetas med utifrån den så kallade blanketten 

(se bilaga 3) är dock ett bevis på att bedömning indirekt sker av barnet i utvecklingssamtalet 

eftersom frågorna är formulerade på ett sätt att de lyfter barnets styrkor och eventuella 

svagheter vilket kan urskiljas tydligt i fråga två: Vilka speciella styrkor och förmågor visar 

ditt barn? Något som kan tolkas utifrån Foucaults disciplinering, där frågorna ligger till grund 

för att kontrollera barns kunskaper, vilket också gör att barnet ses som ett objekt och inte som 

ett subjekt och blir därmed föremål för normalisering. Ytterligare en aspekt som visar att 

förskollärarna ser barnet som objekt är frågan: Vi upplever att barnet lär när? (se bilaga 4) 

eftersom lärandet är i fokus. Detta visar återigen att förskollärarens människosyn och hur de 

tolkar sitt uppdrag har betydelse i sammanhanget. Något som kan urskiljas är dock att 

vårdnadshavarens frågor kan leda till att förskollärarna måste göra uttalanden av bedömmande 

karaktär. Detta kan tolkas utifrån Foucault och hur makten kan förändras eftersom 

vårdnadshavaren här ställer ett krav på förskolläraren att uttala sig om barnets utveckling och 
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lärande utifrån sin professionella yrkeskompetens. Något som i förlängningen leder till att 

vårdnadshavaren kan tillskrivs makt eftersom hen använder sig av en disciplinering som 

utgörs av kontroll.   

4.5 Känslor 

Under denna rubrik beskrivs hur förskollärarna tänker om utvecklingssamtalet utifrån sina 

personliga känslor när de ska möta vårdnadshavarna.  

4.5.1 Samarbete med kollegor och chef ett stöd för genomförandet 
Förskollärarna berättar hur viktigt samarbetet med kollegor och chef är inför ett 

utvecklingssamtal inte minst om de känner att ett samtal med någon vårdnadshavare kan vara 

jobbigt.   

 

Tanja beskriver vilket stöd hon kan få i samband med ett utvecklingssamtal och berättar att de 

kan sitta två kollegor tillsammans om så behövs.  

 
Vi stöttar varandra, ibland kan vi säga nej jag vill inte ha det här samtalet själv kan du 
vara med. Det kan fungera ibland, ibland inte, men vi anpassar oss. 

Tanja 
 

I likhet med Tanja berättar Emelie att de också kan sitta två kollegor i ett utvecklingssamtal. 

Emelie poängterar dock att det är viktigt att ha reflekterat över den maktposition som kan 

uppstå när två kollegor leder ett utvecklingssamtal.   

 

Absolut där stöttar vi varandra till hundra procent. Vi kan ibland sitta två i ett samtal men 
det är en avvägning, kan bli en maktposition. 
 

Emelie 
 

Anna beskriver vikten av en öppen dialog med chefen som en del av att kunna gå in i ett 

utvecklingssamtal och känna sig trygg i sin roll. Precis som Tanja och Emelie berättar även 

Anna att de kan sitta två kollegor i ett samtal men då är det något som chefen lyfter. Detta 

uttrycker Anna på följande sätt:  

 
För man är ju olika också hur man trivs i den rollen som pedagog att prata i 
utvecklingssamtalen. Vi har en bra chef tycker jag, så ofta har man redan bollat långt 
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innan att här jobbar vi lite extra med dem här bitarna, så hon är väldigt medveten då, så 
då är hon väldigt tydlig med att det här samtalet vill jag vara med på. Eller så säger hon 
detta ska ni vara två på och då är det jag och en kollega, så kan det oftast va. 

Anna 
 
Av citaten framgår det att en öppen dialog med chef och kollegor är betydelsefull för att 

underlätta arbetet med utvecklingssamtal så att förskollärarna kan känna sig trygga i sin roll 

inför mötet med vårdnadshavarna vilket gör att samtalet blir professionellt. 

 

Analys 

Det som framkommit i resultatet är att samarbete kollegor emellan är betydelsefullt i samband 

med utvecklingssamtal, samtidigt visar resultatet att samarbete kan leda till ett maktövertag 

och därför kräver en avvägning innan två kollegor går in på ett utvecklingssamtal. Något som 

kan tolkas i linje med Foucault eftersom han menar att makt kan uppstå i olika sociala 

kontexter. I utvecklingssamtalet blir detta tydligt då förskollärarna genom sin yrkeskompetens 

om barns utveckling och lärande kan påvisa vad som anses vara lämpliga beteenden i en 

institution som förskolan men även på andra sociala arenor. En möjlig tolkning av detta blir 

att eftersom förskollärarna besitter denna kompetens kan de ställa sig över vårdnadshavaren 

vilket kan leda till att vårdnadshavaren kan uppleva situationen som ett maktövertag, hen 

känner trots allt sitt barn bäst. 

4.6 Sammanfattning av resultat och analys 

Syftet med studien har varit att undersöka förskollärares erfarenheter av utvecklingssamtal i 

förskolan för att bidra med kunskap om hur förskollärare tänker om genomförandet av dessa 

samtal. Utifrån våra frågeställningar som fokuserat på hur förskollärarna ser på bedömning, 

dokumentation och kontakten med vårdnadshavaren i denna kontext anser vi att studien 

besvarat frågeställningarna. Detta eftersom studien sammanfattningsvis visar att även om 

förskollärarna uttalar att de inte arbetar med bedömning sker detta indirekt genom den så 

kallade blanketten och dess frågor. Foucaults begrepp normalisering är därmed applicerbart 

på utvecklingssamtalets genomförande. Det som framkommit är att förskollärarens initierande 

till blanketten blir en form av styrning gentemot vårdnadshavarna samtidigt som den används 

i avsikt att dokumentera barnet och därmed möjliggöra en helhetsbild. Blanketten ligger 

därmed till grund för en struktur som leder till disciplin och blir därför en form av kontroll av 

vårdnadshavare och barn. Studien har också kommit fram till att utvecklingssamtalet alltmer 
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fokuserar på barns lärande vilket visar att den modernistiska barnsynen är dominerande trots 

att förskolan idag strävar efter en postmodern barnsyn. Utvecklingssamtalet är därmed ett 

första steg i det livslånga lärandet då det ställs ett krav på barnet att reflektera över sitt 

kunnande på samma sätt som staten menar att det är individens skyldighet att lära för att bidra 

till den ekonomiska välfärden. Vidare visar studien att förskollärarna har makt i 

utvecklingssamtalet utifrån deras yrkeskompetens samtidigt som yrkeskompetensen kan bli 

granskad genom vårdnadshavarens frågor och därmed leda till att förskolläraren måste uttala 

sig om barnets lärande och utveckling utifrån en bedömningsaspekt.  Det som kan urskiljas i 

studien är att det är förskollärarna som styr utvecklingssamtalets innehåll och därmed har 

vårdnadshavarna ingen direkt möjlighet att påverka. I studien framkommer det också att 

utvecklingssamtalets innehåll skiljer sig och därmed inte utgår från den likvärdighet som 

borde vara fallet eftersom förskolläraren har ett nationellt uppdrag utifrån förskolans 

styrdokument, där utvecklingssamtalet ingår som ett mål. Studien visar även att förskollärarna 

arbetar med strategier för att skapa och upprätthålla den goda relationen med 

vårdnadshavarna som är betydelsefull för utvecklingssamtalets genomförande. Likaså har det 

framkommit att samarbetet kollegor och chef emellan är av prioritet även om det kan leda till 

ett maktövertag över vårdnadshavaren i utvecklingssamtalet. Slutligen visar studien att 

faktorer som ledning och hur förskolläraren tolkar sitt uppdrag är avgörande för hur 

utvecklingssamtal genomförs. Likaså är förskollärarens barnsyn och kunskapssyn 

betydelsefulla aspekter i kontexten.  
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5. Diskussion 

I detta avsnitt redogörs för studiens metod- och resultatdiskussion. Studiens slutsatser 

kommer också presenteras samt förslag till fortsatt forskning.   

5.1 Metoddiskussion  

När vi påbörjade denna studie var vår kunskap gällande utvecklingssamtal begränsad, en viss 

förförståelse fanns genom erfarenheter från våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder. 

Eftersom vi själva saknade kunskap ansåg vi att den kvalitativa forskningen med intervju som 

metod kunde ge oss en innebördsrikedom för ämnet genom att få ta del av flera erfarna 

förskollärares berättelser om utvecklingssamtal i förskolan. Eftersom detta är en 

förhållandevis liten studie såg vi också en fördel med intervju eftersom metoden endast 

behöver en enkel utrustning i form av bandspelare eller videokamera. Larsson (2005) skriver 

att i kvalitativa studier är det viktigt att forskarna får ett fylligt material för att innebörden i 

analysen inte ska gå förlorad. För att beakta detta har vi intervjuat flera förskollärare från två 

olika kommuner och i bearbetningen strävat efter att lyfta det specifika för vår studie. 

 

Innan påbörjad studie var vi medvetna om att intervju som metod är ett tillvägagångssätt som 

inte behöver beskriva den sanna verkligheten eftersom bakom varje informants uttalanden 

gömmer sig ett personligt perspektiv på hur hen uppfattar verkligheten, vilket gör att tanke 

och handling inte behöver stämma överens (Larsson, 2005). En medvetenhet kring metodens 

nackdelar fanns också, exempelvis att intervju som metod är en tidskrävande process. 

Bearbetning av materialet kan upplevas tungt för forskaren eftersom det ska ske såväl en 

utskrift som en tematisering av materialet vilket är en ytterligare arbetsuppgift utöver 

intervjun. Vid bearbetning av material finns heller inte tillgång till informantens kroppsspråk 

vilket kan resultera i att forskaren tappar viktiga icke verbala uttryck. En annan aspekt att ha i 

åtanke är att inspelningen kan bli hämmande för informanten. Detta eftersom informanten kan 

uppleva situationen som obehaglig då deras faktiska uttryck spelas in. Som forskare är det 

viktigt att ha i åtanke att den tekniska utrustningen även kan svika under intervjutillfället och 

då kan intervjuaren inte förvänta sig att informanten återger sin berättelse (Denscombe, 2012). 

Ett alternativ hade därför kunnat vara att kombinera olika metoder som tillexempel 
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observation och intervju för att öka resultatets tillförlitlighet. Men eftersom detta är ett 

förhållandevis litet forskningsprojekt med begränsad tidsram ansågs en metodtriangulering 

inte var möjlig samtidigt som förskollärarnas erfarenheter stod i fokus (Denscombe, 2012). 

 

Denscombe (2012) skriver att i planeringen och genomförandet är det viktigt att diskutera 

studiens trovärdighet och rimlighet. Trovärdighet och rimlighet beaktas genom hur noggrann 

forskaren är i såväl insamlingen som bearbetningen av materialet. Enligt Trost (2005) handlar 

trovärdigheten om studiens tillförlitlighet. Han skriver, för att kunna beakta detta i kvalitativa 

studier är det viktigt att alla intervjuer genomförs på ett likvärdigt sätt. Därför genomfördes 

alla intervjuer på informanternas arbetsplatser med hjälp av en formulerad intervjuguide (se 

bilaga 1). Larsen (2009) skriver att trovärdigheten i den kvalitativa forskningen dock inte är 

lika tillförlitlig som i den kvantitativa, detta eftersom i kvalitativa studier sker en tolkning av 

det resultat som framkommit samtidigt som informanterna kan påverkas av 

intervjusituationen. För att upprätta en hög trovärdighet i kvalitativa studier är det därför 

viktigt att datan behandlas med noggrannhet där ordning och reda är av prioritet. Materialet 

har därför behandlats varsamt och i enighet med Vetenskapsrådets (2002)  Forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Samtidigt har vi varit medvetna 

om att vår förförståelse kan ha haft betydelse för hur resultatet tolkats och skrivits fram. Vår 

ambition har dock varit att tolkningen ska stämma överens med informanternas exakta 

uttryck. Rimligheten handlar om att forskaren samlar in relevant data i förhållande till 

studiens frågeställning, det vill säga att studien undersöker det som avses att studera, i detta 

fall förskollärares erfarenheter av utvecklingssamtal i förskolan (Larsen, 2009). Denscombe 

(2012) poängterar i samband med att han skriver om rimligheten att det viktigt att 

informanterna noggrant väljs ut utifrån att de besitter en kunskap som gör att de har möjlighet 

att diskutera ämnet som studien behandlar. Informanterna i denna studie är därför alla 

utbildade erfarna förskollärare vilket gör att de är experter på ämnet.  

5.2 Resultatdiskussion  

Innan studien påbörjades fanns en förhoppning att bedömning inte skulle förekomma i 

samband med utvecklingssamtal i en institution som förskolan, resultatet visar det motsatta. 

Vår teori grundade sig i den aktuella debatten huruvida bedömning får förekomma i förskolan 

men även i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) som uttrycker att bedömning av det 
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individuella barnet inte ska ske. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) beskriver samtidigt en 

paradox i form av bedömning eftersom barns kunskaper kontinuerligt ska dokumenteras för 

att förskolan ska kunna tillgodose deras behov. Eftersom det finns en medvetenhet om att 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) är ett tolkningsbart styrdokument och kan vara svårt att 

arbeta utifrån ställs därför frågan om läroplanens utformning kan ligga till grund för denna 

paradox. Som blivande förskollärare ställer vi oss också frågan hur förskollärare ska arbeta i 

samband med utvecklingssamtal för att uppnå läroplanens mål utan att bedöma det enskilda 

barnet. En problematik som blivit tydligare för oss under studiens gång och som vi 

fortfarande brottas med. Paradoxen som beskrivs anses kunna relateras till det livslånga 

lärandet eftersom det ställs ett krav på barnet att visa sina förmågor för att en systematisk 

dokumentation ska vara möjlig och kunna tillgodose barnets behov.  

 

Vårt resultat förvånar oss därmed eftersom bedömning trots allt förekommer även om det inte 

är avsikten. Den så kallade blanketten med dess frågor är en avgörande faktor till att 

bedömning faktiskt förekommer i samband med utvecklingssamtal. Förskolan är trots allt en 

frivillig skolform som ska ta sin utgångspunkt i barns intresse och frågor. Bedöms då det 

individuella barnet anses förskolan bli en institution i likhet med skolan, vilket inte borde få 

vara fallet eftersom då tappar barndomen sin frihet. Detta i enighet med Löfdahl (2014) som 

beskriver en tendens till en förstenad förskollärarprofession, eftersom om bedömning ska 

förekomma i den utsträckning som resultatet visar blir lärandet det primära och konsekvensen 

blir en förskjutning från omsorg till lärande. I enlighet med Biesta (2006) visar detta också att 

det ställs ett krav på barn i förskolan att lära vilket kommer till uttryck i samband med 

utvecklingssamtalet. Detta eftersom barns kunskaper står i fokus vilket gör att det inte blir 

meningsskapande för barnet då barnet inte ges samma möjlighet till fri lek som tidigare. 

Något som kan tolkas utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som visar att förskolan idag 

befinner sig i lärarparadigm, där lärandets pedagogik är det centrala.  

 

I enighet med Markström (2008) visar även vårt resultat att blanketten har en styrande 

funktion och ställer ett krav på vårdnadshavarna, vilket anses kunna leda till att 

vårdnadshavaren får inta en roll i likhet med förskolläraren eftersom hen måste reflektera över 

sitt barns utveckling och lärande. Detta trots att vårdnadshavaren inte behöver besitta en 

yrkesmässig kompetens gällande barn. Självklart ska vårdshavaren vara delaktig i sitt barns 

tid på förskolan men då utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vi som blivande förskollärare kan 
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därför ställa oss frågan, om det inför ett utvecklingssamtal är rätt att ställa ett krav på 

vårdnadshavarna att reflektera över sitt barns lärande och utveckling, förskollärare och 

vårdnadshavare har trots allt skilda roller. I enighet med Markström (2010) anses kravet som 

ställs på vårdnadshavarna i förlängning kunna leda till att även vårdnadshavaren blir granskad 

av förskolläraren, då utifrån huruvida hen anses vara en bra förebild för sitt barn vilket bidrar 

till att vårdnadshavarens livsvillkor blir föremål för normalisering. En möjlig tolkning är 

därför att de olika rollerna som ingår i ett utvecklingssamtal kan skapa ett dilemma för vem 

besitter egentligen mest kunskap om barnet och vet vad hen behöver för att utvecklas utifrån 

bästa möjliga förutsättningar. Detta visas också i resultatet när det beskrivs att förskolläraren 

besitter en roll medan vårdnadshavaren har sin roll. Därför är det viktigt att förstå vilken 

relation den andra parten har till barnet och att saker och ting kan ses ur olika perspektiv. Den 

så kallade blanketten som är en stor del av utvecklingssamtalets genomförande kan också 

liknas med (IUP) som Vallberg Roth (2010) problematiserar. Detta eftersom de båda är ett 

styrande dokument som ligger till grund för barns fortsatta utveckling och lärande, vilket 

återigen visar att bedömning sker i utvecklingssamtalet och därmed får utvecklingssamtalet en 

kontrollerande funktion.  

 

Vi kan dock fråga oss huruvida arbetsmetoden i form av dokumentation utifrån den så kallade 

blanketten som visat sig utgöra en struktur i samband med utvecklingssamtal tar hänsyn till 

våra etiska aspekter? Barnet dokumenteras trots allt i en omedvetenhet och har därmed inte 

godkänt att vara föremål för observation. Den etiska aspekten är inget som Simonsson och 

Markström (2013) beskriver som en problematik, vilket är oroväckande eftersom förskolan 

ska utgå från normer och värden för att inget barn ska bli kränkt. Denna aspekt belyser 

däremot Sparrman och Lindgren (2003) genom att beskriva att barn i förskolan i samband 

med dokumentation borde visas samma etiska hänsyn som forskare tillämpar i ett 

forskningsprojekt. Förskollärare ställs därför inför frågan huruvida barnperspektivet kontra 

barns perspektiv är viktigast i samband med dokumentation inför utvecklingssamtalet, det vill 

säga som förskollärare har vi ett uppdrag som ska fullföljas med alla dess plikter men hur 

beaktas egentligen barnen och deras röst i detta. Som förskollärare är det därför viktigt att 

kunna förstå konsekvensen av sitt handlande. Detta anses visa att förskollärarens pedagogiska 

grundsyn också har betydelse för utvecklingssamtalet.  
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Ytterligare en aspekt som studien visar och som förvånar oss är att barns svårigheter inte får 

diskuteras i ett utvecklingssamtal. Något vi som blivande förskollärare ställer oss frågande till 

eftersom barns svårigheter anses vara lika viktiga att beröra som barns förmågor. Detta kan 

ses i enighet med Dahlberg (2015) som belyser vikten av att som förskollärare acceptera 

olikheter, olikheten är trots allt vår största likhet. Ytterligare en fråga är därför hur 

förskollärarna som deltagit i studien kan välja att inte beröra barns eventuella svårigheter i ett 

utvecklingssamtal eftersom i rollen som förskollärare förväntas du tillsammans med 

vårdnadshavaren kunna stötta barnet i deras fortsatta lärande och utveckling. Så länge 

förskolläraren har belägg för det som framförs och gör det på ett professionellt sätt borde det 

inte vara några konstigheter. Samtidigt finns en förståelse för gäller det barns särskilda 

rättigheter i ett större perspektiv så att andra instanser i samhället måste kopplas in är ett 

separat möte ett måste för att hinna med det som ska avhandlas på ett utvecklingssamtal. 

Därmed har vi som blivande förskollärare förståelse för att den goda relationen är av 

betydelse inte minst om barns särskilda rättigheter ska diskuteras.   

 

Vidare framkommer det i studien att den pedagogiska dokumentationen som är ett aktuellt 

ämne inom dagens förskola inte används som ett underlag vid utvecklingssamtalet. Detta 

förvånar oss eftersom vi själva genom utbildningen fått kunskaper om hur den pedagogiska 

dokumentationen ska användas samt att den är ett betydelsefullt verktyg för att tillgodose 

barnens behov och önskemål. Detta i linje med Lenz Taguchi (2013) som menar att den 

pedagogiska dokumentationen är ett betydelsefullt verktyg för att det individuella barnet inte 

ska bli föremål för bedömning eftersom denna möjliggör att förskolläraren kan vara en del av 

barns upptäcktsfärd. Den pedagogiska dokumentationen anses därmed vara en förutsättning 

för att kunna tillämpa ett arbetssätt i likhet med den postmoderna barnsynen som Dahlberg, 

Moss och Pence (2013) beskriver, eftersom förskolläraren där ses som en medkonstruktör och 

lärandet är en process. Ett dilemma kan ses i detta eftersom om den pedagogiska 

dokumentationen inte används som ett verktyg när vi kommer ut som färdiga förskollärare 

kan det bli en krock om förskollärarna ute på fältet inte är öppna för nya idéer. Utifrån detta 

kan en möjlighet vara att vi som ny utexaminerade kan visa ett förändrat arbetssätt, därmed 

hur den pedagogiska dokumentationen kan användas och i vilket syfte. Förhoppningsvis kan 

den pedagogiska dokumentationen därmed bli det centrala underlaget för utvecklingssamtalet 

i framtiden. På detta sätt kan utvecklingssamtalet i förskolan också ses som en del i barnets 

processinriktade utveckling med en framåtblickande ton.  
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5.3 Slutsats 

De slutsatser vi kan dra utifrån denna studie är att begrepp som makt, styrning, disciplinering 

och normalisering är högst aktuella i utvecklingssamtalens genomförande i förskolan. Detta 

eftersom barns kunskaper bedöms vilket gör att barnet ställs emot det som konstruerats som 

normalt. Samtidigt som det ställs ett krav på barnet att reflektera över sitt lärande vilket visar 

att förskolans utvecklingssamtal är en del i det livslånga lärandet. Förskolläraren utövar också 

en indirekt makt över vårdnadshavaren genom sin yrkeskompetens. Förskollärarens 

initierande till den så kallade blanketten leder också till att hen styr vårdnadshavaren utifrån 

samtalets innehåll och vad förskolläraren anser är relevant att diskutera. Slutligen har vi 

genom studien blivit medvetna om att ett konkret arbetssätt för utvecklingssamtalet inte finns 

utan det är upp till varje förskola hur utvecklingssamtalet genomförs och vilket innehåll det 

ska ha. Vi har genom studien därför fått förståelse för att det kan vara svårt för lärosätena att 

bedriva utbildning om utvecklingssamtal i förskolan. Vi ser dock en problematik med detta 

eftersom likvärdigheten inom förskolan trots allt är viktigt, då vi har ett nationellt uppdrag 

utifrån läroplanen.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Något som under arbetets gång fått oss att fundera vidare är den paradox som framkommit 

gällande att barn i förskolan ska dokumenteras kontinuerligt samtidigt som de inte ska vara 

föremål för bedömning i ett utvecklingssamtal. Utifrån detta beskrivna dilemma menar vi 

därför att det hade varit intressant att forska vidare om denna problematik för att eventuellt 

bidra med kunskap om ett förändrat arbetssätt som gynnar det enskilda barnet.  
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6. Sammanfattning av studien  

Studien undersöker förskollärares erfarenheter av utvecklingssamtal i förskolan i syfte att 

bidra med kunskap om hur förskollärare tänker om genomförandet av dessa samtal. Studiens 

frågeställningar fokuserar på hur förskollärarna ser på bedömning, dokumentation och 

kontakten med vårdnadshavaren i denna kontext. Den aktuella forskningen som ligger till 

grund för studien visar att utvecklingssamtalet är en tidskrävande process, där den så kallade 

blanketten spelar en betydande roll eftersom den ställer ett krav på delaktighet från alla 

inblandade parter (Markström, 2008). Bedömning tas också upp som en central aspekt, 

bedömning är allt vanligare i dagens förskola vilket forskningen visar kan bero på att vi lever 

i ett granskningssamhälle (Markström, 2010; Simonsson & Markström, 2013; Vallberg Roth, 

2010). Forskning visar också att relationen mellan förskollärare och vårdnadshavare är 

betydelsefull för utvecklingssamtalets genomförande, vilket gör att förskollärare utvecklar 

strategier för att upprätthålla den goda relationen (Simonsson & Markström, 2013; Löfdahl, 

2014).  

 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerad intervju, 

förskollärarnas berättelser utifrån deras personliga erfarenheter om utvecklingssamtal är i 

fokus. Urvalsgruppen är fem förskollärare från två olika kommunområden, där förskolorna är 

belägna i stadsmiljö och ute på landsbygden. Studiens teoretiska utgångspunkt är Foucaults 

teori om makt. Studien har analyserats utifrån Foucaults (1987) begrepp normalisering, 

disciplinering och styrningsmentalitet.  

 

Studiens huvudsakliga resultat är att bedömning av det individuella barnet förekommer i 

samband med utvecklingssamtal även om det inte är förskollärarens avsikt. Studien visar även 

att en central del av genomförandet är den så kallade blanketten. I studien har det också 

framkommit att i utvecklingssamtalet fokuseras det på barns lärande, utvecklingssamtalet är 

därmed ett första steg för barnet i det livslånga lärandet. Den goda relationen med 

vårdnadshavaren har också visat sig vara a och o för utvecklingssamtalets genomförande.  

 

Det slutsatser som framkommit är att Foucaults (1987) maktteori med begrepp som styrning, 

disciplinering och normalisering är högst applicerbara på förskolans utvecklingssamtal. 
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Ytterligare en slutsats som framkommit är att utvecklingssamtalets innehåll och 

genomförande skiljer sig från förskola till förskola och därmed inte utgår från den 

likvärdighet som beskrivs i förskolans styrdokument.    
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BILAGA 1: Intervjuguide 
Namn:  

Förskolans namn och ort: 

 

Hur beskriver förskollärare utvecklingssamtal i förskolan? 

• Genom utbildningen anser vi att vi fått lite kunskap gällande utvecklingssamtal och 

undrar därför om du skulle vilja berätta för oss om dina erfarenheter av 

utvecklingssamtal i förskolan?  

• Vad innebär det att ha utvecklingssamtal för dig? Hur går du tillväga, skulle du vilja 

berätta? 

• Vad är syftet med utvecklingssamtal enligt dig? 

 

Hur ser förskollärare på förberedelser inför utvecklingssamtal? 

• Det vi har fått erfara genom utbildningen är att utvecklingssamtal är en tidskrävande 

process, men eftersom vi inte har praktisk erfarenhet så undrar vi om du vill delge oss 

dina erfarenheter av förberedelserna inför utvecklingssamtal i förskolan?  

• Vi är lite nyfikna på om du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation som ett 

verktyg när ni förbereder inför utvecklingssamtal, vill du i så fall berätta på vilket sätt?  

-Om inte: På vilket sätt samlar ni då in information om barnet? 

• Vi är lite intresserade av att veta om du har erfarenhet av att använda någon 

mall/blankett i samband med utvecklingssamtal? 

-Om ja: Skulle du vilja berätta hur den ser ut och används i så fall?  

 

Hur ser förskollärare på relationen med föräldrar i samband med utvecklingssamtal? 

• Genom utbildningen har vi fått erfara att en viktig del av förskolläraryrket är 

kontakten med föräldrarna, skulle du vilja berätta hur ni arbetar med föräldrakontakten 

i samband med utvecklingssamtal? 

• Anser du att relationen med föräldern är betydelsefull i ett utvecklingssamtal? 

-Om ja: Skulle du vilja berätta på vilket sätt? 
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Hur tänker du kring bedömning av barn i samband med utvecklingssamtal? 

• Under utbildningen har vi stött på forskning som visar att barn indirekt bedöms i 

samband med utvecklingssamtal, vi har själva ingen personlig kunskap kring detta och 

undrar därför om du vill berätta för oss om dina erfarenheter och tankar kring 

bedömning av barns kunskaper i utvecklingssamtal? 

 

Hur upplever du som förskollärare utvecklingssamtalet känslomässigt? 

• Vi har själva lite erfarenhet av utvecklingssamtal och undrar om du skulle vilja berätta 

för oss om dina känslor i samband med utvecklingssamtal? 

• Om du upplever samtalet som problematiskt finns där någon som du kan få stöd av?  

-Chef 

-Arbetskollegor 

• Eftersom Läroplanen för förskolan skriver att förskolläraren ska ansvara för 

utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande undrar vi om du känner 

att din yrkeskompetens är betydelsefull för att kunna ansvara för samtal? 

- Om ja: Skulle du vilja berätta för oss på vilket sätt?  

 

Är där något du vill tillägga som du känner är betydelsefullt och som du inte fått delge 

oss? 
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BILAGA 2: Samtyckesblankett 
Jag som förskollärare samtycker härmed att delta i studien, ”Utvecklingssamtal ett svårtolkat 

uppdrag”. Studien är ett examensarbete och genomförs av studenter vid Högskolan 

Kristianstad. Jag som förskollärare medverkar som informant och ställer därmed upp att bli 

intervjuad. Intervjun godkänns härmed att bli inspelad i syfte att utgöra underlag för studien. 

Jag har fått tagit del konfidentialitetskravet vilket innebär att min identitet kommer skyddas så 

att ingen utomstående kan identifiera materialet. Jag som förskollärare har tagit del av 

informations- och samtyckeskravet vilket innebär att jag har fått information om studiens 

syfte, användningsområde och villkor att medverka. Jag som informant deltar därmed 

frivilligt och har rätt till att avbryta intervjun om så önskas utan förklaring. Efter godkänt 

examensarbete är jag medveten om att materialet kommer att raderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Ort och datum  

 

 

 

__________________________              _________________________ 

Underskrift                                                Namnförtydligande 
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BILAGA 3: Blankett 1 
 

Välkommen till utvecklingssamtal 
Enligt förskolans läroplan ska förskolan utgöra grunden för ett livslångt lärande och bidra till 

god omsorg och allsidig utveckling hos barnen. Utvecklingssamtalet är till för att ge er 

möjlighet att tillsammans med oss samtala om hur verksamheten kan stödja ert barn. Vi vill 

ge er möjlighet till insyn och inflytande.  

 

 

 

Frågor vi vill samtala om tillsammans med er: 

1. Vad vil ni få ut av samtalet? Vad vill ni veta mer om kring ditt barns tid på förskolan? 
2. Vilka speciella styrkor och förmågor visar ditt barn? 
3. Vad tycker ditt barn om att göra just nu? 
4. Hur fungerar ditt barn i relation till andra barn och vuxna? 
5. I vilka sammanhang fungerar det bra för ditt barn? 
6. Finns det sammanhang där ditt barn behöver stöd för att känna sig trygg och 

utvecklas? 
7. Hur skulle det stödet kunna se ut? 
8. Något vi vill lägga till? Övrigt 

 

 

 

Ni är välkomna den_______________ Klockan___________ 

 

Vid samtalet kommer ni att träffa_______________________ 

 

Varmt välkomna! 
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Syftet med samtalet är att gemensamt komma fram till vad  

förskolan ska göra för att ditt barn ska få god omvårdnad och ges  

de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. 

BILAGA 4: Blankett 2 
Inbjudan till Utvecklingssamtal 

för 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

(Barnets namn) 

 

 

Datum: ____________ kl._____ – _____ 

 

Ni kommer att få träffa:  ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

Samtalsunderlag 
 

Barnet 

Jag tycker att det är roligt på förskolan när… 

 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 

Jag känner mig trygg (lugn och säker) på förskolan när… 

 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 

Jag lär mig saker på förskolan när… 

 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 

Vårdnadshavare 

Mina erfarenheter är att mitt barn trivs och har roligt när… 

 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 

Mina erfarenheter är att mitt barn känner sig mest tryggt när… 

 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  
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Mina erfarenheter är att mitt barn utvecklas och lär sig bäst när… 

 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 

Förskolan 
 
Vi upplever att barnet tycker att det blir roligt när… 
 
 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 
Vi upplever att barnet är mest tryggt när… 
 
 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 
Vi upplever att barnet lär sig när… 
 
 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 

Sammanfattning 

Vad förskolan ska göra för att ditt barn ska få god omsorg och ges de bästa förutsättningarna 

för utveckling och lärande: 
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Datum:  __________________________________________ ____ 

 

Närvarande 

 

Hem:____________________________________________________ 

 

Förskola:_________________________________________________ 

 

 


