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_______________________________________________________ 

Utvecklingssamtal i förskolan ska genomföras kontinuerligt och är den 
samverkansform mellan hem och förskola som finns explicit beskriven i 
Läroplan för förskolan. I läroplanen står dock endast att utvecklingssamtal ska 
genomföras, inte hur det ska utformas. Studiens syfte är att fördjupa kunskapen 
om hur utvecklingssamtal kan utformas. För att studera detta har kvalitativa 
intervjuer med förskollärare genomförts och ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv använts som tolkningsraster. Resultatet visar att förskollärare 
utformar utvecklingssamtal olika beroende på vad de anser syftet med samtalet 
är. I studien diskuteras hur de olika sätt på vilka utvecklingssamtal utformas får 
konsekvenser för föräldrar, barn och verksamhet. Avslutningsvis konstateras att 
utvecklingssamtal är ett komplext område, där förskolepersonal åläggs ett stort 
ansvar för att försäkra sig om att det blir ett givande möte. 

_______________________________________________________ 
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Innehåll 

1 Inledning ......................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ........................................................................ 2 

1.2 Uppsatsens disposition ............................................................................. 2 

2 Bakgrund ......................................................................................................... 3 

2.1 Databassökning ........................................................................................ 3 

2.2 Begreppsdefinitioner ................................................................................ 3 

2.2.1 Förskollärare och förskolepersonal ................................................... 3 

2.2.2 Socialkonstruktionism och konstruktionism .................................... 4 

2.2.3 Föräldrar och vårdnadshavare .......................................................... 4 

2.2.4 Problem .............................................................................................. 4 

2.3 Förskolans styrdokument ......................................................................... 4 

2.4 Forskningsläge .......................................................................................... 5 

2.4.1 Förberedelser inför utvecklingssamtal .............................................. 5 

2.4.2 Utvecklingssamtalets genomförande och innehåll ........................... 6 

2.4.3 Pedagogisk dokumentation ............................................................... 7 

3 Metod ..............................................................................................................8 

3.1 Teoretiskt perspektiv ................................................................................8 

3.2 Metodologi ................................................................................................8 

3.3 Datainsamlingsmetod ...............................................................................8 

3.4 Urval .......................................................................................................... 9 

3.5 Genomförande .......................................................................................... 9 

3.5.1 Databearbetning och tolkning av empiri ......................................... 10 

3.6 Etiska ställningstaganden........................................................................ 11 

4 Resultat ......................................................................................................... 12 

4.1 Empiri ..................................................................................................... 12 

4.1.1 Uppdelning av utvecklingssamtal .................................................... 12 

4.1.2 Dokumentation ................................................................................ 12 

4.1.3 Föräldrahänsyn ................................................................................ 13 

4.1.4 Barns delaktighet ............................................................................. 13 



 

4.1.5 Samtalets fokus ................................................................................ 14 

4.2 Tolkning .................................................................................................. 15 

4.2.1 Förberedelse av utvecklingssamtal .................................................. 15 

4.2.2 Genomförande och innehåll ............................................................ 16 

4.3 Resultatsammanfattning ........................................................................ 17 

5 Diskussion ..................................................................................................... 19 

5.1 Resultatdiskussion .................................................................................. 19 

5.1.1 Arbetets betydelse ............................................................................ 22 

5.1.2 Slutsats ............................................................................................. 23 

5.2 Metoddiskussion ..................................................................................... 23 

5.2.1 Trovärdighet och pålitlighet ............................................................ 24 

5.3 Framtida forskning ................................................................................. 25 

Referenser 

Bilaga 1, Missivbrev 

Bilaga 2, Intervjuguide 

 

 



 1 

1 Inledning       

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) står att utvecklingssamtal ska 
genomföras minst en gång varje år och att förskollärare ansvarar för samtalets 
innehåll, utformning och genomförande. Samtal kring barn ska föras kontinuerligt 
med föräldrar, men utvecklingssamtal lyfts fram som en specifik samverkansform 
som måste erbjudas (Skolverket, 2016a). 

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, 
utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en 
gång varje år (Skolverket, 2016a, s.13). 

Utvecklingssamtal har under olika benämningar förekommit i förskolan sedan 1970- 
talet, det har gått från att kallas föräldrasamtal och kvartssamtal, till dagens 
utvecklingssamtal (Markström, 2005). Innehållet i samtalet har förändrats, från att 
fokusera enbart på barns trivsel på förskolan till att även innefatta utveckling och 
lärande (Gars, 2002). Trots utvecklingssamtalets långa bakgrund i förskolan är det 
fortfarande ett relativt outforskat område (Markström, 2011).  
 
Leiminer och Baker (2000) skriver i en studie att samtal mellan aktörerna i hem och 
förskola ses som värdefulla av både föräldrar och förskolepersonal, då de både kan 
skapa och upprätthålla relationen mellan dem. Utvecklingssamtal är ett tillfälle att 
utbyta information mellan hem och förskola (Markström, 2005) och i Läroplan för 
förskolan (Skolverket 2016a) står om samverkans betydelse. 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära 
och förtroendefullt samarbete med hemmen (Skolverket, 2016a, s.13). 

En risk med att det inte finns någon omfattande forskning kring utvecklingssamtal är 
att det saknas kunskap om hur samtalen idag genomförs i praktiken. Det kan leda till 
att samtalen riskerar att inte bli de positiva och givande möten mellan hem och 
förskola som Leiminer och Baker (2000) beskriver att det kan vara. Skolverket 
(2016b) ger råd kring vad ett utvecklingssamtal bör innehålla och förslag på metoder 
som kan användas. De ger dock inga bestämda direktiv om hur samtalet i praktiken 
ska genomföras, utvecklingssamtalets utformning är därför en företeelse som är 
viktig att studera. I vår pilotstudie, där vi studerade barns inflytande och delaktighet 
vid utvecklingssamtal, framkom att barn var delaktiga och hade inflytande, men att 
hur det gestaltade sig skilde sig åt mellan olika förskolor. Vi har även under vår 
verksamhetsförlagda utbildning sett indikationer på att förberedelser och 
genomförande av utvecklingssamtal skiljer sig åt mellan förskolor. Vår förhoppning 
är att studien ska bidra till ökad kunskap om hur utvecklingssamtal kan planeras och 
struktureras för att bli ett givande möte för såväl föräldrar, barn som personal i 
förskolan. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor        

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur utvecklingssamtal i 
förskolan kan utformas.  
 
För att uppfylla syftet ställs följande forskningsfrågor: 

1. Hur förbereder åtta förskollärare utvecklingssamtal i förskolan? 
2. Vad är väsentligt gällande genomförande och innehåll vid åtta förskollärares 

utvecklingssamtal? 
 
Som datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer använts och det valda teoretiska 
perspektivet är socialkonstruktionism.   

1.2 Uppsatsens disposition 

Som förklarats i uppsatsens inledning syftar studien till att fördjupa kunskapen om 
hur utvecklingssamtal i förskolan kan utformas. Uppsatsens andra kapitel, bakgrund, 
inleds med en beskrivning av hur databassökningar har skett för att hitta 
bakgrundslitteratur. Därefter följer en förklaring för begrepp som är betydelsefulla 
för förståelsen av studien, varefter det i ett avsnitt redogörs för hur utvecklingssamtal 
beskrivs i olika styrdokument för förskolan. Avsnittet avslutas med en översikt över 
det aktuella forskningsläget kring ämnet. 

I kapitel tre, metod, förklaras ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som är den 
teoretiska utgångspunkt som använts för att tolka empirin. Vidare argumenteras för 
metodologi och val av datainsamlingsmetod. Detta följs av en beskrivning kring hur 
urval av informanter har skett, hur studiens datainsamling genomförts, samt av en 
beskrivning av hur data bearbetats och tolkats. Även de etiska ställningstaganden 
som tagits hänsyn till vid studien beskrivs.  

I det fjärde kapitlet, resultat, beskrivs de olika kategorier som framträtt vid 
bearbetning av de data som har framkommit vid studiens intervjuer. Därefter följer 
tolkning av empirin, vilken skett med hjälp av det teoretiska perspektivet och syftar 
till att besvara studiens forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 
av resultatet. 

Det femte och avslutande kapitlet, diskussion, inleds med en resultatdiskussion där 
studiens resultat sätts i relation till tidigare forskning. Där behandlas även studiens 
relevans för förskollärarprofessionen. I slutet av resultatdiskussionen presenteras 
studiens slutsats. Därefter följer en metoddiskussion, där även studiens trovärdighet 
och pålitlighet behandlas. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning. 
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2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet inleds med en förklaring på hur databassökningar genomförts 
samt definition av relevanta begrepp, följt av en översikt av tidigare forskning. 
Kapitlet är indelat i avsnitten 2.1 Databassökning, 2.2 Begreppsdefinitioner, 2.3 
Förskolans styrdokument och 2.4 Forskningsläge. 

2.1 Databassökning 

Den vetenskapliga litteratur som använts i studien har hämtats från databaser som 
ERIC, SwePub, Google Scholar och SAGE journals. I de fall det inte framgått om de 
varit refereegranskade (peer reviewed) har detta kontrollerats genom ULRICHSWEB. 
Sökord som använts för att hitta relevant litteratur är utvecklingssamtal, förskola, 
preeschool, parent-teacher conference, parent teacher talk, child* influence, vilka 
resulterat i olika antal träffar. Sökningarna gav i sin tur förslag på flera sökord som 
också använts, parent teacher cooperation, parent participation, parent teacher 
meetings, child participation. För att exemplifiera ges här exempel på hur sökningar 
kunde utfalla. 

Ordet ”utvecklingssamtal” gav på Swepub 43 träffar, nio av dessa var 
refereegranskade och av dessa gällde fyra utvecklingssamtal i förskolan. Vid en 
sökning i ERIC på orden ”parent teacher” AND ”talk” OR ”conference” med 
avgränsningen att enbart visa material som var ”peer reviewed” gavs 233 träffar. När 
samma sökning avgränsades till att enbart gälla förskolan genom att fylla i 
Educational level som ”Early Childhood Education” ”Preeschool Education” och 
”Kindergarten” återstod 46 träffar, varav flertalet hänvisade till orden ”parent”, 
”teacher” och ”talk” enskilt i texten och inte i ett sammanhang gällde 
utvecklingssamtal.  

Vi har använt alla sökord var för sig och i olika konstellationer för att avgränsa och 
utvidga sökningarna för att slutligen urskilja den forskningslitteratur som var 
relevant för vår studie. 

2.2 Begreppsdefinitioner  

I studien finns begrepp som i vissa sammanhang kan användas synonymt, eller som 
kan ha flera och olika betydelser. För att förtydliga vår avsikt med ordvalen förklaras 
här hur de definieras och används i studien. 

2.2.1 Förskollärare och förskolepersonal 

I studien används både begreppen förskollärare och förskolepersonal. Ordet 
förskollärare används när det tydligt framgår att det är specifikt förskollärare som 
avses, till exempel när vi skriver om våra informanter eller när förskollärares 
specifika ansvar behandlas i olika styrdokument. I övriga fall när det är oklart vilka 
som avses används begreppet förskolepersonal, det kan då avse både förskollärare 
och barnskötare. 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://ulrichsweb.serialssolutions.com
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/eric/indexinglinkhandler/sng/subject/$3cspan+class$3d$22hit$22$3eParent$3c$2fspan$3e+$3cspan+class$3d$22hit$22$3eTeacher$3c$2fspan$3e+Cooperation/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/eric/indexinglinkhandler/sng/subject/$3cspan+class$3d$22hit$22$3eParent$3c$2fspan$3e+Participation/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/eric/indexinglinkhandler/sng/subject/Meetings/$N?accountid=12245
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2.2.2 Socialkonstruktionism och konstruktionism 

I studien har vi valt att använda begreppet socialkonstruktionism framför 
konstruktionism. Enligt Hackning (2000) är det i praktiken inte någon skillnad på 
konstruktionism och socialkonstruktionism. Han menar att ”social” är en beteckning 
som läggs till för att tydliggöra just den sociala aspekten av konstruktionism. Vi har 
valt att använda prefixet social, för att i studien tydliggöra det sociala i perspektivet.  

2.2.3 Föräldrar och vårdnadshavare 

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) återfinns både begreppen 
vårdnadshavare och föräldrar. Vi har valt att genomgående använda ordet föräldrar, 
då det är ordet våra informanter använder. 

2.2.4 Problem 

I arbetet används begreppet problem i samband med vad förskollärare ser som 
centralt att ta upp under utvecklingssamtal. I studien definieras problem utifrån 
förskollärares utsagor, dels som problem rörande barns sociala samspel med andra 
barn, dels för att belysa områden inom vilka barn behöver utmanas, till exempel 
språkutveckling. 

2.3 Förskolans styrdokument 

I förskolan finns styrdokument att förhålla sig till, som Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016a), Skollagen (SFS, 2010:800) och FN:s konvention om barns 
rättigheter (UNICEF Sverige, 2009). Det är viktigt att ta hänsyn till dessa vid allt 
arbete i förskolan, således även vid utvecklingssamtal. Därutöver finns även 
Skolverkets allmänna råd med kommentarer om förskolan (Skolverket, 2016b) som 
också kan ge stöd i arbetet med utvecklingssamtal. 

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) står att hem och förskola ska samverka 
kring barns utveckling och lärande. En samverkansform som nämns specifikt är 
utvecklingssamtal. Hur samtalet ska utformas beskrivs dock inte, utan enbart att 
innehåll, utformning och genomförande är förskollärarens ansvar och att arbetslagets 
ska genomförs utvecklingssamtal minst en gång per år (Skolverket, 2016a). Det är 
upp till den enskilda förskolan att avgöra huruvida det är alla i arbetslaget som ska 
hålla i samtalet eller endast förskollärare (Skolverket, 2016b).  

Även i skollagen är utvecklingssamtal tydligt framskrivet som ett obligatoriskt samtal 
inom förskolan. 

Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett 
samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det 
övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet (SFS, 2010:800, §11). 

Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2016b) ger viss vägledning kring 
utvecklingssamtal. I materialet står att det bör syfta till att skapa en bred och 
nyanserad bild av barnet och att barn inte ska jämföras med någon annan än sig själv 
eller gentemot fastställda normer (Skolverket, 2016b). Ett verktyg som kan användas 
vid utvecklingssamtal är pedagogisk dokumentation som syftar till att synliggöra 
barns lärprocesser och lärstrategier. Samtalet bör fokusera på i vilka situationer barn 
lär och utvecklas, vad barn är intresserade av och hur detta kan utmanas ytterligare i 



 5 

verksamheten (Skolverket, 2016b). Skolverkets råd är dock riktlinjer och inget krav 
på vad ett utvecklingssamtal ska innehålla. 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter artikel 12 har barn rätt att uttrycka sig i 
frågor som rör barnet själv, det ska dock tas hänsyn till barns ålder och mognad 
(UNICEF Sverige, 2009). 

2.4 Forskningsläge 

I detta avsnitt presenteras forskning rörande utvecklingssamtal i förskolan. 

2.4.1 Förberedelser inför utvecklingssamtal 

Markström (2005, 2008, 2009) menar att utvecklingssamtal är en annan typ av 
samtal än de som sker i vardagen eftersom det har en mer formell karaktär. Enligt 
Simonsson och Markström (2013) är planering av utvecklingssamtal en uppgift som 
förskolepersonal anser innebär ett stort ansvar, eftersom de ser samtalet som en 
viktig samverkansform mellan hem och förskola. I studien av Simonsson och 
Markström (2013) står även att det finns skillnader i hur förberedelserna inför ett 
utvecklingssamtal går till. Gemensamt är att individerna i arbetslaget själva skapar en 
bild av barnet, för att sedan diskutera uppfattningen av barnet i personalgruppen. 
Gars (2002, 2006) skriver i likhet med Simonsson och Markström (2013) att 
förberedelser inför utvecklingssamtal sker genom att pedagogen observerar sitt 
ansvarsbarn för att skapa sig en bild av barnet. Därefter sker samtal i 
personalgruppen i syfte att få bilden bekräftad av kollegor. Markström (2005, 2008, 
2009) beskriver istället hur förberedelser inleds med att skapa en gemensam 
helhetsbild av barnet, antingen vid personalmöten eller i mer vardagliga samtal med 
kollegor, för att sedan enskilt ansvara för att observera och dokumentera sina 
ansvarsbarn. Gemensamt för de ovannämnda studierna är strävan efter att skapa en 
samstämmig bild av barnet, för att det som sägs om barnet under samtalet ska vara 
väl förankrat i personalgruppen. 
 
Frågeformulär är enligt Markström (2005, 2008,2009) vanligt förekommande att 
förskolepersonal använder i förberedelserna av utvecklingssamtal. Det förekommer 
även att föräldrar och barn får i uppgift att förbereda sig hemma genom att fylla i 
frågeformulär från förskolan. De frågeformulär föräldrar ska fylla i inför samtalet 
syftar till att beskriva hur de uppfattar barnets trivsel i förskolan, för att sedan under 
utvecklingssamtalet gemensamt med pedagogen skapa en nyanserad bild av barnet 
(Markström, 2005, 2008, 2009). Gars (2002) ger i sin studie exempel på 
förberedelser inför utvecklingssamtal där förskolepersonal använder checklistor och 
mallar kopplade till utvecklingspsykologiskt tänkande när de observerar barn. 
Checklistorna används sedan i samtalen för att bedöma hur barn ligger till i sin 
utveckling i relation till sin ålder. Markström (2005) konstaterar att observationerna 
syftar till att dokumentera barns olika förmågor och hon jämför dem med kontroller 
på barnavårdscentralen. I hennes studie görs även barn delaktiga genom att de 
fysiskt får visa vad de klarar av. Vid 2000-talets början var det enligt Elfström (2005) 
vanligt förekommande att kommuner skrev lokala riktlinjer angående upprättandet 
av individuella utvecklingsplaner för barn i förskolan vilka kunde användas som ett 
stöd vid utvecklingssamtal.  
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2.4.2 Utvecklingssamtalets genomförande och innehåll 

Både Markström (2005, 2008, 2009) och Gars (2006) visar i sina studier att 
utvecklingssamtal genomförs av både förskollärare och barnskötare. De skriver att 
samtalet tenderar att ta sin utgångspunkt i de frågeformulär och checklistor som 
inför samtalet fyllts i av förskolepersonal, föräldrar, och i viss mån, barn. Dessa syftar 
till att bedöma barns förmågor ur ett utvecklingspsykologiskt tänkande. Markström 
(2005) konstaterar att den bedömning som personalen i förskolan gör sedan jämförs 
med föräldrars uppfattningar.  

Simonsson och Markström (2013) noterar i en studie att förskolepersonal anser att 
utvecklingssamtal är till för både verksamheten, barn och föräldrar. De visar även att 
det är viktigt att föräldrar känner att de kan påverka samtalets innehåll och ta upp 
frågor de tycker är angelägna. Markström (2005) förklarar att frågeformulär kan ses 
som en fast punkt med vars hjälp samtalet kan föras tillbaka till den ursprungliga 
agendan. Utvecklingssamtal har därigenom en relativt färdig struktur, även om det 
lämnas utrymme för andra samtalsämnen. Det finns också exempel på att personal i 
förskolan använder andra metoder för att genomföra samtalet. Markström (2011) 
redogör för hur förskolepersonal istället för frågeformulär använder styrkekort där 
föräldrar under samtalet uppmanas att välja ut kort med ord som de tycker 
representerar deras barn, dessa används sedan som underlag för diskussion. 

När och var utvecklingssamtal äger rum kan skilja åt, detsamma gäller längden på 
samtalet som Markström (2005, 2011) beskriver kan pågå mellan nitton och nittio 
minuter. Samtal kan ske både i samband med att barn hämtas eller lämnas eller efter 
stängningstid (Markström 2005, 2011). Enligt Simonsson och Markström (2013) 
strävar förskolepersonal i deras studie efter att skapa en avslappnad atmosfär under 
samtalet, eftersom de ser det som viktigt att samtalet inte känns obekvämt. Var 
samtal äger rum skriver Markström (2005) varierar, men gemensamt för nästan alla 
de studerade samtalen är att de sker mellan pedagog och förälder i avskildhet, utan 
barns närvaro. Leiminer och Baker (2000) konstaterar i en australiensisk studie 
kring barns närvaro vid samtal mellan hem och förskola att barn ofta är med som 
aktiva samtalspartner. Markström (2005, 2009) hävdar att det i den svenska 
förskolan är det mer ovanligt att barn är närvarande vid utvecklingssamtal, om barn 
är närvarande är det enbart av praktiska skäl. Anledningen till att barns närvaro är 
ovanlig är att förskolepersonal anser att barnen är för små (Markström, 2005, 2009).  

I studien av Simonsson och Markström (2013) redogörs för hur förskolepersonal ser 
utvecklingssamtal som en möjlighet att samtala kring innehåll som kan upplevas som 
känsligt och om upplevda problem med barnet. Problemens roll i utvecklingssamtal 
berörs även av Gars (2006) då hon konstaterar att förskolepersonal i hennes studie 
ser problem som en förutsättning för samtalets genomförande. Resultatet i Gars 
(2006) studie skiljer sig från problembeskrivningen i Markströms (2005) och 
Simonsson och Markströms (2013) studier, där problem kan tas upp, men där själva 
syftet med samtalet främst beskrivs vara att tillsammans med föräldrar skapa en 
helhetsbild av barnet. 

Simonsson och Markström (2013) skriver att om och hur utvecklingssamtal 
dokumenteras och följs upp skiljer sig åt inom den svenska förskolan. I deras studie 
förekommer att det inte sker någon dokumentation alls från samtalet, medan 
förskolepersonal på andra förskolor tillsammans med föräldrar dokumenterar vad 
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som blivit sagt och om det är något specifikt som framkommit att barnet ska utmanas 
i. 

2.4.3 Pedagogisk dokumentation 

Enligt Palmer (2012) kan pedagogisk dokumentation ses som ett utforskande 
arbetssätt där vuxna har en medforskande roll i barns kunskapssökande. Dahlberg, 
Moss och Pence (2014) anser att det är viktigt att skilja på pedagogisk dokumentation 
och barnobservationer, eftersom det sistnämnda snarare handlar om att bedöma 
barns kunskapsnivå. De ger exempel på insamlat material som den pedagogiska 
dokumentationen kan innefatta såsom teckningar, anteckningar kring vad som sagt 
och gjorts och bandupptagningar. Dahlberg m.fl. (2014) menar även att för att det 
insamlade materialet ska kunna kallas pedagogisk dokumentation krävs att 
förskolepersonal, enskilt såväl som tillsammans med barn och andra vuxna, 
reflekterar kring det. 

Lenz Taguchi (2012) anser att hur och vad förskolepersonal dokumenterar och väljer 
att fokusera på får betydelse för det fortsatta arbetet och att det insamlade materialet 
endast ska ses som en version av verkligheten. Även Dahlberg m.fl. (2014) hävdar att 
pedagogisk dokumentation inte handlar om att dokumentationen visar någon absolut 
sanning. Dokumentationen är snarare en social konstruktion där den som 
dokumenterar ofrånkomligen själv påverkar situationen och därmed blir en faktor 
som påverkar både vad som dokumenteras och hur det tolkas. Palmer (2012) menar 
att användandet av pedagogisk dokumentation är i linje med ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt, eftersom de verksamma i förskolan inte bestämmer 
vilken kunskap som ska uppstå i mötet med barn på förhand.   

  



 8 

3 Metod 

I metodkapitlet beskrivs val av metod och tillvägagångssätt för studiens 
genomförande i avsnitten 3.1 Teoretiskt perspektiv, 3.2 Metodologi, 3.3 
Datainsamlingsmetod, 3.4 Urval, 3.5 Genomförande och 3.6 Etiska 
ställningstaganden.   

3.1 Teoretiskt perspektiv 

I studien används ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att tolka empirin. Ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv innefattar en syn på att kunskap, människor och 
samhälle konstrueras i samspel och är föränderligt. Allt i världen som påverkas av 
människan är en social konstruktion (Bryman, 2011; Lenz Taguchi, 2012). I och med 
det fokus som finns på samspel, ses språk och kommunikation som en viktig del för 
den gemensamma konstruktionen av världen (Bryman, 2011). Det verbala språket 
har en framträdande roll, då det är genom dialog om företeelser som kunskap skapas 
(Palmer, 2012). 
 
Socialkonstruktionism har utvecklats som ett motstånd mot konstruktivismens syn 
på att kunskap skapas inom den enskilda människan och utifrån olika stadieteorier. 
Vad kunskap, lärande och utveckling är blir enligt socialkonstruktionism istället 
något som inte kan ses som en individuell skapelse, utan uppstår och förändras i 
möten med andra människor, i olika miljöer och förhandlas fram i samspel (Lenz 
Taguchi, 2012). Miljöer blir således betydelsefulla eftersom de påverkar vilken 
kunskap som skapas av människor som vistas där (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
 
Då utvecklingssamtal är ett möte som enligt Skolverket (2016b) syftar till att 
tillsammans med hemmet konstruera en bild av barnet, ansåg vi att ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv var passande för studien.  

3.2 Metodologi 

För att besvara våra forskningsfrågor, som handlar om åtta informanters 
förberedelser samt syn på vad som är väsentligt gällande genomförande och innehåll 
vid utvecklingssamtal i förskolan, har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. 
Innebörden av begreppet kvalitativ forskning är svårdefinierad eftersom det inte är 
omgärdat av lika fasta riktlinjer som den kvantitativa forskningen. En kvalitativ 
studie är dock lämplig för att synliggöra någon annans tankar och åsikter, samt för 
att förstå hur världen kan te sig för någon annan (Bryman, 2011). En kvalitativ ansats 
blir således passande för att synliggöra förskollärares beskrivningar av 
utvecklingssamtal. Vid tolkning av empirin har vi varit medvetna om vår egen roll 
som unika individer och uttolkande agenter. För att distansera oss har vi i möjligaste 
mån lutat oss mot det teoretiska perspektivet.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

För att samla in empirin valdes semistrukturerade intervjuer som metod. En 
semistrukturerad intervju innefattar att forskaren utgår från en intervjuguide 
innehållande frågor eller teman som ska beröras. Genom att använda 
semistrukturerade frågor blir intervjusituationen flexibel och det skapas möjlighet att 
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låta samtalet ta olika spår. Samtidigt är intervjuguiden en hjälp för att inte avvika 
från det berörda ämnet (Bryman, 2011). Den valda datainsamlingsmetoden ansågs 
lämplig eftersom syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur 
utvecklingssamtal i förskolan kan utformas. Då förskollärare ges möjlighet att 
utforma samtalet på olika sätt bör därför datainsamlingsmetoden är flexibel för att de 
olika sätt som finns ska kunna framträda. 

Semistrukturerade intervjuer är en passande metod när intervjuaren har specifika 
frågeställningar (Bryman, 2011). Metoden överensstämmer på det sättet med syftet, 
eftersom det inte var utvecklingssamtal i stort som skulle studeras, utan hur det 
förbereds och utformas av de intervjuade förskollärarna. En annan fördel med 
metoden är att den lämnar öppet för möjligheten att intervjua informanten flera 
gånger. Detta var positivt om vi i efterhand skulle behöva förtydliganden eller inse att 
någon fråga saknades. En semistrukturerad intervju upplevdes således som en bra 
metod då den kombinerar både flexibilitet och struktur.   

3.4 Urval 

Kvalitativ forskning kan grunda sig i ett målinriktat urval, där informanterna väljs ut 
för att de har kunskap och information som är relevant för att forskningsfrågorna ska 
kunna besvaras (Bryman, 2011). I studien deltar förskollärare som informanter. Vid 
studiens inledning diskuterades huruvida vi skulle intervjua enbart förskollärare eller 
om även barnskötare skulle innefattas. Det slutgiltiga valet, att enbart tillfråga 
förskollärare, grundade sig i att det enligt skollagen (SFS 2010:800) är förskolläraren 
som har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtal. Det är därmed ingen 
självklarhet att barnskötare planerar och genomför utvecklingssamtal. Vi valde 
således personer som kunde ge oss information med vilken forskningsfrågorna skulle 
kunna besvaras.  

Utvecklingssamtal kan utformas och genomföras på olika sätt. Av den anledningen 
tycktes det intressant att tillfråga informanter både från olika förskolor inom samma 
kommun, men även informanter från olika kommuner, då kommuner kan utforma 
olika riktlinjer som kan påverka hur utvecklingssamtal gestaltar sig. Vi kontaktade 
sex olika förskolor belägna i tre kommuner. Antalet begränsades till åtta förskollärare 
för att var hanterbart inom tidsramen för studien. Vi såg ett större värde i att 
fördjupa oss i de intervjuer vi genomförde istället för att genomföra intervjuer som 
enbart skulle hinna granskas ytligt.  

3.5 Genomförande 

Vi tog kontakt med sex olika förskolor för att tillfråga dem om medverkan och 
missivbrev (Bilaga 1) skickades som ett elektroniskt dokument ut till förskolorna. 
Anledningen till att missivbrevet först skickades elektroniskt var att förskollärarna 
skulle få tid att bilda sig en uppfattning om studiens syfte, om sina rättigheter som 
informanter och i lugn och ro kunna ta ställning till medverkan. Innan 
intervjutillfället överlämnades även ett underskrivet exemplar av missivbrevet till alla 
informanter.  

Vi delade upp intervjuerna mellan oss. Förskollärarna fick själva komma med förslag 
på tid och plats för intervjuerna, detta för att de skulle känna sig bekväma och för att 
de skulle kunna bedöma när intervjun kunde ske utan att störa verksamheten. Alla 
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intervjuerna genomfördes på förskolorna, de flesta skedde i avskildhet. Det fanns 
dock undantag då det på grund av personalbrist var viktigt att förskollärarna fanns 
tillgängliga för kollegorna. De intervjuerna skedde därför på avdelningen när 
verksamheten pågick, men i ett separat rum med stängd dörr. 

Intervjuerna genomfördes under fyra dagar. Samtliga förskollärare tillfrågades om att 
spela in intervjun. Att göra ljudupptagningar kan bidra till att intervjusituationen blir 
mer avslappnad, eftersom den som intervjuar inte blir distraherad av att föra 
anteckningar parallellt med samtalet. Samtidigt kan ljudupptagningar också leda till 
att den som intervjuas blir osäker och självmedveten (Bryman, 2011). Två 
förskollärare föredrog att intervjuas utan ljudupptagning, då antecknades svaren 
istället. Avsaknaden av ljudupptagning är inte ett skäl att avstå från att intervjua, 
eftersom det ändå är sannolikt att informationen som ges är relevant (Bryman, 2011). 
De inspelade intervjuerna transkriberades i nära anslutning till genomförandet.  

När vi konstruerat intervjufrågor har vi gjort det i syfte att kunna besvara våra 
forskningsfrågor och för att synliggöra den enskilde förskollärarens tankar om 
utvecklingssamtal. Samtidigt har frågorna skapats för att synliggöra om och hur 
arbetslag samarbetar vid konstruktionen av samtalet, samt om och på vilket sätt 
föräldrar och barn görs delaktiga. Vi eftersträvade att utforma öppna frågor, eftersom 
tanken var att det skulle skapa förutsättningar för förskollärarna att kunna föra ett 
resonemang kring ämnet. Vid intervjuerna hade vi fjorton utgångsfrågor med 
följdfrågor (Bilaga 2). Under intervjuerna ställdes frågorna i olika ordning och med 
olika ordalydelse beroende på hur informanterna svarade. Det ställdes även 
följdfrågor som inte planerats för, men som blev relevanta beroende på 
informanternas svar. Ett exempel på detta är frågan från vilken ålder förskollärarna 
ansåg det lämpligt för barn att vara närvarande vid utvecklingssamtal. Frågan fanns 
inte med i den nedskrivna intervjuguiden, men blev en naturlig följdfråga att ställa 
vid samtliga intervjuer. 

3.5.1 Databearbetning och tolkning av empiri 

Vid bearbetning och tolkning av det insamlade materialet har vi använt 
kategorisering som analysbegrepp. Kategorisering sker genom att sortera insamlad 
data från ett flertal intervjuer efter vad som framträder som gemensamt, detta har 
även fått ge namn åt kategorierna. Kategorier kan inte på förhand bestämmas eller 
förutses, vilket är i linje med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv syn på bildandet 
av kategorier (Bryman, 2011). Det socialkonstruktionistiska perspektivet har 
genomsyrat vår tolkning och kategorierna har bildats efter det material som 
framkommit vid intervjuerna.  

Bearbetning och tolkning av det insamlade materialet inleddes med en granskning av 
varje enskild intervjus transkribering. Empirin har delats upp och kategoriserats 
utifrån det som var framträdande i informanternas svar. På en fråga kring hur 
förskollärare förbereder utvecklingssamtal, svarar till exempel en informant att de 
filmar och fotograferar i verksamheten. Detta blev ett av svaren som bidrog till att 
kategorin 4.1.2 Dokumentation bildades.  

Kategorierna som framträdde blev inledningsvis många. Vi valde därför att granska 
kategorierna ytterligare och kom till insikt om att vissa av kategorierna låg nära 
varandra till innehåll och kunde därför slås samman. När empirin tolkats har vi haft 
forskningsfrågorna i fokus och vi har diskuterat olika sätt att förstå empirin. När 



 11 

olika tolkningar har varit möjliga har vi använt det teoretiska perspektivet som 
tolkningsraster, detta för att skapa en helhetsbild och distansera oss som individer i 
största möjliga mån. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011) har beaktats vid studiens 
genomförande, vilket de deltagande förskollärarna informerats om. De principer vi 
förhållit oss till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

I missivbrevet som överlämnades framgick studiens syfte samt information om att 
deltagandet var frivilligt. Information om kontaktuppgifter till oss och handledare 
fanns med. De intervjuade informerades både i missivbrev och muntligt innan 
intervjun om att de hade rätt att när som helst och utan förklaring avsluta sin 
medverkan, utan att detta på något sätt skulle påverka dem negativt. Samtliga 
intervjuade har samtyckt till att medverka i studien under de premisser som angetts i 
missivbrevet, vilket innefattade att deltagandet var frivilligt, att intervjun kunde 
avbrytas om de önskade och hur lång tid som behövde avsättas. De intervjuade har 
även ytterligare en gång, i samband med intervjun, tillfrågats om ett aktivt 
godkännande om att spela in intervjun. Vi informerade om att det inspelade 
materialet skulle transkriberas och att allt material skulle raderas efter avslutad 
studie.  

Alla intervjuade har informerats om att inga namn på varken personer eller förskolor 
kommer att användas i studien. De intervjuade förskollärarna vet att de är en av flera 
förskollärare som kommer figurera i studien, men har inte informerats om vilka de 
andra förskollärarna är. Det material som samlats in under studiens gång kommer 
enbart att användas som underlag för vår studie, det kommer inte att lämnas vidare 
eller användas för kommersiellt bruk eller i andra ickevetenskapliga avsikter, vilket är 
information som också delgetts informanterna.  
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4 Resultat 

Insamlad data har kategoriserats, tolkats och redovisas i resultatkapitlet i avsnitten 
4.1 Empiri och 4.2 Tolkning. Resultatet sammanfattas i avsnittet 4.3 
Resultatsammanfattning. 

4.1 Empiri  

Empirin presenteras i fem kategorier som framträtt under tolkningsarbetet; 
uppdelning av utvecklingssamtal, dokumentation, föräldrahänsyn, barns delaktighet 
och samtalets fokus. 

4.1.1 Uppdelning av utvecklingssamtal 

I förberedelsearbetet anses det viktigt att i arbetslag diskutera vems ansvar det är att 
planera och genomföra utvecklingssamtal, samt vem som ska hålla i samtalet för 
respektive barn. Det förekommer att det är alla i arbetslag som håller i 
utvecklingssamtal, men även att det enbart är förskollärare. När det enbart är 
förskollärare beror det på att läroplanen tolkas som om barnskötare har möjlighet att 
neka till detta. Ytterligare ett sätt att dela upp samtalen är att alla i arbetslaget 
genomför ”vanliga” utvecklingssamtal, medan samtal av känsligare art genomförs av 
förskollärare. 

Hur förskolepersonal delar upp samtal varierar. Det framkommer att det delas in 
efter ansvarsbarn, ofta ansvarar då pedagogen för samma barn som hen ansvarade 
för vid inskolningen. Anledningen till detta arbetssätt är att det ses som viktigt att 
bygga vidare på en redan existerande relation till familjen. Det sker även uppdelning 
efter hur relationen mellan familjen och pedagogen ser ut vid tillfället när 
utvecklingssamtal börjar planeras. Om barn och föräldrar söker sig till en viss 
pedagog tilldelas familjen ofta den pedagogen vid utvecklingssamtalet, eftersom det 
är viktigt att det känns bekvämt för både familjen och pedagogen. Det förekommer 
även att det genomförs enligt ett rullande schema, då förskolepersonal ansvarar för 
olika barn från år till år, detta för att all personal ska bygga en relation till alla barn 
och alla föräldrar.  

4.1.2 Dokumentation 

Ett sätt utvecklingssamtal förbereds på är genom att barn dokumenteras. Det 
används bland annat reflektionsprotokoll, genom vilka förskolepersonal kan urskilja 
barns intressen och utvecklingsområden. Andra tillvägagångssätt är att observera, 
fotografera och filma barnet i verksamheten, i syfte att gemensamt med barnen 
reflektera kring det dokumenterade för att sedan använda det som utgångspunkt vid 
samtalet. Det används även mallar i förberedelsearbetet i vilka det regelbundet görs 
anteckningar kring barns lärstrategier, empati, samspel och utvecklingsområden. 

Då ser du vad barnen har för intressen, både vem och vad de leker med, behöver de utmanas i 
någonting? För vi vill ju inte se att vi ska ”lära” utan vi vill ju se utmaningar i hur vi som 
pedagoger kan utmana barnen, inte att barnen ska lära sig någonting, utan att vi ska stimulera 
till ett lärande. 

Ofta inleds förberedelsearbetet genom att dokumentation kring barn förs enskilt för 
att sedan tillsammans med kollegor komplettera bilden av barnet. Det förekommer 
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även det omvända, att arbetslag först skapar en gemensam bild, för att sedan göra 
enskilda förberedelser utifrån den gemensamma bilden. Anledningen till att det är 
viktigt att bilden som förmedlas blir bekräftad av kollegor är att förskolepersonal kan 
uppfatta olika aspekter hos barnet och fokusera på olika saker. Att dela med sig av 
olika uppfattningar och tankar bidrar därför till att bilden blir mer allsidig. I det 
förberedande arbetet kan tidsbrist påverka, till exempel genom att det är svårt att 
hinna reflektera, både med kollegor och tillsammans med barnen. 

Dokumentationen som förbereds är det som används som samtalsunderlag och som 
samtalet struktureras efter. 

4.1.3 Föräldrahänsyn 

Om och hur föräldrar görs delaktiga inför ett utvecklingssamtal varierar. Ibland 
lämnas det ut frågeformulär som innehåller frågor som exempelvis handlar om hur 
föräldrar och barn upplever förskolan. Syftet med frågeformulär är att föräldrar ska 
känna trygghet att i förväg veta vad samtalet handlar om och därmed kunna tänka 
igenom vad de vill lyfta fram under samtalet. 

Man känner ju att de måste ju, som en annan, ha samma chans att prata ihop sig. Om man är 
två vårdnadshavare och kanske bara en kan gå på mötet, så är det bra om man har hunnit prata 
ihop sig. 

Det förekommer även att det inte delas ut frågeformulär till föräldrar i förväg, då det 
kan upplevas som svårt och stressande. Föräldrar kan känna en press att ”svara rätt” 
och känna sig besvärade över att inte veta hur de ska svara på frågorna.   

Det kan kännas som ett högtravande samtal och de vill man ju inte riktigt ha, man vill ha det på 
en jämbördig basis. Man kan få det på ett mer avslappnat sätt så att de inte kommer och är så 
nervösa över liksom ”men gud har jag gjort rätt?” som många tycker att det blir. 

Flexibilitet 

Tid för utvecklingssamtal anpassas efter föräldrars arbetstid. Det sker vid lämning, 
men det är framförallt vid hämtning av barn som de flesta samtalen genomförs. 
Anledningen till att tiderna anpassas är för att vara tillmötesgående och minska 
stressen för föräldrar.  

Säger man åt en heltidsarbetande förälder att, ”jo men på torsdag klockan ett då ska vi ha 
samtal”, ja då har ju den stackars föräldern andan i halsen innan den gått ut härifrån. 

Det avsätts cirka en halvtimmes tid per samtal, men samtalet kan i praktiken vara 
mellan tio minuter och en timme. Ifall samtal går över den uppsatta tiden tillåts det 
pågå längre om verksamheten tillåter det. I annat fall erbjuds en ny tid.  

4.1.4 Barns delaktighet 

Om och hur barn är delaktiga inför och under utvecklingssamtal varierar. Det 
förekommer att barn är delaktiga i förberedelser från cirka tre års ålder. 
Delaktigheten består dels av intervjuer med frågor som handlar om barnets 
upplevelse av förskolan, dels genom att barn är delaktiga genom att fotografera och 
filma i verksamheten. Detta för att barn ska få visa sina föräldrar vad de upplever 
som viktigt på förskolan.  
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Det förekommer att barn erbjuds vara delaktiga och med under samtalet från ett års 
ålder, men är det något känsligt som ska tas upp bokas ett separat möte med bara 
föräldrarna. Hur barns delaktighet kommer till uttryck varierar beroende på deras 
ålder. Äldre barn är med och samtalar och berättar om sin vardag på förskolan, 
medan yngre barns delaktighet ofta består av att visa fotografier och filmsnuttar från 
förskolan för sina föräldrar. 

Även om barn inte säger någonting så reagerar det på vissa saker. Man får liksom vara 
uppmärksam på om barnet är glad, eller ja… hur det ser ut och vad det tittar och pekar på, för 
det kan säga jättemycket, det står ju för någonting, fast man är liten.  

Ibland finns inga uttalade riktlinjer kring barns närvaro, men det förekommer ändå 
att barn erbjuds närvara under samtalet, då från fyra års ålder. Det varierar om barn 
är med på hela samtalet eller bara delar av det.  

Jag har gjort så att jag har först pratat med föräldrarna, sen ropar man in barnet så att de också 
får vara med på samtalet, så man inte pratar över huvudet på barnet. Här kan man prata om det 
är något man funderar på och då är det ju inte så bra om man pratar över huvudet. 

4.1.5 Samtalets fokus 

Vad som ses som centralt att samtala om finns variation kring. Det finns 
uppfattningar om att det mest väsentliga är att samtala om barns trygghet och trivsel 
på förskolan, men även uppfattningar om att samtalets fokus bör ligga på hur det 
sociala samspelet fungerar.  

Det är ju den sociala biten, för mig personligen så är det det. Det är det jag anser att vi ska 
arbeta med på förskolan, att utveckla barn till det bästa jaget de kan bli. Allt det här med 
relationer och empati och hela den biten, det är för mig grunden. 

Det figurerar uppfattningar om att det är viktigt att se på barnet här och nu, istället 
för att se tillbaka och samtala om hur barnet har utvecklats över tid. Det finns även 
olika uppfattningar om vem utvecklingssamtal är till för. Det förekommer att 
samtalet främst ses som ett tillfälle att skapa utrymme för föräldrars tankar, 
synpunkter och känslor av förskolan. 

Förr var det ju mer hur barn låg till utvecklingsmässigt, men nu är det ju mycket utifrån hur 
föräldrar upplever och känner. Det är ju viktigt att lyssna på föräldern, vad den vill prata om och 
att de känner att vi lyssnar på dem. 

Det förekommer också uppfattningar om att samtalet främst är till för barnen. 

Ja men utvecklingssamtalet är ju till för barnet, speciellt nu när vi har dem med, att de då får 
visa vad de gör här på förskolan för sina föräldrar. I en mer samlad stund, en stund som bara är 
deras.  

Problematik kring barn är viktigt att det ges utrymme för under samtalet, men det är 
inte givande för föräldrar att enbart höra negativa saker om sitt barn. Det handlar 
dock inte om att dölja någonting för föräldrar, utan snarare att reflektera över hur det 
uttrycks.   

Det är ju viktigt att fokusera på det positiva, allt kan ju vändas med synonymer utan att man 
döljer något, de ska man inte göra, men ingen förälder vill enbart höra negativa saker, ingen vill 
väl bara höra negativa saker. 

Utvecklingssamtal syftar även till att tillsammans med föräldrar, och i vissa fall barn 
själva, skapa en gemensam helhetsbild av barnet. En rådande uppfattning är att 
utvecklingssamtalets utformning har förändrats under de senaste åren. Det framgår 
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att förskolorna under denna period har gjort ändringar i sina interna riktlinjer kring 
utvecklingssamtal, där fokus har flyttats från att arbeta med individuella 
utvecklingsplaner för barn, till att se barn i ett här och nu perspektiv. 

Generellt så är det ju så att man inte går tillbaka och tittar på tidigare år, i och med att 
förskolans barn har ju inga utvecklingsmål, eller ingen individuell utvecklingsplan som det var 
mer förut. Det finns ju inte längre. 

Plats 

För att kunna fokusera på samtalet är det av vikt att det sker på en plats som är 
ostörd. Detta för att skapa en avslappnad atmosfär som inbjuder till ett mer förtroligt 
samtal än vad som ges möjlighet till i de vardagliga mötena. Det är viktigt att 
deltagarna känner sig bekväma, då det ger mötet en mer informell karaktär.  

Uppföljning 

Huruvida något dokumenteras under utvecklingssamtal skiljer sig åt. Det 
förekommer att anteckningar förs kring föräldrars önskemål, kritik och gemensamma 
funderingar kring om det är något barnet behöver utmanas i. Dokumentationen 
sparas som en påminnelse inför nästa utvecklingssamtal. Det förekommer också att 
ingen dokumentation sparas till efterföljande samtal. Tillfällig dokumentation kan 
upprättas för att i arbetslaget diskutera funderingar från föräldrar, men den kasseras 
sedan tillsamman med den dokumentation som gjorts inför samtalet. 

4.2 Tolkning 

I avsnittet redogörs för vår tolkning av empirin utifrån studiens syfte, att fördjupa 
kunskapen om hur utvecklingssamtal i förskolan kan utformas. Vi besvarar 
forskningsfrågorna angående hur åtta förskollärare förbereder utvecklingssamtal i 
förskolan och vad som är väsentligt gällande genomförande och innehåll. Svaren har 
framkommit genom att empirin tolkats med stöd av ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv som tolkningsverktyg. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har således 
genomsyrat hela tolkningsprocessen.   

4.2.1 Förberedelse av utvecklingssamtal 

Det är enligt skollagen (SFS 2010:800) förskollärare som har det yttersta ansvaret för 
utvecklingssamtal i förskolan, men empirin visar att förberedelsearbetet sker 
gemensamt i arbetslagen. Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där 
verkligheten konstrueras i samspel (Bryman, 2011; Lenz Taguchi, 2012), tolkar vi det 
gemensamma förberedelsearbetet som om utvecklingssamtal är ett möte som blir till 
genom en social konstruktion i arbetslagen. Empirin visar även att oavsett om 
observationer till en början sker enskilt, eller om det sker gemensamt, verkar 
förskollärare se det som viktigt att bilden av barnet blir bekräftad och kompletterad 
av kollegor. Detta eftersom det ger fler perspektiv av barnet, vilket vi ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv tolkar som om också bilden av barnet betraktas 
som en social konstruktion kollegor emellan. 
 
Det framgår av empirin att det finns skillnader mellan hur beslut tas om vem som 
ansvarar för vilket barns samtal. Det verkar som om förskollärare ser olika på hur 
relationer ska skapas och upprätthållas. Empirin visar att det förekommer dels att 
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förskollärare prioriterar att bygga på de positiva relationer som redan finns och dels 
att förskollärare prioriterar att alla i arbetslaget ska skapa relationer till alla föräldrar. 

Empirin visar att hur dokumentation inför utvecklingssamtal sker skiftar. Det 
förekommer att mallar används i förberedelsearbetet, i syfte om att synliggöra barnet 
i verksamheten här och nu. Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där 
människor ses som i ständig förändring (Bryman, 2011; Lenz Taguchi, 2012) tolkar vi 
det som om förskollärare inte ser barns utveckling utifrån förutbestämda stadier, 
utan snarare att det är föränderligt och att kunskap uppstår i olika sociala situationer. 
Att skriva reflektionsprotokoll, fotografera och filma i verksamheten är olika metoder 
som används i förberedelsearbetet. Underlagen används för att reflektera, dels 
tillsammans med kollegor för att skapa en helhetsbild av barnet, men även med barn 
kring deras lärprocesser och vistelse på förskolan. Detta tolkar vi som ett sätt för 
förskollärare att skapa kunskap om barnet tillsammans med barnet själv. Att 
reflektera gemensamt med andra är i linje med ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv där kunskap beskrivs uppstå i möten (Lenz Taguchi, 2012). Empirin visar 
att förskollärare involverar, samspelar och kommunicerar med barn när de 
reflekterar, vilket vi tolkar som om förskollärare försöker minska sin egen påverkan 
och skapa större plats för barn att konstruera och ge mening kring vardagen på 
förskolan. Detta eftersom det ger större utrymme för barnet att uttrycka sin 
uppfattning om verksamheten. 

Inför utvecklingssamtal involveras föräldrar genom att de tilldelas frågeformulär. 
Formulären syftar till att på förhand ge föräldrar en indikation på vad samtalet ska 
handla om och att skapa möjlighet för dem att i förväg fundera kring de punkter som 
frågeformuläret omfattar. Empirin visar även att föräldrar inte involveras i 
förberedelsearbetet, eftersom det kan upplevas som en press för föräldrar att kunna 
leverera ”rätta” svar. Det verkar som om oavsett om förskollärare väljer att involvera 
föräldrar i förberedelser eller inte, tycks ambitionen vara att göra mötet avslappnat 
för föräldrar. Det framgår i empirin att tidsanpassning sker utifrån föräldrars behov, 
både vid planering inför samtalet och under dess genomförande. Förskollärare tycks 
måna om att föräldrar ska ha möjlighet att närvara vid samtalet, vilket kan tolkas 
som om utvecklingssamtal ses som en viktig samverkansform mellan hem och 
förskola. 

När barn är delaktiga i förberedelser inför utvecklingssamtal visar empirin att det 
främst är de äldre barnen, från cirka tre års ålder, som är involverade. En tolkning 
som kan göras utifrån detta är att det verkar finns en strävan att involvera barn 
eftersom deras åsikter ses som viktiga. Empirin visar dock att förberedelsearbetet till 
stor del bygger på språklig kommunikation, då barnintervjuer och diskussioner om 
vad som ska filmas och fotograferas är viktiga inslag. Utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv där språket ses som ett betydelsefullt verktyg för 
att konstruera världen i samspel med andra (Bryman, 2011), verkar det som språket 
ses som betydande för att gemensamt konstruera en bild av barnet, men att det ses 
som en svårighet att involvera yngre barn, med mindre verbal språklig förmåga, i 
förberedelserna. 

4.2.2 Genomförande och innehåll  

Gällande barns närvaro och delaktighet under utvecklingssamtalets genomförande 
visar empirin att barn involveras från en tidigare ålder än vid förberedelsearbetet. 
Detta faktum kan utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som lyfter fram 
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betydelsen av språk och kommunikation (Bryman, 2011), tolkas som om det bland 
förskollärare ses som lättare att ta tillvara på barns andra sätt att kommunicera än 
det rent språkliga under samtalets genomförande än under dess förberedelse. 

Det finns variationer i uppfattningen om vilket innehåll som ska vara i fokus vid 
utvecklingssamtal i förskolan. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där 
kunskap förhandlas fram i sociala sammanhang (Bryman, 2011; Lenz Taguchi, 2012), 
är en tolkning vi gör att även om det finns råd på vad samtalet ska handla om, är det 
till stor del upp till arbetslaget att bestämma hur samtalet ska genomföras. Det verkar 
som om de värderingar och erfarenheter förskollärare bär med sig och synen på vem 
samtalet är till för också påverkar vad som tas upp och fokuseras på. 

Att utvecklingssamtal speglar hela barnets vistelse på förskolan ses som väsentligt, 
även om det innefattar att lyfta fram problematik som kan upplevas som känslig. 
Genom att diskutera barnet tillsammans med föräldern under samtalet, kan det, om 
vi tolkar det ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där kunskap konstrueras i 
samspel (Lenz Taguchi, 2012), ses som en strävan efter att skapa en helhetsbild av 
barnet. Då empirin visar att samtal av mer problematisk art ofta sker utan barns 
medverkan kan det ses som om det finns en önskan om att barn ska närvara, men att 
denna vägs mot risken att belasta och skuldbelägga barn för problematik.  

Då kunskap enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skapas i olika miljöer och i 
olika sammanhang (Åberg & Lenz Taguchi, 2005) blir miljön där utvecklingssamtal 
sker viktig. Empirin visar att samtalet sker på platser där deltagarna kan vara ostörda 
och som upplevs som avslappnade. Det faktum att samtal förläggs i en ostörd miljö, 
som bidrar till ett mer förtroligt samtal, tolkar vi som om förskollärare strävar efter 
att skapa ett möte som upplevs som informellt. 

I empirin framgår att det ibland sker dokumentation under samtalets genomförande. 
Syftet med dokumentationen är inte att den ska användas för att jämföra från 
föregående år, utan snarare fungera som en påminnelse för pedagogen om det är 
något som ska arbetas vidare med. Detta tolkar vi ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv, där kunskap ses som föränderligt (Lenz Taguchi, 2005), som om 
förskollärare ser det som viktigt att fokusera på var barnet befinner sig och kan 
utmanas i här och nu. Därmed är det inte väsentligt att gå tillbaka och titta på 
föregående år, eftersom det inte visar något mer än om en förändring har skett.  

4.3 Resultatsammanfattning 

Empirin visar att det finns olika sätt att förbereda utvecklingssamtal i förskolan. Det 
är viktigt att i arbetslag diskutera om huruvida det är både förskollärares och 
barnskötares uppgift att hålla i samtalen och vem som ska hålla i vilket samtal. Det 
finns en medveten tanke om hur familjerna fördelas, men det skiljer sig åt hur 
resonemanget kring det förs. I vissa fall strävas efter att bygga vidare på en befintlig 
relation, i andra fall att skapa relationer mellan alla i arbetslaget och alla familjer.  

I förberedelsearbetet sker olika former av dokumentation, som reflektionsprotokoll, 
observationsanteckningar, filmning och fotografering och mallar som syftar till att se 
barnet här och nu. Förskolepersonal dokumenterar oftast enskilt för att sedan 
komplettera bilden av barnet i arbetslaget. Dokumentationen används sedan som 
struktur för samtalet. 
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Huruvida föräldrar görs delaktiga inför utvecklingssamtal varierar. På vissa förskolor 
lämnas ett frågeformulär ut i syfte att förbereda föräldrarna på vad som ska tas upp. 
Andra förskolor avstår från frågeformulär eftersom det kan upplevas som stressande 
för föräldrar. Det finns en flexibilitet när det gäller att anpassa tiden för samtalet 
efter föräldrars behov. Det utförs oftast i samband med hämtning, men förekommer 
även vid lämning av barn på förskolan. I det förberedande arbetet förekommer det att 
barn är delaktiga från cirka tre års ålder. Förberedelser som barn är delaktiga i är då 
barnintervjuer och att de fotograferar och filmar i verksamheten för att synliggöra sin 
vardag på förskolan. När det gäller genomförande och innehåll vid utvecklingssamtal 
i förskolan visar vår empiri att huruvida barn är delaktiga och närvarande under 
samtalet skiftar. Det förekommer att barn från ett års ålder erbjuds att närvara under 
samtal, men även att det enbart är de äldre barnen som erbjuds närvara.  

Det är viktigt att sitta ostört för att skapa en avslappnad atmosfär, eftersom det kan 
leda till ett mer förtroligt samtal. Dokumentation under utvecklingssamtal 
förekommer ibland och kan innefatta anteckningar om föräldrars åsikter eller om det 
är något barn behöver utmanas i. Uppfattningen om vad som är centralt att samtala 
om varierar. Områden som barns trygghet och trivsel, det sociala samspelet, 
föräldrars uppfattningar, barns uppfattningar och problematik som kan finnas kring 
barnet framstår som viktiga. Vårt resultat visar att förskollärare fokusera på att se 
barnet i ett här och nu perspektiv samt skapa en helhetsbild av barnet. Förskollärare 
har olika uppfattningar om vem samtalet främst är till för, barn eller föräldrar.  

Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan resultatet tolkas som om 
utvecklingssamtal är ett möte som utformas gemensamt av aktörerna som deltar. 
Bilden av barnet i verksamheten skapas således genom en social konstruktion. Ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv tolkar vi det som om den dokumentation som 
görs i förberedelsearbetet visar en syn på barns utveckling som något som inte sker i 
förutbestämda stadier, utan att utveckling istället sker i olika sociala sammanhang 
och är föränderlig. Det finns en medveten tanke om att förlägga utvecklingssamtal på 
ostörda platser. Det kan då ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där miljöer ses 
som viktiga eftersom de påverkar vilken kunskap som skapas, tolkas som om det 
finns en tanke bland förskollärare om att utvecklingssamtal är ett annat möte än de 
som sker i vardagen och därför kräver mer avskildhet. Att språk och kommunikation 
ses som en viktig del både inför och under mötet, kan ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv tolkas som om kommunikation blir ett viktigt verktyg för att konstruera 
kunskap i samspel med andra. 
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5 Diskussion  

Diskussionskapitlet inleds med avsnitt 5.1 Resultatdiskussion, där resultatets möjliga 
konsekvenser och relevans för förskollärarprofessionen diskuteras och slutsatser 
dras. Avsnittet följs av 5.2 Metoddiskussion och kapitlet avslutas med 5.3 Framtida 
forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

De forskningsfrågor vi strävat efter att besvara är hur åtta förskollärare förbereder 
utvecklingssamtal i förskolan och vad som är väsentligt gällande genomförande och 
innehåll, detta i syfte att fördjupa kunskapen om hur utvecklingssamtal i förskolan 
kan utformas. Genom det resultat som framkommit och med hjälp av ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv som tolkningsverktyg har forskningsfrågorna 
besvarats och syftet uppnåtts. Vårt resultat skiljer sig delvis från tidigare forskning, 
men det förekommer även skillnader i resultatet inom vår studie. Detta kan bidra till 
att ge nya perspektiv på hur utvecklingssamtal kan utformas. Vi diskuterar vad de 
likheter och skillnader som framkommer skulle kunna bero på. Vi diskuterar även 
möjliga konsekvenser detta kan medföra för barn, föräldrar, verksamhet och 
förskollärarprofessionen. Dock med reservation för den begränsade generaliterbarhet 
som är gällande för vår studie. 

Till skillnad från resultatet i Markströms (2005) och Gars (2006) studier visar vårt 
resultat att det förekommer att det enbart är förskollärare som genomför 
utvecklingssamtal. Enligt Skolverket (2016a) är det förskollärares uppdrag att 
ansvara för innehåll, utformning och genomförande, det är dock upp till de enskilda 
förskolorna att avgöra vem det är som ska genomföra samtalet (Skolverket, 2016b). 
Om Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) tolkas som om det enbart är 
förskollärare, förefaller det som om det i arbetslag med endast en förskollärare 
riskerar att resultera i en stress för förskolläraren som åläggs ett stort ansvar. En 
möjlig konsekvens skulle också kunna vara att det blir spänningar inom arbetslaget 
ifall förskolepersonal tolkar Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) på olika sätt i 
detta avseende. Spänningar i arbetslag skulle kunna innebära konsekvenser även för 
barnen eftersom det skulle kunna påverka stämningen på avdelningen negativt.  

Leiminer och Baker (2000) och Simonsson och Markström (2013) skriver att 
förskolepersonal ser utvecklingssamtal som ett viktigt möte, eftersom det är en 
samverkansform där relationer skapas och byggs vidare på. I vår studie framkommer 
att förskollärare ser på relationsbyggande på olika sätt, men det verkar som om det 
finns en medveten tanke kring relationsbyggande när det gäller hur samtal fördelas. 
Både valet att fördela samtalen efter en befintlig relation och att fördela dem med en 
tanke om att alla i arbetslag ska bygga relationer till alla familjer kan medföra 
konsekvenser. Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) ska det finnas ett 
förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola. Markström (2005) förklarar att 
utvecklingssamtal är en samverkansform för att utbyta information aktörerna 
emellan. Om förskolepersonal utför samtal med familjer som de har en bra relation 
till, tycks det troligt att samtalet kan bli mer avslappnat, samtidigt skulle det kunna 
innebära att familjers relationer till förskolan blir beroende på enbart en specifik 
pedagog. Om samtal istället fördelas efter en tanke om att det är ett tillfälle för att 
skapa nya relationer, torde det kunna innebära en risk att samtalet inte blir lika 
förtroligt eftersom aktörerna inte känner sig bekväma med varandra. Detta skulle 
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kunna leda till att informationsutbytet uteblir eller att det uppstår missförstånd på 
grund av att parternas personkemi inte stämmer överens. Samtidigt skulle det, om 
mötet blir positivt, kunna innebära att föräldrar får ökat förtroende för fler i 
arbetslaget. Oberoende av hur valet görs, verkar det viktigt att reflektera över vad 
utvecklingssamtalets utformande får för konsekvenser, detta kan vara en indikation 
på att utvecklingssamtal även bör utvärderas efter genomförandet.  

I vår studies resultat framgår att det i likhet med studier av Gars (2002, 2006) och 
Markström (2005) finns en strävan att skapa en gemensam helhetsbild av barnet. Det 
finns dock skillnader gällande hur dokumentationsprocessen för att uppnå detta går 
till. Resultatet i vår studie visar att förskollärare använder sig av det Dahlberg m.fl. 
(2014) och Lenz Taguchi (2012) beskriver som pedagogisk dokumentation. 
Dokumentationen blir pedagogisk eftersom förskolepersonal reflekterar kring den 
tillsammans med kollegor och barn. I resultatet från Gars (2002, 2006) och 
Markströms (2005) studier framstår det istället som om den dokumentation som 
görs är mer i linje av det Dahlberg m.fl. (2014) benämner som barnobservationer. 
Barnobservationer används för att uppskatta barns kunskapsnivåer, vilket kan 
beskrivas som ett utvecklingspsykologiskt tankesätt. Det förefaller som om 
dokumentation i vår studie syftar mer till att se barn i ett sammanhang, i vilka 
situationer barn lär och utvecklas och hur barn kan utmanas utifrån det, vilket är i 
linje med Skolverkets intentioner (2016b). Elfström (2005) förklarar att det under 
början av 2000-talet var vanligt förekommande att kommuner införde att förskolor 
skulle använda sig av checklistor och individuella utvecklingsplaner som ett stöd vid 
utvecklingssamtal. Det kan då tänkas att de skillnader som framkommer i vår studie 
jämfört med tidigare beror på att det var dessa riktlinjer förskolepersonal arbetade 
efter.  

När det gäller att involvera föräldrar i förberedelseprocessen inför utvecklingssamtal 
är resultatet i vår studie till viss del likt det resultat som Markström (2005, 2008, 
2009) beskriver, då frågeformulär är gemensamt. Skillnaden är att frågeformulären i 
vår studie syftar till att ge föräldrarna en möjlighet att förbereda sig inför samtalet, 
medan det i Markströms (2005) studie snarare verkar syfta till att få föräldrars 
bedömningar av barn. Det framkommer att förskollärare i vår studie även väljer att 
avstå från att involvera föräldrar i förberedelsearbetet för att inte skapa en stress hos 
dem. Båda valen skulle kunna få konsekvenser eftersom det kan vara individuellt vad 
föräldrar upplever som stressande. Vissa föräldrar kan säkerligen uppleva det som 
stressande att tilldelas ett frågeformulär om de känner att de måste prestera rätta 
svar. Samtidigt kan andra föräldrar på motsvarande sätt tänkas känna stress över att 
komma till ett utvecklingssamtal utan att veta vad som ska avhandlas och vad som 
förväntas av dem. Det kan ses som troligt att båda föräldratyperna finns 
representerade i de flesta föräldragrupper, det finns således ingen självklar lösning på 
problemet. Ett alternativ kan eventuellt vara att dela ut formuläret till föräldrar, men 
att vara tydlig med att det inte är ett krav att fylla i det, utan att det kan ses som ett 
sätt att veta vad samtalet kommer att beröra. 

En skillnad mellan resultatet i vår studie och tidigare forskning är hur barn görs 
delaktiga i utvecklingssamtalets förberedande arbete. I resultatet av Gars (2006) och 
Markströms (2005) studier framkommer att barn svarar på frågor i intervjuer och 
enkäter, vilket är en likhet. Skillnaden är att det i Gars (2006) och Markströms 
(2005) studier syftar till synliggöra barns utveckling utifrån fastställda normer, 
medan syftet som det beskrivs i vår studie tycks vara att få barns perspektiv på 
verksamheten. Beroende på hur delaktigheten ter sig ställer vi oss frågande till vilka 
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konsekvenser det kan medföra för barns självkänsla. Om barn är delaktiga i att 
synliggöra sin förskola skulle det kunna bidra till att barnet känner att hens åsikter är 
viktiga. Om delaktigheten består i att testas mot fastställda normer och andra barn, 
funderar vi på om det istället kan väcka känslor av otillräcklighet. 

I jämförelse mellan vår studie och tidigare forskning synliggörs skillnader kring barns 
närvaro och delaktighet under utvecklingssamtalets genomförande. Medan det i 
resultatet av Markströms (2005, 2009) studier framgår att barns närvaro är ovanlig 
eftersom de anses vara för små, visar vår studies resultat, i likhet med Leiminer och 
Bakers (2000) studie av den australiensiska förskolan, att barns närvaro är relativt 
vanlig. Även om det i vår studie tycks vara relativt vanligt att barn är med, 
framkommer det att åldern ibland kan vara en påverkansfaktor för om barn erbjuds 
delta eller inte. Det kan således, i likhet med i Markströms (2005, 2009) studier, i 
vissa fall finnas en tanke hos förskollärare om att de yngre barnen kan ses som för 
små, vilket kan vara ett tecken på att den språkliga förmågan kan ses som avgörande 
för barns närvaro. Detta kan ses som i linje med FN:s konvention om barns 
rättigheter, där det visserligen beskrivs att barn ska ha rätt att komma till tals kring 
den egna personen, men att barns ålder och mognad ska tas hänsyn till (UNICEF 
Sverige, 2009). En konsekvens av att ha med barn skulle kunna vara att samtalet 
riskerar att bli ofokuserat. Det skulle kunna innebära att den samverkansform som 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) explicit beskriver ska erbjudas och som är 
en möjlighet att sitta i avskildhet och samtala om barnet, då kan gå förlorad. Det kan 
möjligtvis också bli svårare att ta upp saker som förskolepersonal eller föräldrar ser 
som problematiska utan att prata över huvudet på barnet. Å andra sidan kan en 
konsekvens av att inte ha med barnet vara att det gås miste om en viktig parts 
deltagande, barnet själv, vilket kan ses som problematiskt då samtalet syftar till att 
skapa en bred och nyanserad bild av barnet.  

I Simonsson och Markströms (2013) studie framgår att det finns en uppfattning om 
att samtalet är till för barn, föräldrar och verksamhet. Liknande tendenser kan 
avläsas i vår studie, men samtidigt tycks förskollärare ha en uppfattning om att 
samtalet främst är till för någon specifik part, barn eller föräldrar. Skulle en 
konsekvens av detta kunna bli att någon av parterna glöms bort? Att förskollärare 
väljer att fokusera på antingen barn eller föräldrar behöver inte leda till det, men det 
kan vara av betydelse att utvärdera utvecklingssamtal för att se om dess syfte uppnås.  

Det tycks finnas både skillnader och likheter mellan vår studie och studierna av 
Markström (2005) och Gars (2006) gällande hur utvecklingssamtal struktureras och 
vad som ses som väsentligt att samtala om. En likhet som förekommer är att 
samtalen tenderar att ta sin utgångspunkt i de frågeformulär som fylls i av föräldrar, 
barn och förskolepersonal. Skillnaden är dock som nämnts tidigare att frågeformulär 
i tidigare studier syftar mer till att mäta och bedöma barn utifrån färdigställda 
normer, medan det i vår studie mer inriktar sig på att få de deltagande parternas 
perspektiv på verksamheten. Ytterligare en skillnad är att det i vår studie förkommer 
att samtalet byggs kring de filmer och fotografier som barnen dokumenterat, istället 
för frågeformulär. Oavsett vilken struktur som utvecklingssamtal bygger på, verkar 
det som om det som förskollärare anser är centralt att samtala om får stort utrymme. 
Vad som ses som centralt visar resultatet kan skilja åt. Konsekvensen torde då kunna 
bli att samtalen genomförs olika, beroende både på den enskilde förskollärarens syn 
på vad samtalet har för syfte och vem det är till för. Vi ställer oss därför frågande till i 
vilken grad förskollärares egna uppfattningar om vad utvecklingssamtal syftar till får 
spela in på hur det utformas?  



 22 

Gars (2006) visar i en studie att förskolepersonal ser problem som nästintill en 
förutsättning för utvecklingssamtal. Det stämmer inte överens med beskrivningar 
kring problematik som framkommer i vår studie. Vårt resultat är i det avseendet mer 
i likhet med resultatet från studierna av Markström (2005) och Simonsson och 
Markström (2013). Problem tas upp om behov finns, men är inte det samtalet främst 
ska fokusera på eller byggas upp kring. Samtidigt visar vårt resultat att förskollärare 
inte vill dölja problematik, men att de förmedlar eventuella problem med 
försiktighet, genom att till exempel använda sig av synonymer och positiva ord. Att 
framföra problem i en positiv anda ser vi som eftersträvansvärt, men vi funderar på 
om en konsekvens kan bli att föräldrar missförstår information som ges. Det torde 
kunna medföra en risk att information som föräldrar bör ta del av kan gå förlorad, 
vilket indirekt kan medföra konsekvenser för barnet. Det ska finnas ett nära och 
förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola kring barns utveckling, lärande 
och trivsel (Skolverket, 2016a), men för att det ska kunna ske är det viktigt att 
information inte går förlorad på grund av missförstånd eller misstolkningar. 

Enligt resultatet i Markströms (2005, 2008, 2009) studier ses utvecklingssamtal av 
förskolepersonal som ett formellt möte. I vår studies resultat beskrivs istället att 
förskollärare arbetar för att skapa ett möte som känns mer informellt, vilket är i 
likhet med hur det beskrivs i studien av Simonsson och Markström (2013). Ett sätt på 
vilket mötet görs informellt är exempelvis att välja platsen där samtalet ska 
genomföras med en medveten tanke om att den ska upplevas som avslappnad. Detta 
för att skapa ett jämbördigt samtal där föräldrar känner sig bekväma med att uttrycka 
sina tankar och åsikter och inte känner sig underlägsna i maktförhållandet. Det är 
eftersträvansvärt att försöka skapa en bekväm situation för alla parter, trots detta 
ställer vi oss frågande till i vilken grad utvecklingssamtal upplevs som informellt, då 
en part är där i sin profession. 

5.1.1 Arbetets betydelse 

Som diskuterats ovan ger utvecklingssamtalets utformande konsekvenser i förskolan 
som påverkar barn, föräldrar och verksamhet. Att det framkommer skillnader, både 
inom vår studie som i jämförelse med bakgrundslitteraturen, visar att det är ett 
relevant område att studera och diskutera, inte minst för att det är den enda 
samverkansform med hemmet som uttryckligen står beskrivet ska genomföras i 
förskolan (Skolverket, 2016a). Det behöver inte betyda att alla utvecklingssamtal 
behöver utformas på samma sätt. Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är 
människor föränderliga (Bryman, 2011; Lenz Taguchi, 2012) och samtalet bör därför 
kunna utformas efter det specifika barnet här och nu. Det torde dock ändå vara 
eftersträvansvärt att samtalet innehåller alla de delar som Skolverket (2016b) skriver 
bör finnas med. 

Studien har bidragit till att vi som blivande förskollärare har fått nya insikter kring 
utvecklingssamtal, vilka kommer att vara till stöd vid vårt kommande arbete i 
förskolan. Vår förhoppning är att studien ska bidra till att förskolepersonal 
reflekterar och ställer didaktiska frågor kring samtalets utformning. I ett större 
sammanhang skulle diskussioner kring utvecklingssamtal kunna leda till en större 
medvetenhet kring betydelsen av de val som görs. En diskussion kring barns närvaro 
och delaktighet skulle exempelvis kunna vara av vikt, då barn som är delaktiga och 
närvarande i arbetet med att utforma samtalet ges erfarenhet av att uttrycka sig, 
vilket kan inge en känsla av att det barn själv bidrar med ses som viktigt. Det skulle 
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kunna vara ett steg i att utveckla handlingskompetens och känna tillit till sin förmåga 
att påverka sin omvärld.  

5.1.2 Slutsats 

En slutsats som kan dras av denna studie är att utvecklingssamtal i förskolan är ett 
område som är komplext. Det finns råd och riktlinjer kring vad samtalet ska 
innehålla, men hur själva utformningen ska se ut lämnas till stor del upp till den 
enskilda pedagogen och arbetslag. Det behövs mer kunskap om vad 
utvecklingssamtalets olika utformning kan innebära för relationen mellan hem och 
förskola, eftersom hur relationen ser ut kan påverka barnen i verksamheten. En 
ytterligare slutsats som kan dras är att utvecklingssamtal inte nödvändigtvis behöver 
utformas lika, men att det är viktigt att överväga val som görs. För 
förskollärarprofessionen blir det således relevant att reflektera kring dessa val. Vem 
samtalet är till för och hur barns närvaro betraktas är till exempel två viktiga 
områden att ta ställning till. 

5.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur utvecklingssamtal i förskolan 
kan utformas. För att uppfylla syftet och besvara studiens forskningsfrågor angående 
hur åtta förskollärare förbereder utvecklingssamtal och vad som är väsentligt 
gällande genomförande och innehåll, valdes en kvalitativ ansats med 
semistrukturerade intervjuer som metod. När vi utformade våra intervjufrågor var 
avsikten att frågorna skulle vara öppna och lämna utrymme för diskussion och att 
följdfrågor skulle kunna formuleras och anpassas efter de svar informanten gav. En 
svårighet med intervjuer kan dock vara att förhålla sig neutral och att inte genom 
ordval och betoningar värdera det svar som framkommer (Stukát, 2011). Vi upplevde 
att det vid intervjuerna i vissa fall var svårt att inte, i syfte att få informanten att 
känna sig bekväm, bekräfta det de sa på ett positivt sätt. I och med att vi var 
medvetna om risken med detta försökte vi att i största möjliga mån förhålla oss 
neutrala.  

Intervjuerna delades upp och genomfördes med en intervjuare och en informant 
närvarande vid varje intervjutillfälle. Att vara två som intervjuar kan vara en fördel 
eftersom det ger möjlighet att kunna få flera tolkningar på det som framkommer 
under intervjun (Stukát, 2011). Vi valde dock att genomföra intervjuerna enskilt för 
att informanten inte skulle känna sig i underläge, vilket är en risk med att vara fler 
intervjuare än informanter (Stukát, 2011). Då intervjuerna spelades in gav det oss 
ändå en möjlighet att kunna lyssna igenom det inspelade materialet tillsammans ifall 
något kunde tolkas på olika sätt. Detta har vi haft användning av bland annat när vi 
behövde höra betoningar för att förstå meningar som i text kunde ges olika innebörd.  
Vid de intervjuer som antecknades istället för att spelas in noterades informanternas 
betoningar i anteckningarna, detta för att försäkra oss om att inte olika nyanseringar 
skulle misstolkas i efterhand. Vid ett par av intervjuerna var det av praktiska skäl 
nödvändigt att de genomfördes i nära anslutning till den pågående verksamheten, i 
ett rum på avdelningen med stängd dörr. Det skedde avbrott då personal, och i ett fall 
en förälder, kom in i rummet. Den aktuella frågan upprepades efter avbrottet, men vi 
ser ingen anledning att tro att svaren blivit annorlunda om inte avbrottet skett, 
eftersom informanterna inte hade några svårigheter att fortsätta det aktuella 
resonemanget efteråt. 
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För att besvara studiens forskningsfrågor hade även observationer kunnat användas 
som metod, eftersom det kunnat vara ett komplement som visade det faktiska arbetet 
inför och under utvecklingssamtal. Detta var dock inte praktiskt möjligt eftersom 
förskolorna inte hade några samtal inplanerade under den tid som studien pågick. 
Den valda metoden uppnådde syftet, då det framkom data som gjorde det möjligt för 
oss att besvara studiens forskningsfrågor, semistrukturerade intervjuer var således en 
lämplig metod. 

Valet att intervjua förskollärare som var yrkesverksamma inom olika kommuner, 
såväl som inom samma kommun, grundades i en tanke om att få inblick i om och hur 
kommunala riktlinjer eventuellt påverkar utvecklingssamtalets utformande. Vi kunde 
dock inte utläsa att det hade någon större påverkan, vilket kan bero på studiens 
mindre omfattning. En bredare studie med fler informanter hade gett ett vidare 
perspektiv och mer kunskap kring hur utvecklingssamtal kan utformas. Detta var inte 
ett alternativ då det inte var möjligt inom den tidsram under vilken studien 
genomfördes, men vi upplevde ändå att forskningsfrågorna kunde besvaras. 

Att använda kategorisering som analysbegrepp gav oss möjligheten att besvara 
forskningsfrågorna, då de kategorier som informanternas svar bildade gjorde det 
tydligt hur förskollärarna i studien förbereder utvecklingssamtal och vad de ser som 
väsentligt när det gäller utförande och innehåll. En risk med att använda 
kategorisering som analysbegrepp kan vara att den som utför studien har viss 
förkunskap om området som undersöks. Det kan leda till att kategorierna 
undermedvetet påverkas av den förkunskap som finns (Bryman, 2011). Eftersom vi 
varit medvetna om detta har vi i största möjliga mån strävat efter att låta data tala för 
sig själv.  

Vid intervjuerna framkom en mängd data som var relevant för att besvara studiens 
forskningsfrågor. Vi ansåg det viktigt att kategorierna tydligt representerade 
resultatet, det resulterade därför i bildandet av fem kategorier. Vi upplevde att det var 
mer läsvänligt att ha fler kategorier med mindre text under varje, än att ha färre 
kategorier med en textmassa som kan upplevas som spretig. De fem kategorier som 
bildats visar således resultatet mer tydligt. När vi tolkat empirin och när kategorier 
framträtt har det skett utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ett annat 
perspektiv hade kunnat visa ett annat resultat, men då syftet är att studera hur 
utvecklingssamtal kan utformas, ansågs ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som 
passande. Detta eftersom utvecklingssamtal är ett möte där en gemensam bild av 
barnet ska konstrueras. Bilden av barnet är inte densamma från år till år, då 
människor enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är under ständig förändring 
(Lenz Taguchi, 2012).  

5.2.1 Trovärdighet och pålitlighet 

Enligt Bryman (2011) är trovärdighet och pålitlighet två viktiga kriterier att ta hänsyn 
till när det gäller kvalitativa studier för att styrka studiens tillförlitlighet. Vid en 
kvalitativ studie skriver Stukát (2011) att tillförlitligheten kan påverkas av olika 
omständigheter; frågor kan feltolkas av informanten, svar kan feltolkas av den som 
intervjuar och informanten kan påverkas av faktorer utifrån som får konsekvenser för 
sinnesstämningen. Att informanter kan påverkas av omständigheter är vi medvetna 
om. Vi har därför varit noggranna med förtydliganden ifall informanten missförstått 
någon fråga, vi har även, om vi upplevt något som otydligt i informanternas svar, 
ställt klargörande följdfrågor. 
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En risk med intervjuer kan vara att svar anpassas efter vad informanten tror att 
intervjuaren vill höra (Stukát, 2011). För att motverka en sådan risk har vi i största 
möjliga mån försökt hålla oss neutrala till informanternas svar för att inte påverka 
denna i någon specifik riktning. Samtidigt upplever vi att informanterna har varit 
öppna med att berätta när de inte känner sig kunna svara på eller förstå frågorna. Vi 
har även erbjudit informanterna att höra av sig om de har några tankar, synpunkter 
eller tillrättalägganden i efterhand.  

Studien syftar till att få insyn i informanternas upplevelser och tankar kring hur 
utvecklingssamtal kan utformas, vilket informanterna uppmärksammats på innan 
intervjuerna genomfördes. Det finns därmed inga rätta svar, vilket bör bidra till att 
informanten inte behöver känna sig pressad att komma med några absoluta 
sanningar. Vi har även gett information om att inga namn på personer eller förskolor 
skulle användas i arbetet, vilket kan skapa en trygghetskänsla och därmed en mer 
avslappnad atmosfär. 

Informanterna vi intervjuat är yrkesverksamma förskollärare som har erfarenhet av 
att genomföra utvecklingssamtal, vilket leder till att de har den kunskap som behövs 
för att vi ska kunna besvara våra forskningsfrågor. Något som också bidragit till 
studiens trovärdighet och pålitlighet är att vi under studiens genomförande 
kontinuerligt återkopplat till syfte och forskningsfrågor, för att försäkra oss om att 
dessa har varit fokus för vår studie. Vi är medvetna om att det i en studie med åtta 
informanter inte är möjligt att hävda generaliserbarhet av vårt resultat, men det ger 
ändå en inblick i hur utvecklingssamtal i förskolan kan utformas. 

5.3 Framtida forskning 

Under studiens gång har funderingar uppkommit som inte har rymts inom studiens 
syfte och tidsram men som kan vara värda att utforska vidare.  

I studien har det av praktiskt skäl enbart varit möjligt att inhämta information genom 
intervjuer. Det skulle vara intressant att kombinera detta med att observera 
utvecklingssamtalets planering och genomförande för att få en större inblick och 
förståelse för hur det arbetet i praktiken ser ut.  

Det skulle även vara av intresse att studera utvecklingssamtal ur ett maktperspektiv. 
Förskollärarna säger sig sträva efter att utforma ett jämställt möte, men då mötet 
alltid innefattar en part som är i sin profession och en part som är lekman funderar vi 
på om det kan medföra att samtalet ändå präglas av maktstrukturer. Att utforska hur 
makt kommer till uttryck och fördelas mellan barn, föräldrar och förskolepersonal 
vid utvecklingssamtal skulle av den anledningen vara intressant att studera.  

I denna studie har vi strävat efter att synliggöra förskollärares perspektiv på 
utvecklingssamtal, men då det är fler parter som är involverade skulle det vara 
intressant att få fler perspektiv. Vi funderar på om många föräldrar främst har 
erfarenhet av utvecklingssamtal från skolans värld att utgå från, där det till skillnad 
mot förskolans strävansmål finns mål som ska uppnås, vilket påverkar samtalets 
utformning. Det skulle därför kunna vara av betydelse att studera hur föräldrar ser på 
och upplever utvecklingssamtal i förskolan och att sätta detta i jämförelse med 
förskollärares upplevelser och tankar kring dess syfte.  
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Ytterligare ett perspektiv som bör vara relevant att studera är barns upplevelser kring 
utvecklingssamtal. Det vore intressant att synliggöra hur barn upplever både att vara 
en delaktig och närvarande aktör vid samtalet, men även hur barn upplever det när 
det endast är vuxna som deltar.  

I studien har det framgått att barn inför samtal observeras på olika sätt. En 
infallsvinkel på utvecklingssamtal skulle därför kunna vara att studera hur barn 
upplever att i hög grad vara i fokus för observation. Tas barns rätt till integritet i 
beaktande?
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Bilaga 1, Missivbrev       

Information om studie kring utvecklingssamtal i 
förskolan 
 
Vi heter Annica och Linda och studerar till förskollärare på Mälardalens högskola i 
Västerås. Vi har just påbörjat vårt avslutande självständiga arbete där vi valt att 
inrikta oss på utvecklingssamtal i förskolan, eftersom utvecklingssamtal är ett 
område som är relativt outforskat och där Läroplan för förskolan inte ger några klara 
direktiv om hur det ska genomföras praktiskt.  Syftet med vår studie är därför att 
fördjupa kunskapen om hur utvecklingssamtal i förskolan kan utformas. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien genom en intervju som beräknas ta ca 
30 minuter. Vi kommer att spela in intervjun och det inspelade materialet kommer 
efter transkribering att raderas.   

Ditt deltagande i studien är helt frivillig. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Inga namn på varken dig eller förskolan kommer att användas i arbetet. Det 
insamlade materialet kommer enbart att hanteras av oss och endast användas i syfte 
att genomföra studien. Under arbetets gång kommer det insamlade materialet att 
hanteras varsamt och efter avslutad studie kommer allt material att raderas.  

Det kommer finnas möjlighet att ta del av det avslutade arbetet. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 

Med vänliga hälsningar 
Annica Jonasson och Linda Ahlin 

 

 

 

 

 

 

Annica Jonasson, 073-047 25 92, ajn13016@student.mdh.se 
Linda Ahlin, 070-469 21 32, lan13009@student.mdh.se 
Handledare: Olle Tivenius, 016-15 36 16, olle.tivenius@mdh.se  

Ort: Västerås 
Datum: 2016-11-09 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 

2. Vilken ålder har barnen du arbetar med just nu? 
 

3. Vilka förberedelser gör du inför ett utvecklingssamtal? 
- Använder ni er av någon form av mall när ni planerar? 

 
4. Är vårdnadshavare/föräldrar delaktiga i förberedelserna?  

- På vilket sätt? 
 

5. Är barn delaktiga i förberedelserna inför utvecklingssamtalet?  
- På vilket sätt? 

 
6. Är barnen närvarande under själva samtalet?  

- Varför/ Varför inte? 
 

7. Vem är det som genomför utvecklingssamtalen? Alla i arbetslaget eller enbart 
förskollärare?  
- Av vilken anledning? 

 
8. Sker dina förberedelser inför utvecklingssamtal enskilt eller gemensamt i 

arbetslaget? 
- Varför gör ni på det sättet? 

 
9. Hur beslutas vilken pedagog som ska hålla i vilket utvecklingssamtal? 

 
10. Vad är viktigt att tänka på inför ett utvecklingssamtal gällande när och var 

samtalet ska äga rum? 
- Av vilken anledning? 

 
11. Ungefär hur lång tid beräknar du att ett genomsnittligt utvecklingssamtal tar? 

- Av vilken anledning? 
 

12. Vad tycker du är centralt att ta upp under utvecklingssamtalet?  
- Av vilken anledning? 

 
13. Följer samtalet någon förutbestämd struktur? 

 
14. Dokumenterar du någonting från utvecklingssamtalet? 

- Varför? 
- På vilket sätt? 
 
 
 

 


