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Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med 

utvecklingssamtal i förskolan, samt hur barnet konstrueras i denna process. 

Undersökningen utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med sex 

förskollärare och två förskolechefer där frågorna fokuserar på att ta reda på 

vilka tillvägagångssätt som förskollärare har vid planering och genomförande av 

utvecklingssamtal. Resultatet från intervjuer och litteratur genomsyras av en 

mängd olika metoder för ändamålet. Resultatet är vidare analyserat ur ett 

konstruktionistiskt perspektiv. Slutsatserna vi drar från denna studie är att det i 

förskolan förekommer en mängd olika tillvägagångssätt vid planering och 

genomförande av utvecklingssamtal samt att barnet konstrueras utifrån 

förskollärarnas barnsyn. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

Av de samverkansformer som bedrivs i förskolan menar Markström och Simonsson 
(2013b) att utvecklingssamtal är det mest reglerade då alla vårdnadshavare ska erbjudas 
detta samtal en gång per år, enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). Trots 
regleringen uppfattar vi det som, efter våra egna arbetserfarenheter, att själva arbetet med 
utvecklingssamtal skiljer sig kraftigt åt mellan olika förskolor, inte minst vad gäller barnets 
inflytande. Just därför vill vi undersöka utvecklingssamtalets process i sin helhet, med 
särskilt fokus på barnets delaktighet i denna.  

Vi ser samverkan överlag som en utav byggstenarna i förskolans verksamhet. Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2016) belyser vikten av att bibehålla en god relation till barnets 
vårdnadshavare. Vi upplever att den mesta samverkan i förskolan sker i den dagliga 
kontakten vid hämtning och lämning men att utvecklingssamtalet är ett bra komplement 
till att skapa en djupare relation samt att visa på barnets lärande i en lugn och trygg miljö. 
Det är på grund av dessa faktorer som vi ville intervjua förskollärare för att få en djupare 
förståelse för hur detta yttrar sig i förskolans verksamhet.  

Markström (2011) belyser vikten utav utvecklingssamtal i förskolan genom att 
beskriva det som ett verktyg för att involvera, engagera och skapa relationer mellan 
hem och förskola. Hon beskriver dock utvecklingssamtal som komplexa då de kan 
vara utformade på olika sätt.  Därför ser vi ett syfte med att undersöka hur arbetet 
med utvecklingssamtal ser ut, med särskilt fokus på barnets delaktighet under 
planering och genomförande av samtalet. För att få en tydligare bild av detta har vi 
intervjuat förskollärare och förskolechefer. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur förskollärare arbetar med 
utvecklingssamtal i förskolan. Vi har arbetat efter två forskningsfrågor, där den första är 
mer övergripande och handlar om hela utvecklingssamtalsprocessen, medan den andra är 
mer specifik och berör förskollärares barnsyn och därigenom barnets möjlighet till 
delaktighet i arbetet med utvecklingssamtal: 

 Hur planerar och genomför förskollärare utvecklingssamtal? 

 Hur konstrueras barnet i förskollärarnas arbete med utvecklingssamtal? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens andra kapitel, Bakgrund, börjar vi med en historisk tillbakablick där vi 
lyfter förskolans styrdokument genom tiderna. Vidare går vi igenom tidigare 
forskning om utvecklingssamtal i förskolan, för att sedan avsluta kapitlet med att 
redogöra för vårt teorival, ett konstruktionistiskt perspektiv. I kapitel tre, Metod, 
redovisar vi hur vi gått tillväga för att genomföra denna studie. I kapitel fyra, 
Resultat, presenterar vi vår studies insamlade material från intervjuerna vi 
genomfört, insorterat under relevanta underrubriker. I kapitel fem, Analys, 
analyserar vi vårt resultat utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. I kapitel sex, 
Diskussion, presenterar vi vår resultatdiskussion och metoddiskussion. Vidare lyfter 
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vi relevansen för förskolläraryrket utifrån denna studie samt kommer med förslag till 
fortsatt forskning. Vi avslutar uppsatsen med att presentera vår slutsats.   

1.3 Begreppsdefinitioner  

Utvecklingssamtal i förskolan innefattar ett samtal mellan förskollärare och 
vårdnadshavare, i vissa fall även barnet. Man diskuterar barnets trivsel och 
utveckling, samt informerar om verksamhetens aktuella mål och aktiviteter 
(Skolverket, 2016).  

2 Bakgrund   

Under denna rubrik presenterar vi en historisk tillbakablick, redovisar tidigare 
forskning samt redogör för vårt teoretiska perspektiv – ett konstruktionistiskt 
perspektiv. 

2.1 Historisk tillbakablick 

Här kommer vi att redogöra för hur utvecklingssamtalet haft stöd i de olika 
styrdokumenten genom tiderna.  

Innan förskolans första läroplan trädde i kraft var det Pedagogiska programmet från 
Socialstyrelsen (1987) som användes som stöd för pedagoger som arbetade i daghem 
fram till och med 1998. I detta styrdokument benämns mötet mellan vårdnadshavare 
och pedagog som ”det enskilda mötet” istället för utvecklingssamtal som det kallas 
idag. Det framgår att hemmet och förskolan ska komplettera varandra för att kunna 
delge barnets erfarenheter och kunskaper. I det Pedagogiska programmet lyfts det 
även fram att samtalet skulle ge vårdnadshavare möjlighet att komma med 
synpunkter och åsikter om verksamheten, samt att dessa sågs som betydelsefulla. 
Förväntningarna på vårdnadshavarna förändrades tydligt i och med det Pedagogiska 
programmet till att ses som deltagande och aktiva snarare än informationsmottagare 
som man gjorde i mitten på 80-talet (Markström & Simonsson, 2013b).  

Förskolans läroplan infördes 1998 för att höja kvaliteten och samtidigt belysa det 
pedagogiska uppdrag som finns i förskolan. Fostran, lärande och omsorg skulle 
tillsammans bli förskolans grundstenar att utgå ifrån. I grund- och gymnasieskolan 
innefattar läroplanen uppnåendemål medan man i förskolans läroplan endast har 
strävansmål. Meningen är inte att sätta dessa strävansmål utefter det enskilda barnet, utan 
utgå från verksamheten i sig. Eftersom att läroplanen endast beskriver vad som ska göras i 
förskolan och inte hur dessa saker ska göras så finns det mycket utrymme för pedagogerna 
på varje enskild verksamhet att ta fram metoder och verktyg för att genomföra detta utifrån 
de förutsättningar som råder. Det var först i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) som 
man benämnde det enskilda mötet mellan vårdnadshavare och pedagoger som 
utvecklingssamtal. Texten i läroplanen löd: ”arbetslaget ska fortlöpande samtala med 
barnets föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande i och utanför förskolan samt 
genomföra utvecklingssamtal” (Skolverket, 1998, s.5; se också Markström & Simonsson, 
2013b). 

Under 2004 gjorde Skolverket en utvärdering av läroplanens inträde i förskolan där det 
framgick att flera förskolor inte arbetade efter läroplanen som det var tänkt. Man såg också 
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att det fanns en allt för stor variation i kvaliteten i arbetet i förskolorna. Därför valde 
Skolverket att 2005 skriva Allmänna råd som ett hjälpmedel för förskolorna att kunna öka 
sitt kvalitetsarbete och samtidigt hålla arbetet mellan förskolorna någorlunda enhetligt. I 
detta material tas det även upp om vad man bör belysa under ett utvecklingssamtal, vilket 
även det blev ett stöd för pedagogerna i förskolan (Markström & Simonsson, 2013b).  

I och med att förskolans läroplan reviderades 2010, tillkom att förskollärarna i förskolan 
ska ha återkommande samtal och utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Även Skollagen 
(SFS 2010:800) lyfter förskollärarens ansvar för att genomförandet av utvecklingssamtal 
blir av.   

2.2 Tidigare forskning  

Under denna rubrik kommer vi att lyfta tidigare forskning om utvecklingssamtal i 
förskolan.  

Vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar har vi sökt efter i databaserna ERIC, 
DiVA och Discovery med sökord som parent-teacher conference, preschool, 
influence, utvecklingssamtal och förskola. Vi begränsade sökningen genom att 
endast söka efter texter som var ”peer reviwed”. Genom våra sökord fick vi endast 
fram ett fåtal sökresultat, efter att vi granskat resultaten fann vi några relevanta 
artiklar samt en licentiatavhandling som vi kunde använda oss utav.  

2.2.1 Syftet med utvecklingssamtal 

I forskningen framkommer det att utvecklingssamtalets syfte kan variera beroende på 

vilken förskollärare man frågar. Simonsson och Markström (2013) skriver att de i sin 

studie kan se att förskollärare ofta väljer att inte följa de direktiv som 

styrdokumenten uppmanar till gällande utvecklingssamtal, utan att de istället utgår 

från hur de själva vill genomföra och iscensätta samtalet. Detta leder till att 

förskollärarna ofta svarar olika på vad syftet med utvecklingssamtal är, då de inte 

utgår från det styrdokumenten anger som syfte med samtalen. När det gäller syfte för 

utvecklingssamtal så fokuseras det ofta på samverkan mellan förskoleverksamheten 

och vårdnadshavare för att kunna samtala om barnet. Men även att förskollärarna 

kan fungera som ett stöd för föräldrarna i sin yrkesroll. Att genom 

utvecklingssamtalet skapa ett förtroende mellan förskollärarna och vårdnadshavarna 

kan vara ett sätt för att övertyga och introducera vårdnadshavarna till 

förskoleverksamheten. Det kan också handla om att försöka förstå varandra och även 

att låta föräldrarna ta del av verksamheten för att de ska få en större förståelse för 

den.  

Vidare menar Simonsson och Markström (2013) poängterar vidare att 

vårdnadshavarna oavsett samarbetet mellan hem och förskola inte har mycket att 

säga till om under utvecklingssamtalet. De konstaterar också att man kan förklara 

syftet med utvecklingssamtal som en artefakt för att styra och anpassa barnet och 

föräldrarna enligt ett ideal. Utvecklingssamtalet handlar till stor del om att värdera 

och bedöma barnen gällande vad som för förskollärarna anses vara en norm och 

något att leva upp till. Under studien framkom det att förskollärarna såg just på 

relationsskapande mellan sig och föräldrarna som något väldigt viktigt, då de ansåg 

att en god relation dem emellan var avgörande för att kunna samtala kring barnet 
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under utvecklingssamtalet. En god relation med vårdnadshavarna leder dessutom till 

att de under utvecklingssamtalet öppnar upp sig och är villig att berätta mer om sitt 

barn. Dessutom får förskolläraren möjlighet förskollärarna möjligheten att få höra 

saker om barnet och hur det fungerar i hemmamiljö, vilket har stor betydelse för både 

arbetsgruppen och utvecklingsarbetet efter samtalet.  

Förskollärarna i Simonsson och Markströms (2013) studie framhåller att syftet med 

utvecklingssamtalet är att stärka barnet, men att det även är till för föräldrarna där de 

kan bli stöttade och få möjlighet att ställa frågor. En av förskollärarna i studien ansåg 

att syftet med samtalet var att kunna samtala med föräldrar om svåra och känsliga 

ämnen som man inte vågar ta under hämtningar och lämningar. Hen ansåg att även 

föräldrarna verkar tycka att utvecklingssamtalet är till för svåra samtalsämnen, då 

ingen vill samtala kring privata och känsliga angelägenheter inför andra föräldrar.  

Vidare beskriver en förskollärare i Simonsson och Markströms (2013) studie 

utvecklingssamtalets syfte som att det är en utvärdering av verksamheten och hur väl 

den tillgodoser varje enskilt barn. Där ser man svart på vitt huruvida förskolan lever 

upp till läroplanen och det uppdrag man har, det synliggör eventuella brister och blir 

en artefakt för förskollärarna att kunna ha uppsikt över varje barn. Författarna 

konstaterar dock att utvecklingssamtalet syftar till föräldrarna men att det ändå är 

kopplat till barnet och deras välbefinnande. De skriver också att ett annat syfte med 
samtalen kan vara att sammanfoga barnets två olika pusselbitar, hem och förskola. 

Vårdnadshavarna och förskollärarna blir då ett perfekt komplement till varandra där 

de under samtalet får möjlighet att sammanfoga dessa två pusselbitar. Detta menar 

Simonsson och Markström (2013) skulle kunna leda till att samtliga får en 

helhetsbild av barnet.  

2.2.2 Att leda utvecklingssamtal i förskolan 

Enligt Skolverket (2013) ska utvecklingssamtal ske minst en gång per år, där 
vårdnadshavarna får samtala med förskollärarna om hur barnet trivs, lär sig och utvecklas 
på förskolan och på fritiden. Det framgår också att förskollärarna ansvarar för att 
strukturera upp och utföra utvecklingssamtal, där utgångspunkten ska vara hur barnet har 
det på förskolan, vad barnet gillar och ogillar, hur hen fungerar med de andra barnen. Men 
även hur barnet utvecklas och lär sig på förskolan, då kopplat till på vilket sätt förskolan 
bidrar till det. Fokus ska ligga på barnet som helhet och ska endast jämföras med sin 
tidigare utveckling och inte med de andra barnen.  
För att underlätta för ett utvecklingssamtal som förskollärare kan man använda sig av det 
material man samlat in under året kring barnet. Där tydlig- och synliggörs barnets lärande 
och utveckling i relation till sig själv och i förhållande till sin omgivning. De poängterar att 
fokus ska ligga på barnet i relation till sin omgivning och inte på vad barnet borde göra 
relation till sin ålder. De skriver även om vikten av att utvecklingssamtalet berör barnet och 
det lärande och framsteg hen gjort, vad som engagerar barnet och hur hen tar till sig av det 
förskolan erbjuder. Detta ska sedan användas för att kontrollera huruvida verksamheten 
stimulerar och utmanar till barnens lärande och utveckling.  

2.2.3 Utvecklingssamtal – med eller utan barn? 

När det gäller frågan om barnet bör delta i utvecklingssamtalet eller ej råder det 

delade meningar om detta om man ser till forskningen.  
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Markström (2015) anser att förskolebarn idag förväntas delta i framförallt 

förberedelserna till utvecklingssamtalet och att detta gäller både på förskolan och i 

hemmiljö. Barnet observeras inför samtalet i förskolan och vårdnadshavarna ombeds 

iaktta barnet i hemmamiljö innan utvecklingssamtalet. Barnet får påvisa sina 

kunskaper innan och även under själva samtalen. Detta kan ske genom att de får 
besvara olika frågor om exempelvis sin ålder, visa upp sina rit- och skrivkunskaper, 

men även frågor om hur de trivs och fungerar på förskolan. Barnet får blicka inåt mot 

sig själva och prata om hur det upplever sin vardag på förskolan, när det kommer till 

kompisar, sin trivsel och sitt eget lärande. Även Leiminer och Baker (2000) anser att 

barnet ska delta i processen som ett utvecklingssamtal innebär. Detta efter att ha 

studerat ”barns röst i utvecklingssamtal” i förskolor i Australien där barn snarare är 

delaktiga i utvecklingssamtalen än att de är någon som pedagoger och 

vårdnadshavare bara pratar om under samtalet. Detta påvisade barnets kompetens 

som deltagande i samtalet genom att de fick möjlighet att visa på sina intressen 

(Markström, 2008).   

Något Arnér (2006) understryker är att förskoleverksamheten ska ge barnet 

möjlighet att uttrycka sig och få framföra sina synpunkter och tankar kontinuerligt i 

alla delar utav verksamheten. Men hon påpekar att ansvaret för att involvera barnet i 

samtliga delar av verksamheten ligger på förskollärarna och deras förmåga att inta ett 
barnperspektiv och utgå från barnets bästa. Författaren menar också att 

vårdnadshavare och förskollärare har en betydande roll i barnets utveckling, där 

barnet framförallt utvecklas av de kommunikativa möten som de får ta del av. Hon 

diskuterar också hur barnets livserfarenhet vidgas och utvecklas när de ges möjlighet 

att samtala med sin omvärld. Barnet får i kommunikationen med sin omgivning en 

större förståelse för hur andra kan känna och tänka. Detta stärker barnet som individ 

och även omgivningen blir påverkad av kommunikationen så det fungerar 

utvecklande för alla inblandade. 

Dock beskriver Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) utvecklingssamtalets 

komplexitet om huruvida barnet ska vara aktivt i processen innan, om det ska delta 

under samtalet och i utvecklingsarbetet efteråt. De menar att det finns många 

faktorer att ta hänsyn till och att förskolor kan ha olika förutsättningar för att kunna 

göra barnet delaktigt i utvecklingssamtalet. Det kan handla om stora barngrupper, 

tidsaspekt och personaltäthet och författarna anser att det därför är viktigt att utgå 

från varje specifikt barn och den enskilda verksamheten i denna fråga.  

Några författare som frångår de tidigare mönstret av att mer eller mindre göra barnet 

delaktigt i utvecklingssamtalets planering och/eller genomförande är Jensen och 

Jensen (2008). De hävdar att barnet inte ska vara delaktigt under 

utvecklingssamtalet alls, då de enligt deras utvärdering är för små för detta under 

förskoletiden. De anser att utvecklingssamtalet är till för förskollärare och 

vårdnadshavare och de understryker att det är det normala i förskolan. De menar 

fortsatt att tiden tillsammans med vårdnadshavare är värdefull då det ger 

förskolläraren möjlighet att samtala kring ämnen som inte tas upp i den dagliga 

kontakten dem emellan.  
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Enligt den tidigare forskningen kan det således sägas råda ovisshet i forskningsfältet 

vad gäller barnets deltagande och närvaro i utvecklingssamtalets olika faser. Detta är 

en fråga vi senare kommer att återvända till.  

2.2.4 Utvecklingssamtal och makt 

Under denna rubrik framkommer det att flera författare upplever att förskolläraren 

hamnar i ett maktövertag gentemot vårdnadshavare och barnet i 

utvecklingssamtalets process.  

Jonsdottir och Nyberg (2013) påtalar konflikten när det kommer till det maktövertag 

förskolläraren får över vårdnadshavare under utvecklingssamtalet. De menar att 

förskollärarna delar in barnet och deras vårdnadshavare i kategorier, där de antingen 

omskrivs med positiva eller negativa omdömen. De skriver också att det krävs en 

medvetenhet hos förskollärarna kring det maktövertag de innehar när det gäller 

rätten att värdera, uppskatta och berömma barnet. Att vara medveten om detta 

övertag är positivt, särskilt i relationen med föräldrarna för att inte skapa konflikter.  

Även Markström (2013) talar kring begreppet makt när det gäller förskollärarnas 

övertag i utvecklingssamtalet. Hon menar att man redan i planeringsstadiet inför 

utvecklingssamtalet påbörjar en maktprocess genom att ge vårdnadshavare en 

blankett eller frågeformulär. Detta då man därmed bestämmer vad som ska 
diskuteras under utvecklingssamtalet och minimerar vårdnadshavarnas möjlighet till 

att uttrycka sina tankar. Författaren skriver fortsatt att förskollärarna ofta under 

själva utvecklingssamtalet försätter sig i maktposition, detta genom att använda sig 

av ordval som understryker att hela arbetsgruppen står bakom det som sägs om 

barnet.  

Begreppet ”soft governance”, det vill säga mild styrning, beskriver Markström (2011) 

genomsyrar hela utvecklingssamtalet från planering till genomförande och även i 

efterarbetet.  I planeringsstadiet diskuterar arbetsgruppen varje barn och kommer 

med åsikter och tankar, detta används sedan som material under utvecklingssamtalet 

med vårdnadshavarna. Hon beskriver också hur föräldrarna på olika sätt styrs till att 
granska sitt barn inför samtalet, men också att förskolläraren och barnet är aktiva i 

detta. Genom att förbereda vårdnadshavarna innan samtalet med förbestämda 

frågor, får förskollärarna styra utvecklingssamtalet utan att bli ifrågasatta.  

Vidare benämner Jensen och Jensen (2008) förskolläraren som ledare av 

utvecklingssamtalet och menar att det är denna som bestämmer både struktur och 

innehåll för samtalet. De skriver vidare att förberedelserna inför samtalet är viktiga 

då det hjälper förskolläraren att ta fram ett konkret och specifikt material att visa upp 

för föräldrarna under utvecklingssamtalet. Författarna nämner även att 

förskollärarens tankar kring barnet kan få föräldrarna att se sitt barn ur andra 

perspektiv.  

Även Arnér (2006) skriver om förskollärarens maktövertag gentemot barnet och 

menar att verksamhetsplaner och verkställandet av dessa sker över huvudet på 

barnet. Förskolläraren planerar verksamheten på egen hand utan att involvera eller 

engagera barnet i processen, dessutom baseras sällan verksamhetsplaneringen på 

barnens erfarenheter. Författaren tar också upp vilken betydelse förskollärarens 
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barnsyn har för deras agerande mot barnet, då detta återspeglar sig i bemötandet och 

i relation dem emellan. Det återspeglas även i hur förskollärarna arbetar och i 

verksamhetsplaneringen, där det krävs att man har barnet i fokus och intar ett 

barnperspektiv vilket i praktiken sällan görs.  

Avslutningsvis beskriver Markström (2009) att vårdnadshavare hamnar i underläge redan 
innan utvecklingssamtalet när förskolor använder sig utav frågeformulär vid 
utvecklingssamtal. Detta då förskollärarna bestämmer ramarna och villkoren för samtalet, 
vilket leder till att vårdnadshavarna inte får någon möjlighet att påverka innehållet för 
utvecklingssamtalet. 

2.2.5 ”Negativa” utvecklingssamtal  

I Ljungbergs (2013) studie om mötet mellan föräldrar och förskollärare under 

utvecklingssamtal, synliggör hon en förälders upplevelse av ett utvecklingssamtal där 

intrycket varit att förskolläraren kritiserat vårdnadshavarna samt deras barn.  

Det framgick att förskolläraren i studien ansåg att barnet inte samspelade med 

pedagogerna, undvek fysisk kontakt samt framstod som tillbakadragen. I studien 

påpekade förskolläraren dessa saker för föräldern under utvecklingssamtalet och kom 

med flera förslag på ”lösningar” hon tyckte att föräldrarna kunde testa hemma. 

Föräldrarna å andra sidan upplevde inte alls situationen på samma sätt och kände sig 

påhoppade. Vidare fortsatte förskolläraren att kritisera barnets talutveckling bland 

annat. Föräldrarna förklarar hur de kände sig förminskade i sin föräldraroll och fick i 

och med denna upplevelse en negativ uppfattning av förskolans utvecklingssamtal. 

Ljungberg (2013) belyser att detta exempel påvisar vikten av att ta upp liknande 

händelser på ett ödmjukt och försiktigt sätt för att undvika liknande situationer.  

Markström (2011) skriver att barnet under ett utvecklingssamtal blir granskad från 

olika perspektiv. Man fokuserar på barnets utveckling i förhållande till sig själv, vart 

har barnet varit utvecklingsmässigt innan och vart är barnet på väg. Huvudsakligen 

är det vad barnet ska utvecklas till att bli man inriktar sig på. Förskollärarnas syn på 

barnet är det som är framträdande under utvecklingssamtalet, yttringar om barnets 

personlighet och hur det framstår gentemot de andra barnen är också centralt. För att 

stödja den bedömning förskollärarna gjort av barnet, så får vårdnadshavarna höra 
exempel kring hur deras barn är som styrker förskollärarnas omdömen. Författaren 

skriver också att man i studier kan se att förskollärarna ställer alltmer krav på 

vårdnadshavare under utvecklingssamtalet. De förväntas agera om det är något 

förskollärarna anser att de behöver arbeta med på hemmafronten kring barnet. 

Det är av stor vikt att förskollärare strävar efter en god relation mellan hem och 

förskola, då man till skillnad från i skolan har en daglig kontakt med vårdnadshavare 

(Markström, 2008). Hon skriver fortsatt att förskollärare och vårdnadshavare ska 

mötas vid varje hämtning och lämning och då kunna träffas utan konstigheter, vilket 

utvecklingssamtalet och det som sägs där kan påverka åt ena eller andra hållet. Det är 

därför av stor vikt att förskollärare väljer sina ord vid utvecklingssamtalet och strävar 

efter att vårdnadshavare ska lämna samtalet positiva.  
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2.2.6 Det komplexa med utvecklingssamtal 

Under denna rubrik sammanfattar vi forskning med fokus på utvecklingssamtalets 

komplexitet. Till en början skriver Markström (2015) att utvecklingssamtalet i 

förskolan skiljer sig väsentligt från hur det ser ut i skolan, då man inte får utvärdera 

det enskilda barnet och vad denna presterat. Utvecklingssamtalet i förskolan ska 

istället fokusera på om förskoleverksamheten kan uppfylla målsättningarna i 

läroplanen. Enligt studier inom området så blir barn ändå bedömda i 

förskoleverksamheten och under utvecklingssamtal. Författaren beskriver att barnet 

blir bedömt under utvecklingssamtal på en mängd olika sätt. De jämförs med sig själv 

och det hen tidigare presterat, med andra jämnåriga barn och med förskollärarnas 

syn på hur ett barn ska vara.  

Vidare återger Ljungberg (2013) några föräldrars syn på utvecklingssamtal i 

förskolan och menar att många reagerar på att dessa samtal blir menlösa, detta då 

man som förälder inte får höra om barnets prestationer på samma sätt som i skolan. 

Författaren skriver att det finns en komplexitet i att det är förskoleverksamheten som 

ska bedömas och inte barnet. Detta då föräldrar ofta vill veta hur barnets kunskaper 

utmärker sig, som det språkliga och sociala kompetenserna. Hon skriver fortsatt att 

många föräldrar uttrycker att de vill ha förskollärarnas yrkesmässiga värdering av 

barnet, men att förskollärarna endast har strävansmål att uppnå så ska de inte 

utvärdera barn. Däremot kan de under utvecklingssamtalet beskriva hur barnet är på 

förskolan, men de får inte ha någon bedömning av barn. Debatten kring detta påvisar 

komplexitet och problem för förskollärare när det kommer till utvecklingssamtalen, 

att inte kunna tillgodose vårdnadshavares önskemål när samtalet handlar om just 

goda relationer mellan hem och förskola. Om förskolläraren skulle följa föräldrarnas 

önskemål, skulle hen gå emot sitt yrkesmässiga uppdrag som styrdokumenten 

uppmanar till. Skolverket (2010) tar upp att förskollärarens uppdrag är att utvärdera 

förskoleverksamheten och inte det enskilda barnet. Dock så kan Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2016) anses tvetydig kring vad det är som ska bedömas under 

utvecklingssamtalet. Detta då den uppmanar till att fokus ska ligga på barnet och hur 

dennas utveckling och lärande ser ut i förhållande till styrdokumentens mål och 

riktlinjer. 

Det framgår av Markström (2011) hur man i studier kring utvecklingssamtal kan se 
att förskollärare, trots vad styrdokumenten uppmanar till, både bedömer och 
kategoriserar barn inför, under och efter samtalet. I detta involveras även barnet själv 
och hens vårdnadshavare, då de inför ett utvecklingssamtal uppmanas att observera 
och identifiera barnets förmågor och brister. Författaren beskriver också att man i de 
studier som gjorts kring ämnet kan urskilja ett normtänkande synsätt hos 
förskollärarna, där de benämner vad som är rätt och fel i hur barnet och föräldrarna 
agerar.  

Avslutningsvis redogör Markström (2009) för att hon i sina analyser kan se ett 

mönster i utvecklingssamtal, nämligen att de ofta är präglade av motsägelser. 

Förskollärarnas uppgift under utvecklingssamtalet enligt förskolans läroplan är att 

undersöka hur verksamheten kan tillgodose barnets behov och hur väl man uppnår 

målbilden för förskolan. Men i verkligheten är det barnet i sig som bedöms i 

förhållande till olika kriterier, vart hen ligger utvecklingsmässigt och i förhållande till 
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andra barn. Dessutom diskuterar förskollärare och föräldrar barnet i förhållande till 

både tid och rum och de jämför barnets beteende hemma och på förskolan. Det finns 

en öppen och en dold agenda för utvecklingssamtalen, där förskollärarna styr blicken 

mot barnet och föräldrarna och inte som styrdokumenten säger mot verksamheten 

och sig själva.  

2.3 Teoretiskt perspektiv  

Enligt Lenz Taguchi (2013) innebär ett konstruktionistiskt perspektiv att man ser 
barnet och ens eget förhållningssätt som ständigt föränderligt. Genom detta 
perspektiv ser man inte bara barnets lärprocess, utan även sin egen lärprocess som 
pedagog. Barn och pedagoger medkonstruerar kunskap tillsammans enligt detta 
perspektiv (Wehner-Godée, 2010). Bryman (2011) beskriver det konstruktionistiska 
perspektivet där det aktuella sammanhanget ständigt förändras. I förskolan innebär 
det att pedagogens förhållningssätt och barnsyn samt verksamheten i sig är i ständig 
förändring och att det är i interaktion med omvärlden som förändringen skapas.  

Lenz Taguchi (2013) beskriver hur utvecklingsarbete, som i detta fall 
utvecklingssamtal, är ett aktivt omskapande av verksamheten utifrån såväl barnet, 
pedagogen och vårdnadshavare. Genom att hela tiden se pedagogerna, verksamheten 
samt dess innehåll som ideligen föränderliga, menar Lenz Taguchi (2013) fortsatt att 
det möjliggör till att införa nya arbetssätt och metoder och eliminera förålderliga 
synsätt. Författaren beskriver också att man genom att använda sig utav pedagogisk 
dokumentation, som i detta fall utvecklingssamtalet bidrar med, kan man synliggöra 
verksamheten utifrån både barnet och pedagogerna och få en överblick över 
utvecklingen. Detta menar Lenz Taguchi (2013) är viktigt i en process som är i 
konstant förändring, ett utvecklingsarbete utan något specifikt slutmål.   

Genom att analysera ur ett konstruktionistiskt perspektiv, möjliggör det att vi kan se 
på informanternas arbete med och tankar om utvecklingssamtal som en process som 
ständigt förändras. Vi har genom detta perspektiv fått syn på hur förskollärare i 
processen kring utvecklingssamtal konstruerar barnets förmågor utifrån sin egen 
barnsyn.  

3 Metod 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att genomföra vår 
studie. 

3.1 Metodval  

Detta är en kvalitativ studie där vårt mål är att ta reda på hur specifika förskollärare 
går tillväga i arbetet med att planera och genomföra utvecklingssamtal i förskolan, 
samt hur barnet konstrueras i förskollärarnas arbete med utvecklingssamtal. Bryman 
(2011) beskriver kvalitativ metod just som ett lämpligt sätt att gå tillväga när man vill 
framföra någon annans tankar eller åsikter, exempelvis genom intervjuer som i vårt 
fall. Något som vidare beskriver en kvalitativ studie är det systematiska arbete man 
genomgår vid tolkning, kategorisering och analysering för att finna en röd tråd i 
studien.  
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3.2 Val och genomförande av datainsamlingsmetod  

Vi kontaktade en förskolechef via mejl där hon tillfrågades att medverka i vår studie 
om utvecklingssamtal i förskolan. Vi bifogade ett missivbrev (se Bilaga 3). Vi bad 
henne vidare tillfråga tre förskollärare på förskolan med inriktning mot äldre barn. 
När vi fått dessa tre bekräftade skickade vi missivbrev även till dessa. Den andra 
förskolan kontaktade vi via telefon där vi fick kontakt med förskolechefen. Även där 
bad vi henne tillfråga förskollärare med inriktning mot de äldre barnen om det fanns 
intresse att medverka i studien. När vi fått dessa bekräftade skickade vi missivbrev 
även till dem. Vi bokade in alla intervjuer via mejl, där vi bestämde att vi skulle 
komma ut till förskolorna vid passande tillfällen för att genomföra intervjuerna.  

I studien användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Bryman 
(2011) beskriver att detta sätt att intervjua innebär att man har möjlighet att ställa 
följdfrågor till informanterna under samtalets gång. Genom en intervjuguide (se 
Bilaga 1 och 2) med större frågeställningar kunde vi under samtalet ställa följdfrågor 
utefter hur ingående informanterna svarade på våra frågor. Vissa av informanterna 
svarade på en fråga åt gången medan andra pratade mer allmänt om 
utvecklingssamtal i förskolan och hur just den personen går tillväga i planering och 
genomförande. Tack vare att vi valde semistrukturerande intervjuer hade vi då 
möjlighet att i efterhand ställa följdfrågor på det som informanten inte redan berättat 
om. Varje intervju pågick i ungefär 30 minuter.  

Varken förskollärarna eller förskolecheferna fick frågorna i förväg då vi inte ville att 
de skulle diskutera frågorna med varandra på förskolan innan vi kom för 
intervjuerna. Vi ville få så personliga och ärliga svar som möjligt. Intervjuerna 
genomfördes på respektive förskolas samtalsrum, med ett undantag där vi satt på 
förskolechefens kontor. 

Vi hade redan i missivbrevet bett informanterna om att få göra ljudupptagning under 
intervjuerna för att inte missa viktiga delar av materialet. Alla informanter gick med 
på ljudupptagning under samtalet, vilket vi spelade in med diktafonen på en 
mobiltelefon. Detta kunde vi sedan spola tillbaka och lyssna på vid transkriberingen 
av intervjuerna.  

3.3 Förförståelse 

Våra erfarenheter av utvecklingssamtal i förskolan grundas i vår verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) på förskollärarprogrammet. Vi har olika erfarenhet av metoder vid 
genomförande av utvecklingssamtal vilket gjorde att ett intresse för att ta reda på mer 
konkret hur man kan gå tillväga för att planera och genomföra utvecklingssamtal i 
förskolan, samt hur tydliga direktiv det finns för förskollärare att utgå från.  

3.4 Urval 

Vi valde till vår studie att intervjua sex stycken förskollärare och två förskolechefer på 
två olika förskolor i samma bostadsområde. Att vi valde att intervjua förskollärare 
och förskolechefer från förskolor i samma område berodde på att vi ville att 
informanterna skulle ha så lika förutsättningar som möjligt på sin arbetsplats för att 
svaren inte skulle påverkas av att förskolorna hade för olika förutsättningar. Vi valde 
att intervjua både förskollärare och förskolechefer för att få ett bredare perspektiv 
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samt flera infallsvinklar i studien. Genom att intervjua förskolechefer kunde vi få en 
tydligare bild av hur styrningen från chefsposition såg ut, samt hur insatta de var i 
ämnet. Vi gjorde ett medvetet val när vi endast intervjuade två förskolechefer, då vi 
ville lägga ett större fokus på förskollärarens roll.  En annan anledning till att vi valde 
de förskolor vi valde var på grund av lättillgänglighet då brist av tid var en faktor.   

3.5 Etiska överväganden 

Vi har i denna studie tagit hänsyn till Vetenskapssrådets (2011) fyra forskningsetiska 
principer. Dessa innefattar informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   

Genom att vi skickade ut ett missivbrev där vi informerade om syftet med studien 
samt våra och vår handledares namn och kontaktuppgifter uppfyllde vi 
informationskravet. Då informanterna frivilligt godkände sitt deltagande i vår studie 
samt att de blev informerade om att de när som helst fick avbryta sin medverkan utan 
vidare påföljder har vi genomfört kraven för samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att meddela informanterna att de var 
anonyma i studien då varken deras namn eller namnet på förskolan framgår i 
uppsatsen. Ej heller staden de arbetar i står i studien. Vi meddelade att det endast var 
vi samt vår handledare som tog del av det insamlade materialet. Vi informerade även 
om att vår uppsats finns publicerad på databasen Diva, där studien finns tillgänglig 
för allmänheten att läsa. I och med denna information har vi fullföljt 
nyttjandekravet.  

3.6 Analysmetod och analysprocess  

Vi började med att dela upp intervjuerna mellan oss för att påbörja transkriberingen. 
Stukát (2011) menar att transkribering av genomförda intervjuer är tidsödande, vilket 
vi tog fasta på i vår tidsplan. Vi sammanfattade varje intervju i ett eget dokument som 
vi sedan skrev ut i pappersform för att lättare få en överblick över texten. Svaren 
kodade vi, enligt Brymans (2011) modell, för att sedan sammanfatta varje informants 
svar inom ett område under en och samma rubrik. Kodningen hjälpte oss att få 
struktur på svaren i vårt resultat. 

Bakgrundslitteraturen valde vi att läsa och sammanfatta var för sig i olika dokument 
för att bara ta ut det relevanta till vårt ämne. Därefter kategoriserade vi upp litteratur 
och intervjusvar för att urskilja likheter och skillnader mellan vår litteratur och vår 
resultatdel.  

I vår analysdel har vi analyserat innehållet av vårt resultat utifrån ett 
konstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att se förskolläraren, barnet och 
utvecklingssamtalet i ständig förändring. Vi skrev ut vårt resultat för att lättare kunna 
se vad vi kommit fram till där. Vi valde att kategorisera upp analysen i fyra rubriker. 
Därefter började vi dela upp vårt resultat under de olika rubrikerna i analysen för att 
sedan analysera dessa utifrån vårt teoretiska perspektiv.     

3.7 Tillförlitlighet, trovärdighet samt generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2011) finns det flera saker som kan påverka tillförlitligheten i en 
kvalitativ studie som denna. Under intervjuer kan faktorer som missförstånd av 
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frågor, informantens mående, stress eller egna tolkningar av intervjuaren spela in. 
Även miljön där intervjuerna genomförs kan påverka tillförlitligheten i studien. 
Därför valde vi att åka till respektive förskola för att informanterna skulle känna att 
de var på en trygg och välkänd plats vid intervjutillfället (Stukát, 2011). För att inga 
missförstånd skulle uppstå i informanternas svar var vi noggranna med att ställa 
följdfrågor som förtydligade vissa otydliga svar. Bryman (2011) skriver att man 
behöver säkerhetsställa att materialet man använder sig av överensstämmer med 
informanternas egna ord. Vi valde därför att spela in intervjuerna för att få en korrekt 
återspegling av informanternas svar som möjligt. Vi hade på grund av tidsbrist både 
hos informanterna och hos oss ingen möjlighet att skicka tillbaka materialet till 
informanterna för genomgång. Vi lade istället mer tid på transkriberingen för att vara 
säkra på att vi fick med varje ord som sagts.   

Då vi har så pass få deltagande informanter i vår studie är vårt resultat inte 
generaliserbart i någon väldigt hög utsträckning (Stukát, 2011). Dock kan man se att 
de svar vi fått om hur man som förskollärare går tillväga vid planering och 
genomförande av utvecklingssamtal i förskolan är väldigt varierande. Detta kan ses 
som att det i allmänhet är väldigt olika hur man som förskollärare lägger upp arbetet 
kring utvecklingssamtal. 

4 Resultat  

I resultatet kommer svaren från intervjuerna med förskollärare och förskolechefer 
presenteras i teman. Dessa teman kommer att sorteras in under följande underrubriker: 
Syftet med utvecklingssamtalet, Förberedelser inför utvecklingssamtal, Genomförande av 
utvecklingssamtal och Användande av förskolans styrdokument i utvecklingssamtalets 
process. Vi har valt att förtydliga chefernas uttalande med ”förskolechefen” innan deras 
respektive namn för att inte blanda ihop professionerna. Vi kommer att benämna 
förskollärarna som Daniella, Cecilia och Felicia som arbetar på förskola 1, samt Anna, 
Beata och Erika som arbetar på förskola 2. Vi kommer att benämna förskolecheferna som 
Gabriella (förskola 1) och Helene (förskola 2). 

4.1 Syftet med utvecklingssamtal  

Under denna rubrik kommer vi att lyfta vad som framkom under intervjuerna i 
frågan om vad syftet med utvecklingssamtalet är.  

4.1.1 Vårdnadshavarnas inblick i barnets lärande och i verksamheten  

I intervjuerna framgick det att ett av huvudsyftena med utvecklingssamtalet enligt 
samtliga informanter är att ge vårdnadshavarna inblick i barnets vardag på förskolan. 
Förskolechefen Helene säger att vårdnadshavarna får insyn både ur barnperspektiv 
från barnet samt ur ett professionellt perspektiv från pedagogen. Erika säger: ”Syftet 
med att ha utvecklingssamtal anser jag är för att föräldrarna ska få se barnets lärande 
och hur barnet fungerar i grupp”. Att visa barnets lärprocesser för vårdnadshavarna 
säger Beata är en viktig del i utvecklingssamtalet. Felicia lyfter att barnets utveckling 
är något som hon fokuserar mycket på under ett utvecklingssamtal.  

Sammanfattningsvis framgår det att vårdnadshavarens möjlighet till att bli insatt i 
barnets utveckling och lärande är en viktig del i varför informanterna anser att man 
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har utvecklingssamtal i förskolan. Även vikten i att vårdnadshavaren får inblick i 
förskolans verksamhet speglar sig i informanternas svar.  

4.1.2 Barnet i fokus  

Beata förklarar att fokus under hennes utvecklingssamtal ligger på att stärka barnet i 
sin tro på sig själva och känna tillit till sin egen förmåga som lärande individer. 
Förskolechefen Gabriella tar upp att även om man lägger en stor del av samtalet till 
att informera vårdnadshavarna om hur barnet har det på förskolan, är det barnet och 
dess lärande och utveckling som ska stå i fokus ur barnets perspektiv. Förskolechefen 
Helene säger: ”Det första jag egentligen tänker på är att barnet ges en möjlighet att få 
beskriva sin vardag och sitt lärande”. 

Att barnet som individ är i fokus innefattar endast de samtal där barnet medverkar. 
Informanterna som arbetar med barndelaktiga utvecklingssamtal lyfte vikten av att 
fokusera på barnet och dess tankar om sin vistelse i förskolan. Detta gällde dock inte 
för de informanter som utför utvecklingssamtal utan barn.      

4.1.3 Det enskilda mötet mellan vårdnadshavare och pedagog 

Förskolechefen Helene påtalar det enskilda mötet mellan vårdnadshavare och 
profession som ett av syftena till utvecklingssamtalet. Hon säger att vuxenmötet som 
ges är en möjlighet att kunna prata utan att barnet är närvarande för att kunna skapa 
relation. Det är en viktig aspekt i samarbetet mellan förskola och hem påpekar hon. 
Cecilia nämner i frågan om mötet mellan pedagog och vårdnadshavare, att: ”då möts 
vi och verkligen pratar om alla styrkor och allt bra vi ser och liksom stöttar varandra 
och att också föräldrarna får möjlighet att påverka verksamheten”. Helene påpekar 
också att det är betydelsefullt att tillsammans med vårdnadshavarna kunna hitta en 
gemensam plan på hur man tillsammans kan hjälpa barnet framåt. Detta pratar även 
Cecilia och Gabriella om och nämner hur viktigt det är att pedagoger och 
vårdnadshavare samarbetar för barnets bästa.    

Det framgår att informanterna ser vikten av att tillsammans med vårdnadshavarna få 
möjlighet att sitta ner och samtala för att skapa relation. Även kunna lyfta saker som 
oroar eller bara för att kunna hjälpas åt för att kunna göra det bästa för barnet.  

4.2  Förberedelser inför utvecklingssamtal 

Under denna rubrik kommer vi att fokusera på hur förskollärarna går tillväga när de 
planerar ett utvecklingssamtal och i vilken utsträckning de inkluderar barnet i 
planeringsstadiet.  

4.2.1 Material och tillvägagångssätt vid planering av utvecklingssamtal 

Felicia och Beata berättar att de har en mall de utgår från vid planeringen av 
utvecklingssamtal. I mallen beskrivs hur lång tid samtalet ska ta och ungefär vad som 
ska tas upp på samtalet. Felicia nämner också att de utgår från läroplanen och 
kommunens åtaganden i planeringen av utvecklingssamtalet men det tar vi upp mer 
ingående under rubrik 4.4. Anna nämner att de också har en grundmall att gå efter. 
Även denna mall har endast stödpunkter att utgå från. Den berättar inte hur man ska 
gå tillväga. Erika beskriver att de använder sig av en mindmap där de grenar ut olika 
utvecklingsmål som de utgår ifrån i planeringen av utvecklingssamtalet.  



 14 

 
Både Daniella och Cecilia berättar att de använder sig av ett kortare frågeformulär 
som föräldrarna tillsammans med barnet får fylla inför utvecklingssamtalet. Frågorna 
berör vilka kompisar barnet leker med, vad hen tycker om att göra på förskolan och 
så vidare. Cecilia påpekar att formuläret hjälper till att få igång samtalet, men också 
att de ska känna sig förberedda för vad som komma skall under samtalet.  
 
Samtliga förskollärare vi intervjuat berättar att de sitter tillsammans i arbetslaget 
inför varje utvecklingssamtal där de diskuterar kring det berörda barnet. Anna 
berättar att de på hennes avdelning fokuserar på en åldersgrupp per månad där de 
går igenom barn för barn inför utvecklingssamtalen. De reflekterar över vad de 
erbjudit varje enskilt barn och hur det specifika barnet tagit det till sig.  
 
Erika, Beata, Anna och Felicia beskriver att de använder sig av bilder och filmklipp 
som de tar fram inför utvecklingssamtalen. Erika skapar en powerpointpresentation 
som hon utgår ifrån när hon berättar om barnet. I presentationen tar hon med bilder 
och dokumentation som hon tillsammans med barnet går igenom innan samtalet för 
att sedan ha som utgångspunkt i samtalet. Anna och Beata berättar att de sparar 
bilder och filmer på de olika barnen på lärplattan under året, som de sedan går 
igenom under planeringen. Bilderna kan bestå av saker barnet fotat själv, en bild från 
en aktivitet barnet varit med i eller bara en bild på en spontan situation under lek. 
Cecilia och Daniella beskriver att de dagligen skriver i en arbetsbok där de sätter in 
bilder och kopplar olika aktiviteter till läroplanen. Boken har såväl vårdnadshavare 
som barn tillgång till dagligen där de kan läsa och se vad som hänt under dagen. 
Denna bok tittar de tillbaka i inför utvecklingssamtalen. Daniella lyfter att de på 
hennes avdelning valt att inte använda sig av bilder under utvecklingssamtalen mer 
än från arbetsboken, då de vill förmedla sig med ord istället för bilder. Exempelvis 
när ett barn lärt sig hålla pennan rätt, hon säger att en bild på hur barnet håller 
pennan inte säger föräldrarna speciellt mycket utan att det är mer givande att berätta 
och förklara.  
 
Under denna rubrik framgår det att alla pedagogerna förbereder sig inför 
utvecklingssamtalet, om än med olika metoder och tillvägagångssätt. I denna fråga 
hade förskolecheferna svårt att uttala sig då denna del i arbetet ligger på 
förskollärarna att genomföra. Både Heléne och Gabriella vittnar om just detta, då de 
båda påpekar att de har viss kännedom om övergripande drag i planeringsarbetet 
men inte om detaljerna. Med andra ord är det en svag, eller utebliven, styrning som 
råder från förskolecheferna, vilket troligtvis är ett skäl till att de enskilda 
förskollärarna planerar utvecklingssamtal på så skilda vis.  

4.2.2 Barnets delaktighet i planering av utvecklingssamtal 

Cecilia och Daniella berättar att de inte har med barnet i planeringen av 
utvecklingssamtalen mer än då barnet tillsammans med vårdnadshavare fyller i 
formuläret de får med sig hem inför samtalet. Felicia har inte heller med barnet i 
planeringen av utvecklingssamtalet, men hon säger att det bara har att göra med att 
de inte hinner med det. Hon säger: ”det har inte funnits tid för det. Men det är något 
som barnet skulle behöva vara med i. Att förberedas på att man ska ha det här 
samtalet och gå igenom det”. Hon tillägger att hon i bästa fall har hunnit prata med 
barnet om att man ska ha ett samtal och att man då ska kolla i pärmen tillsammans 
med föräldrarna. Anna berättar att de låter barnet ta bilder med lärplattan på saker 
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det vill visa eller tycker om att göra inför utvecklingssamtalet. De låter även barnet 
svara på några korta frågor som de sedan tar med sig till samtalet. Beata berättar att 
de på hennes avdelning låter barnet gå runt och fota saker på förskolan som de tycker 
är viktiga. Barnet kan även få berätta om något det lärt sig eller utvecklats inom, 
tillexempel matematik, talutveckling eller motorik så sätter hon ihop en film med 
bilder och med barnets inspelade berättelse i bakgrunden.  

Samtliga barn på Erikas avdelning är med i planeringen genom att de sätter sig ner 
och pratar igenom det som ska tar upp på samtalet samt att barnet får välja ut några 
bilder hen vill visa på utvecklingssamtalet. Förskolechefen Gabriella säger att hon 
inte vet exakt i vilken utsträckning som barnet får vara delaktigt i planeringen av 
utvecklingssamtal i förskolan hon arbetar på, men förtydligar att hon tycker att det är 
viktigt att låta samtliga barn vara med i processen. Dock poängterar hon att hon kan 
tänka sig att tidsbrist kan vara en viktig del i att det eventuellt inte hinns med i den 
utsträckning som förskollärarna önskar.  

Förskolechef Helene tycker att det är av stor vikt att barnet får vara med under hela 
processen och därmed planeringen inräknad. Hon säger att man bör ge barnet 
delaktighet inom en ram hen kan hantera. Att exempelvis låta barnet få möjlighet att 
välja ut tre bilder av sex möjliga. Genom att prata med barnet om bilderna inför 
samtalet kan man få en inblick i varför hen valt dessa och i och med det ha en ingång 
i samtalet om barnet inte vill prata och berätta själv.       

I denna del skiljer svaren en del då majoriteten av pedagogerna har barnen med i 
planeringen. De som inte har barnen med påpekar att det beror på tidsbrist och inte 
är ett aktivt val de gjort.  

4.2.3 ”Ansvarsbarn” 

Med ansvarsbarn menar vi att en specifik förskollärare ansvarar för att planera och 
genomföra utvecklingssamtal med en grupp specifika barn. Cecilia och Daniella 
beskriver båda att de ansvarar för utvecklingssamtalen med de barn som sitter vid 
deras respektive matbord. Daniella beskriver att man ser mycket av barnets 
utveckling just vid matbordet, bland annat samspel med andra och talutvecklingen. 
Vidare berättar Daniella att de vid vissa specifika tillfällen kunde behålla vissa 
ansvarsbarn även om barnet byter bord för att det var enklare när man redan är 
insatt i barnet. Cecilia förklarar att det händer att barnen byter bord och att det då vid 
nästa utvecklingssamtal är en annan pedagog som håller i det samtalet. Hon 
förtydligar sedan att det för hennes del inte spelar någon roll vilka barn hon har 
utvecklingssamtal med då hon anser att hon har nära relation till såväl alla barn som 
alla föräldrar på avdelningen.  

Vidare beskriver Erika, Felicia, Beata och Anna att pedagogerna på deras respektive 
avdelningar har så kallade ansvarsbarn som de ser till att det finns material om inför 
stundande utvecklingssamtal. Varje pedagog ansvarar för att boka in samtalet, 
planeringen av samtalet samt att de utför utvecklingssamtalet. De fyra ovan nämnda 
förskollärarna lyfter dock alla att de hjälps åt att samla material i arbetslaget, men att 
ansvaret ligger på just den specifika pedagogen att det blir gjort. De har även samma 
barn under hela barnets vistelse på avdelningen. Felicia påtalar att ”man egentligen 
inte får ha ansvarsbarn har vi hört” men säger att hon tycker att det blir så rörigt för 
både personal och vårdnadshavare om man ska byta varje år. Förskolechef Helene 
påtalar att hon ogillar fenomenet ”ansvarsbarn”. Hon beskriver det som att du som 
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pedagog ska kunna se alla barn, inte behöva veta vilka du ska fokusera mer på. 
Helene beskriver vidare att hon tycker att man ska sätta upp listor som 
vårdnadshavarna får skriva upp sig på inför utvecklingssamtal och att man på det 
viset delar upp barnen mellan pedagogerna inför det årets samtal.  

Det rådde delade meningar i frågan om ansvarsbarn. Övervägande svar pekade ändå 
på att de flesta hade barn de ansvarar för inför utvecklingssamtalen. Något som flera 
ändå ville poängtera i den frågan var att ansvaret inte har något med det dagliga 
arbetet att göra, utan att barnen endast är uppdelade just för förberedelse och 
genomförande av utvecklingssamtal.   

4.3 Genomförande av utvecklingssamtal 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp pedagogernas och förskolechefernas tankar 
och metoder när det kommer till att göra barnet delaktigt i utvecklingssamtalet. Vi 
kommer även visa på de olika pedagogernas arbetssätt vid utförandet av samtalet. 

4.3.1 Barnets delaktighet i utvecklingssamtalet  

Förskolechef Helene påtalar att hon är för barndelaktiga utvecklingssamtal i 
förskolan med möjlighet till att barnet bara är med i början eller slutet så det finns tid 
för ett samtal endast mellan pedagog och vårdnadshavare. Hon berättar även att hon 
ser det som betydelsefullt att göra lika på hela förskolan, vilket i detta fall innebär att 
man kommer fram till att alla avdelningar ska ha barndelaktiga utvecklingssamtal 
och att alla då måste följa det. Vidare lyfter Helene att barndelaktiga 
utvecklingssamtal ”bara” funnits i ungefär 6 år och att det fortfarande kan vara svårt 
för förskollärare som arbetat i 30 år att ändra sina rutiner och arbetssätt då även 
sättet att genomföra utvecklingssamtal har ändrats drastiskt de senaste åren. 
Samtalen har gått från att utgå från ett styrt bedömningsdokument till att man inte 
skulle ta upp problem utan bara lyfta positiva saker som hänt. Hon säger att hon inte 
tror att barndelaktiga utvecklingssamtal är utspritt över förskolorna i hela staden, 
men att alla förskolor arbetar med det på ett eller annat sätt.  

Även förskolechefen Gabriella lyfter problematiken i att arbetssättet kring 
utvecklingssamtal har förändrats hastigt de senaste åren. Dock anser hon att 
förändringen är positiv, men att det nog är lättare för nyutexaminerade förskollärare 
att ta till sig arbetssättet än de som arbetat i många år inom yrket. Erika beskriver att 
de erbjuder alla barn att vara med på utvecklingssamtal men att det oftast är de 
äldsta barnen som deltar. Barnet har även möjlighet att gå ifrån när det vill det. På 
avdelningen Beata arbetar på är barnet delaktigt i utvecklingssamtalen från att det är 
två år. Då har barnet möjlighet att visa bilder på lärplattan och berätta saker det 
tycker om att göra på förskolan.  

Anna berättar att de äldre barnen på hennes avdelning deltar i utvecklingssamtalen 
där de får chans att berätta om några bilder de i förväg valt ut att visa. När vi frågar 
om barnet är med på hela samtalet svarar hon: ”Nej, nej, det blir för länge. De är med 
och beskriver sin vardag och sen får de smita när det är gjort”. Även på Felicias 
avdelning är det de äldsta barnen som deltar i utvecklingssamtalen. Då utgår 
samtalet från barnets portfoliopärm där det får visa och berätta utifrån bilderna där i.  

Cecilia och Daniella berättar att de inte arbetar med barndelaktiga utvecklingssamtal. 
Dock önskar Cecilia att det är något de kan införa i framtiden då det är ett arbetssätt 
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som hon arbetat med tidigare som hon tyckte fungerade bra och var givande för alla 
parter. Daniella säger att hon tycker att det är bra att samtalet endast är ett 
”vuxensamtal” då det ofta finns mycket att prata om som man inte vill säga när 
barnet är närvarande.   

Även här skiljer sig svaren åt. Fyra av sex förskollärare arbetar med barndelaktiga 
utvecklingssamtal men på olika sätt. Det skiljde både i tid som barnet medverkade 
samt på vilket sätt barnet blev delaktigt. Två förskollärare beskrev att de inte hade 
barnet med alls.  

4.3.2 Att utföra ett utvecklingssamtal 

Felicia säger att hur hon utför ett samtal beror på om det bara är med föräldrarna 
eller om barnet medverkar. Hon beskriver att hon utgår från sina anteckningar som 
skulle kunna liknas till ett ”manus”, när hon genomför ett utvecklingssamtal endast 
med föräldrarna. Hon börjar med att prata om barnet ”här och nu”, till exempel vem 
barnet leker med och vad han tycker om att göra på förskolan, för att sedan fortsätta 
prata om utveckling och temaarbeten osv. Hon bjuder in till dialog men berättar att 
vid vissa tillfällen blir samtalet en monolog där hon berättar och föräldrarna bara 
nickar och säger okej. Är barnet med utgår hon från bilderna i portfoliopärmen och 
låter barnet visa och berätta och låta föräldrarna ställa frågor.  

Erika beskriver hur de utgår från powerpointpresentationen under samtalet och att 
det är barnet som är huvudperson. Genom att ställa frågor till barnet utifrån bilderna 
blir det naturligt för barnet att visa och berätta. Erika lyfter att det är viktigt att prata 
via barnet för att inte ”prata över huvudet” på barnet. Vill hon prata om projektet som 
pågår just nu så ställer hon frågor och låter barnet berätta om sin upplevelse av 
projektet.  

Anna berättar att barnet är med under en liten del av utvecklingssamtalet där hen får 
visa bilder och beskriva sin vardag på förskolan. Utöver det beskriver hon hur hon 
med hjälp av lärplattan visar en bildpresentation där hon pratar utefter åtaganden 
och generella bilder på barngruppen. Anna fortsätter: ”sedan pratar vi om det 
projektet vi har för terminen och beskriver hur vi arbetar med det”. Hon berättar hur 
de pratar om barnets lärprocesser och hur de kan erbjuda barnet. Hon avslutar med 
att säga att de lägger fokus på hur de jobbar och vad de jobbar med i förhållande till 
vårdnadshavarnas barn. 

Beata och hennes arbetslag arbetar med barndelaktiga utvecklingssamtal helt och 
hållet. Hon beskriver hur hon brukar ha med papper och penna så barnet kan sitta 
kvar och skriva och rita under tiden hon pratar med vårdnadshavaren. Hon beskriver 
hur de pratar utifrån bilder och filmer som barnet vart med och valt. Utöver de tar 
hon upp terminens fokusmål samt avdelningens aktuella temaarbete utifrån barnet 
sett.  

Cecilia, som inte har barnet med under utvecklingssamtalet, berättar att hon lägger 
fokus på att tillsammans med vårdnadshavaren lyfta fram barnets starka sidor och 
prata om barnets lärprocesser och synliggöra just deras barn i de aktiviteter de gör på 
förskolan. Hennes mål är att de ska gå från samtalet upplyfta, stolta och glada.  

Daniella har inte heller med barnet under utvecklingssamtalen. Hon fokuserar på att 
låta vårdnadshavarna få en positiv bild av barnets vistelse på förskolan samtidigt som 
hon har möjlighet att ta upp ”problem” som uppstått med barnet. Även 
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vårdnadshavarna kan lyfta saker de är oroliga för. Utöver det beskriver hon att hon 
berättar om de olika sakerna de arbetar med just nu och på vilket sätt barnet deltar 
och trivs i de olika aktiviteterna.  

Samtliga informanter beskrev hur de genomför utvecklingssamtalen i respektive 
förskolas samtalsrum. Detta rum används endast vid utvecklingssamtal och andra 
liknande möten. De påtalade att det är viktigt att samtalet sker i en lugn och trygg 
atmosfär.  

Sammanställningen av pedagogernas beskrivning av hur de utför utvecklingssamtal 
är väldigt bred. Trots att de gör på så olika sätt pratar varje pedagog om hur de mer 
eller mindre är nöjda med sitt sätt att arbeta.   

4.4 Användande av förskolans styrdokument i 
utvecklingssamtalets process 

Daniella berättar att de på hennes avdelning tar upp mycket från läroplanen på 
föräldramötet och brukar därför fråga på utvecklingssamtalet om vårdnadshavaren har koll 
på målen de arbetar efter i förskolan. Hon upplevde det som att vårdnadshavarna hade läst 
på och visste en hel del. Hon beskriver att de försöker koppla in läroplanen i samtalet utan 
att det ska kännas för stelt. Cecilia nämner att hon upplever att vårdnadshavarna tycker om 
att man fördjupar sig i deras barn och visar på hur man i relation till läroplanen arbetar i 
förskolan. Erika, Beata, Anna och Felicia berättar att de på snarlika sätt uppmärksammar 
läroplanen under utvecklingssamtalen genom att berätta om aktiviteter och temaarbeten 
de arbetar med kopplat till läroplanen.  

Vid frågan om Förskolechefen Helene anser att förskolans styrdokument bör komma till 
tals under utvecklingssamtalet svarade hon följande: ”Ja, absolut, det är självklart, det hör 
till professionen att beskriva uppdraget, inte bara mitt uppdrag som förskollärare, utan 
kanske framförallt förskolans uppdrag för barnet”.  

Det framgår att samtliga pedagoger lyfter läroplanen i genomförandet av 
utvecklingssamtalet men endast Beata tar upp hur de använder sig av den i och med 
planeringen av samtalen. Det gör hon genom att jämföra vad de gör gentemot vad 
läroplanen säger att de ”ska göra”. 

5 Analys 

Under denna rubrik kommer vi att analysera vårt resultat utifrån ett 
konstruktionistiskt perspektiv genom att se på informanternas svar som en del i en 
verksamhet i ständig förändring. Vi tar även stöd i Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2010). 

Ett genomgående tema i intervjuerna, såväl gällande syfte, planering och 
genomförande av utvecklingssamtal, är att de vuxna har huvudrollen - inte barnet. 

5.1 Förskollärarnas konstruktion av barnets färdigheter  

Under intervjuerna har det framgått att förskollärarens barnsyn synliggörs under 
utvecklingssamtalet. Detta då förskolläraren är den som leder samtalet och har i sina 
förberedelser skapat en aktuell bild av barnet i fråga. Man skulle kunna säga att 
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förskollärare konstruerar barnets färdigheter när de utifrån sin egen uppfattning av 
vad barnet tycker om att göra, skriver ner en planering av vad som ska tas upp på 
utvecklingssamtalet. Det blir då förskollärarens syn på barnets intressen och 
egenskaper som dokumenteras som ”sanningar” och lyfts på samtalet. Lenz Taguchi 
(2013) påpekar att denna konstruktion kan ske såväl medvetet som omedvetet. 
Konsekvenserna blir dock de samma, det vill säga att barnets reella inflytande över 
utvecklingssamtalet blir litet. Om man istället skulle involvera barnet i planeringen av 
utvecklingssamtalet blir det barnets faktiska färdigheter som blir synliga för 
förskolläraren.   

När Beata i sin planering inför utvecklingssamtalet involverar barnet genom att låta 
de fotografera saker, platser och dokumentation som barnet vill visa upp på samtalet, 
framträder en klyfta mellan barnets egna intressen och pedagogens uppfattning om 
detta. Beata blev nämligen ofta förvånad när hon fick ta del av barnets fotografier, 
vilket visar tydligt hur förskollärare har makten att konstruera ”sanningar” om barnet 
gentemot vårdnadshavare som i vissa fall kan få konsekvenser när dessa ”sanningar” 
inte överensstämmer med barnets faktiska intressen. Vidare berättade Beata att hon 
under utvecklingssamtalet pratade om vilka som är barnets kompisar på förskolan. 
Hon förklarade att det inte alls är säkert att barnet nämner de kompisar hon 
förväntat sig. Om barnet inte är med på samtalet finns det ingen möjlighet att 
konfirmera att uppgifterna stämmer.  

Genom att barnet medverkar i förberedelserna för utvecklingssamtalet kan 
förskolläraren få ett större och bredare perspektiv på sin egen barnsyn då man får 
möjlighet att ifrågasätta sina förutfattade meningar då dessa blir synliga i barnets 
närvaro. Även när man som förskollärare förbereder frågor till barnet inför 
utvecklingssamtalet är det större sannolikhet att frågorna känns bekväma och 
aktuella om man pratar om de i förväg med barnet och anpassar dem efter vad barnet 
berättar. Om man utesluter barnet finns det risk att man konstruerar frågorna utifrån 
sin egen uppfattning av barnet, vilket inte alltid överensstämmer med verkligheten.   

Man kan diskutera begreppet ”ansvarsbarn” ur ett konstruktionistiskt perspektiv då 
resultatet av att ständigt ha samma barn under utvecklingssamtalen skulle kunna 
leda till att man inte ser barnet och dess färdigheter här och nu utan att man utgår 
från ens helhetsuppfattning av barnet vilket inte behöver överensstämma med 
nuläget. Med andra ord att man följer upp barnet utifrån föregående års 
utvecklingssamtal, även om det är saker som inte direkt är aktuella för barnet just nu. 
Om man ständigt har nya barn vid utvecklingssamtalet finns det ett större behov att 
se barnets färdigheter här och nu. Detta kan också leda till att man som förskollärare 
konstruerar barnets färdigheter baserat på tidigare händelser snarare än aktuella. Att 
som förskollärare ha ”ansvarsbarn” kan vara en nödvändig åtgärd för många 
förskolor, för att kunna spara tid och resurser. Men åsikterna om ”ansvarsbarn” gick 
också isär bland de intervjuade. Förskolechefen Helene var en av de som var kritiskt 
inställda till det hela, då hon poängterade att man som pedagog inte ska behöva veta 
vilket/vilka barn man ska fokusera på, utan att man ska ha samma uppsyn över 
samtliga barn. Bland förskollärarna blir dock kanske just detta svårt i praktiken, 
varför systemet med ”ansvarsbarn” uppkommer och består. Utifrån ovan analys är 
det hela dock minst sagt problematiskt. 

5.2 Förskollärares och vårdnadshavares gemensamma 
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konstruktion av barnet 

Enligt samtliga informanter är utvecklingssamtalet mer eller mindre till för 
vårdnadshavarna då de i frågan om utvecklingssamtalets syfte lyfter 
vårdnadshavarens roll som det mest väsentliga under samtalet. De påtalar också att 
mötet mellan de vuxna är till stor del anledningen till varför man har 
utvecklingssamtal. Ur ett konstruktionistiskt perspektiv kan man se det som att 
förskolläraren tillsammans med vårdnadshavaren under utvecklingssamtalet 
konstruerar en aktuell bild av var barnet är just då utvecklingsmässigt. Det genom att 
utnyttja varandras kunskaper om barnet på respektive arena, det vill säga i hemmet 
och på förskolan. Detta tydliggörs i samtalet med Cecilia, som beskriver att det är hon 
som tillsammans med vårdnadshavarna - inte barnet - arbetar med att lyfta fram 
barnets lärprocesser och starka sidor. Därigenom ges alltså vårdnadshavarna en 
möjlighet att bli delaktiga i verksamheten, men inte barnet. 

Man skulle även kunna säga att pedagogerna konstruerar samtalet utefter vad de vill 
få ut av det. Flera av informanterna såg utvecklingssamtalet som en möjlighet att 
skapa relation till vårdnadshavaren. Dessa pedagoger hade inte barnet med i samtalet 
utan ansåg att det var bättre att genomföra utvecklingssamtalet utan barn. Att 
utvecklingssamtalet konstrueras utifrån pedagogernas behov, och generellt ur ett 
vuxenperspektiv, blev tydligt i intervjun med Daniella. Som tidigare nämnts sa hon 
uttryckligen att det är en fördel att inte ha med barnet under samtalet då det gör det 
lättare att prata fritt om barnet då. 

Barnets delaktighet i planering och genomförande under utvecklingssamtalets 
process i förskolan har visat sig låg över lag. Enligt Lenz Taguchi (2013) är detta en 
konsekvens av att barnet konstrueras som inkompetent eftersom de vuxna i de 
handlingarna inte värdesätter barnets egen insikt om sin utveckling.  

5.3 Förskollärarens konstruktion av utvecklingssamtalet  

Ett tydligt resultat som framkommit i denna studie är att förskollärarna planerar och 
genomför utvecklingssamtal på en rad olika sätt. Det framgår att samtalen präglas av 
den specifika förskollärarens erfarenhet och barnsyn. Flera av informanterna pratar 
om sin metod som det ”rätta” sättet att genomföra samtalet. En framträdande 
skillnad kan ses mellan de olika förskollärarnas metoder att genomföra 
utvecklingssamtal.  

De som väljer bort att ha med barnet på utvecklingssamtalen har vårdnadshavarna 
och deras roll som huvudsyfte med samtalet, detta gäller framförallt Daniella, medan 
de förskollärare som väljer att ha barnet med på utvecklingssamtalet delvis lyfter 
vårdnadshavarens roll som viktig, men samtidigt pratar om vikten av att barnet får 
möjlighet att själv berätta om sin tid på förskolan. Beata beskriver hur hennes fokus 
på utvecklingssamtalet ligger på att stärka barnet i sin tro på sig själv och känna tillit 
till sin egen förmåga.  

Ur ett konstruktionistiskt perspektiv kan man se att förskollärarnas förhållningssätt 
utgör grunden för hur de väljer att konstruera utvecklingssamtalet och dess syfte. Om 
detta sker medvetet eller ej är svårt att säga, men att utvecklingssamtalen skiljer sig 
drastiskt åt går inte att förneka. Detta skulle kunna få konsekvenser när det kommer 
till kvaliteten på såväl utvecklingssamtalet som förskolan i stort då dessa stora 
skillnader mellan samtalen gör det svårt att utvärdera hur utvecklingssamtalet fyller 



 21 

sitt syfte i verksamheten om metoderna skiljer så pass mycket mellan olika 
avdelningar på samma förskola. Utan en effektiv utvärdering är det svårt att se hur 
utvecklingssamtalet kan utvecklas och förändras till det bättre. 

Lenz Taguchi (2013) menar att man tillsammans med andra konstruerar sin omvärld, 
sina idéer och sanningar. När detta sker i förskolan kan det visa sig på olika sätt. 
Förskolläraren, tillsammans med arbetslaget, står för konstruktionen av 
utvecklingssamtalets innehåll samtidigt som förskolläraren tillsammans med 
vårdnadshavaren kan konstruera barnets förmågor utifrån sina erfarenheter av 
barnet. Skillnaden i om barnet istället får möjlighet att medverka i samtalet kan vara 
att man direkt utgår från barnet utan att behöva konstruera eventuella osanningar.  

Man skulle kunna säga att förskolläraren i förväg har satt ramarna för innehållet i 
utvecklingssamtalet och att vårdnadshavarna därför inte ges möjlighet till inflytande 
efter sina förutsättningar under samtalet. Felicia beskrev hur hon i sina förberedelser 
skrev ett slags ”manus” att utgå ifrån under samtalets gång. Detta kan uppfattas som 
att hon konstruerat ett innehåll på sina villkor, vilket kan bidra till att samtalet känns 
begränsat och svårtillgängligt för vårdnadshavarna. Detta sätter förskolläraren i en 
maktposition där vårdnadshavaren hamnar i underläge. De flesta av informanterna 
pratade om hur viktigt det är att skapa en god relation till vårdnadshavaren under 
samtalet. Detta kan dock begränsas av deltagarnas olika status vilket gör det extra 
viktigt att förskolläraren är medveten om sitt agerande.      

5.4 Miljöns och ramfaktorers inverkan på konstruktionen av 
utvecklingssamtalet 

Samtliga informanter beskrev att de höll sina utvecklingssamtal i separata samtalsrum och 
beskrev det som viktigt att det var en lugn och trygg miljö. Lenz Taguchi (2013) beskriver 
hur rummet har sin egen kod, att rummet talar om för personerna som kliver in där, hur de 
ska förhålla sig till rummet samt vilka begränsningar och möjligheter som rummet 
erbjuder. Enligt informanterna är det endast vid utvecklingssamtal som vårdnadshavare 
besöker dessa rum. Detta skulle kunna få konsekvenser av att rummet förknippas med 
eventuella tidigare negativa utvecklingssamtal. Lenz Taguchi (2013) beskriver även hur 
rummet signalerar en viss stämning vilket kan bidra till att utvecklingssamtalet präglas av 
denna stämning. Även förskolläraren kan i sin maktposition vara del i att förstärka den 
omedvetet tryckta atmosfären då hen kan konstruera miljön utifrån sina tidigare 
erfarenheter.  

En återkommande kommentar från informanterna handlade om tidsbrist. Felicia 
förklarade att det fanns saker hon ville göra annorlunda men att tiden inte räckte till. Hon 
vill tillexempel gärna ha med barnet i planeringen av utvecklingssamtalen men har inte 
haft möjlighet till det på grund av tidsbrist. Då det var flera inslag i utvecklingssamtalets 
process som blev lidande i de olika förskollärarnas berättelser, kan man se tydliga 
konsekvenser i att förskollärarna får ”nöja” sig med den metod de har möjlighet att 
använda sig av. Detta kan bidra till försämrad kvalitet på samtalet, samtidigt som 
förskolläraren inte har möjlighet att utforma utvecklingssamtalets process till sin fulla 
potential. Även förskolechefen Gabriella lyfte problematiken med tidsbrist men hade inga 
specifika lösningar på problemet. Att utvecklingssamtalet över lag präglas av dåliga 
förutsättningar skulle kunna bidra till att verksamheten inte utvecklas i den mån den 
borde.   
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Förskolans styrdokument erbjuder inget direkt stöd för förskolläraren varken när det 
kommer till planering eller genomförande av utvecklingssamtal. Daniella beskriver 
förskolans läroplan som ”luddig” och ansåg att hon hade hjälp av den i arbetet med 
utvecklingssamtalet. I och med att Läroplan för förskolan endast tar upp att man i 
förskolan ska genomföra utvecklingssamtal, men inte beskriver hur (Skolverket, 2016), kan 
det vara en stor anledning till att utvecklingssamtalen enligt informanterna i denna studie 
sett så olika ut. Då ansvaret ligger på förskolläraren att planera utvecklingssamtalet är det 
inte heller underligt att förskolläraren konstruerar samtalet efter sitt eget förhållningssätt. 
Om förskolläraren är medveten om sitt sätt att konstruera samtalet, menar Lenz Taguchi 
(2013) att man kan ha fördel av det i sin planering.  

Informanterna beskrev hur vissa använde sig av mallar i planeringen av samtalet men att 
detta material var öppet för egna tolkningar. Som tidigare nämnt är utvecklingssamtalet en 
stor del av utvecklingsarbetet i förskolan och borde kanske därför ha striktare riktlinjer att 
följa i varje förskola. Genom dessa riktlinjer skulle det kunna underlätta arbetet med att 
kvalitetssäkra utvecklingssamtalet.  

6 Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera resultatet av syftet och 
forskningsfrågorna i denna studie med stöd från tidigare forskning. Vi kommer att 
diskutera val av metod, relevans för förskolläraryrket, förslag till fortsatt forskning 
samt slutsats. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur förskollärare arbetar med 
utvecklingssamtal i förskolan. Vi har arbetat efter två forskningsfrågor, där den första är 
mer övergripande och handlar om hela utvecklingssamtalsprocessen, medan den andra är 
mer specifik och berör barnsyn och därigenom barnets möjlighet till delaktighet i arbetet 
med utvecklingssamtal. Våra forskningsfrågor för studien var: Hur planerar och genomför 
förskollärare utvecklingssamtal? Hur konstrueras barnet i förskollärarnas arbete med 
utvecklingssamtal? 

6.1.1 Hur planerar förskollärare utvecklingssamtal?  

Det framgår under resultatet i vår studie att det inte finns ett tydligt tillvägagångssätt som 
samtliga förskollärare följer inför ett utvecklingssamtal. Resultatet från vår studie visar att 
planeringen kan ske på olika sätt, det kan vara genom att använda sig utav en mall, genom 
riktlinjer från läroplanen och kommunen, genom ett kortare frågeformulär för 
vårdnadshavare och barn. Men även genom bilder och filmklipp där barnet involveras i 
förberedelserna inför samtalet eller genom powerpointpresentation med allmänna bilder 
av verksamheten. Vi kan i vårt resultat se en stor variation på tillvägagångsätt för att 
planera utvecklingssamtalet och det framgick att detta skiljde sig även mycket åt på samma 
förskola på de olika avdelningarna. En anledning till detta kan vara att styrdokumenten, så 
som läroplanen, inte ger något direkt direktiv till hur man ska planera utvecklingssamtalet. 
Ett annat skäl kan vara att ingen utav förskolecheferna kunde svara för hur förskollärarna 
går tillväga i planeringen av utvecklingssamtal och påpekade att det var upp till var och en 
att ansvara för. Detta kan påverka förskollärarna att varken få tydliga direktiv från 
styrdokumenten eller från respektive chef.  
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Skolverket (2013) skriver att man ska använda det material man får av att planera ett 
utvecklingssamtal för att fastställa hur verksamheten lever upp till styrdokumentens mål 
och riktlinjer, samt hur väl verksamheten främjar barnet i sin lärandeutveckling. 
Studien visar att det skiljde sig väldigt åt även när det kommer till barnets delaktighet i 
planering av utvecklingssamtalet. För vissa utav informanterna var det en självklarhet att 
ha barnet med under processen, medan andra tyckte att det var en bra sak i teorin men att 
det inte fungerade i praktiken, då främst på grund av tidsbrist. Även i denna fråga skiljde 
sig svaren åt rejält på samma förskola mellan de olika avdelningarna. Även här framgår det 
av förskolecheferna att det inte finns något fast direktiv för hela förskolan kring om barnet 
ska vara med i planeringen av utvecklingssamtalet. Dock framkommer det under 
intervjuerna med förskolecheferna att de tycker att man ska ha barnet delaktigt i 
processen. Trots förskolechefernas tankar kring detta finns inga faktiska direktiv för 
avdelningar på förskolorna att följa. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) påpekar att 
barnets delaktighet i utvecklingssamtalet och dess process inte är en okomplicerad fråga, 
vilket även framgår tydligt i informanternas svar.  

6.1.2 Hur genomför förskollärare utvecklingssamtal? 

I studien kan man även se att det skiljde sig åt angående hur förskollärarna genomförde 
sina utvecklingssamtal på samma förskola men på olika avdelningar. Vissa utav 
informanterna hade barnet med i hela utvecklingssamtalsprocessen, medan andra inte 
involverade barnet överhuvudtaget. Det framkom också att det fanns stor variation när det 
gäller ålder på de deltagande barnen, där vissa hade med barn i alla åldrar och andra lät 
endast de äldre barnen delta. Även när det kom till vilket sätt barnet involverades på 
skiljde det sig åt. Det kunde vara allt från att barnet fick visa upp kort det själv tagit för sina 
vårdnadshavare till att det fick visa upp små filmklipp.  

Skillnaden mellan informanternas svar i frågan om barnet medverkar i samtalen eller inte 
är intressant då det kan ses som att det är förskollärarens inställning, engagemang och 
intresse som avgör vad som är möjligt eller inte när det kommer till denna typ av komplexa 
situationer. I detta fall handlar det om två avdelningar på samma förskola, där ena parten 
anser att det är en omöjlighet med barndelaktiga utvecklingssamtal på grund av 
ramfaktorer som tid och hög belastning i barngruppen, medan den andra förskolläraren 
ser det som självklart att involvera barnet, och får det att fungera. Leiminer & Baker 
(2000) beskriver att man på förskolor i Australien anser att barnets delaktighet under 
utvecklingssamtalet är en självklarhet, då man inte vill prata över huvudet på barnet. De 
informanter som hade barnen delaktiga i samtalet var av samma uppfattning då de 
påtalade att samtalet riktas åt barnet snarare än vårdnadshavaren och att barnets 
medverkan gör samtalet mer avslappnat och tryggt och samtidigt mer givande. De 
informanter som även ville prata enskilt med vårdnadshavarna valde att dela upp samtalet 
i två delar för att få möjlighet till samtal både med och utan barnet.   

Simonsson och Markström (2013) beskriver syftet med utvecklingssamtal som en 
samverkansform där förskoleverksamheten och vårdnadshavarna möts för att kunna 
samtala om barnet. Detta framkommer starkt i våra intervjuer då samtliga 
informanter diskuterar utvecklingssamtalets möjligheter för att skapa relationer 
mellan hem och förskola. De dagliga mötena vid hämtning och lämning är 
kontinuerliga men väldigt korta, vilket gör att mötet under utvecklingssamtalet blir 
en möjlighet till att utveckla dessa relationer.   

6.1.3 Ramfaktorer som spelar in i planering och genomförande av 
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utvecklingssamtal  

Att tiden är en avgörande faktor i förskolans verksamhet över lag är en återkommande 
synpunkt hos nästintill samtliga informanter. I såväl förberedelser som genomförande av 
utvecklingssamtal menar de att tiden har en avgörande roll för på vilket sätt de har 
möjlighet att utveckla och genomföra utvecklingssamtalet. Vi nämner i vår analys att 
verksamheten är i ständig förändring oavsett om man vill det eller ej. Dock kan denna 
förändring inte utnyttjas i den mån man skulle önska när man inte har möjlighet att arbeta 
på det sätt man vill just på grund av att det inte finns tillräckligt med tid att tillgå. Det kan 
innebära negativa konsekvenser för såväl barnet som verksamheten när förskollärarna får 
begränsa sig till ett specifikt arbetssätt just på grund av brist på tid. Även för förskollärarna 
kan det ge negativa effekter då detta kan sänka motivationen och yrkesstoltheten när man 
inte har möjlighet att utveckla verksamheten och sitt eget arbetssätt i den mån man vill på 
grund av tidsbrist.   

6.1.4 Förskollärares makt under utvecklingssamtal 

Något som vi tydligt kunde utläsa i litteraturen är den maktposition man har som 
förskollärare när det kommer till utvecklingssamtal, både över barnet men också 
deras vårdnadshavare. Detta är inget vi tydligt kan se i en första anblick i vårt 
resultat, vilket kan grunda sig i sättet vi ställde frågorna på. Det var inget som 
förskollärarna tog upp spontant. Dock kunde vi se tendenser till ett maktutövande 
när vi analyserade vårt resultat utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. Att 
maktutövandet skedde omedvetet framgår tydligt, dock menar Jonsdottir och Nyberg 
(2013) att det är viktigt att man som förskollärare är medveten om maktövertaget 
man har såväl i utvecklingssamtalet som i verksamheten överlag.  

Ett exempel där informanter omedvetet utövar makt är när de använder sig utav ett 
frågeformulär som barnet och vårdnadshavare ska svara på inför samtalen. Detta 
skriver Markström (2013) då hon menar att man genom att använda sig utav 
frågeformulär minimerar vårdnadshavarnas möjlighet till att uttrycka sina tankar. 
Även i Markström (2009) framgår det att vårdnadshavarna hamnar i underläge 
redan innan utvecklingssamtalet om förskolor använder sig utav frågeformulär inför 
utvecklingssamtal. Det innebär att förskolläraren är den som bestämmer villkoren för 
samtalets uppbyggnad och lämnar därmed inte någon möjlighet för vårdnadshavarna 
att påverka samtalets innehåll. Av de informanter som skickade med frågeformulär 
inför samtalet var det ingen av de som reflekterade över eventuella konsekvenser av 
denna handling. Vi återkommer igen till vikten av att vara medveten om sitt eget 
agerande och sin roll som förskollärare och allt vad det innebär. I utvecklingssamtalet 
är det viktigt att alla parter känner sig sedda och att samtalet inte bara är på 
förskollärarens villkor.  

6.1.5 Hur konstrueras barnet i förskollärarnas arbete med 
utvecklingssamtal? 

Det framgår i vår analys att förskollärare konstruerar barnet och dess färdigheter 
under planering och genomförande av utvecklingssamtalet. Förskollärare kan under 
utvecklingssamtalet ha flera A4-sidor med ”sanningar” om barnet som de har 
förankrat i att hela arbetslaget enats om hur barnet är. Detta påverkar såväl 
vårdnadshavarna som barnet som får dessa fasta benämningar på hur de är som 
personer. Det kan vara hämmande för ett barns utveckling att höra ”sanningar” om 
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sig själv, detta i en miljö där förskolläraren inte ger mycket utrymme för varken 
vårdnadshavare eller barn att besvara eller dementera dessa påståenden. Det är 
heller inte något som följer direktiven från styrdokumenten, då dessa säger att man 
inte ska bedöma barnet utan endast hur väl verksamheten kan leva upp till mål och 
hur väl de kan stödja barnet i sin utveckling. Markström (2015) tar upp detta och 
skriver att man i studier sett att förskollärare trots direktiven som säger att man inte 
ska bedöma det enskilda barnet gör just detta och att man jämför dem med andra 
barn i samma ålder, samt efter förskollärarens egen syn på hur ett barn ska vara. 
Informanterna var alla tydliga med att beskriva att de inte jämförde barnet med 
andra barn utan att de endast pratade om barnet och dess egen utveckling. Dock tog 
ett par av informanterna upp komplexiteten i att det istället kan hända att 
vårdnadshavarna vill jämföra barnet mot andra barn och dess förmågor. I denna 
situation är det viktigt att visa att förskolans läroplan motsäger jämförelse mellan 
barn och snarare fokuserar på det enskilda barnets utveckling.  

Genom mallar och informationsblad som används inför utvecklingssamtalet sätter 
förskolläraren ramarna för samtalet och dess innehåll. När förskolläraren 
konstruerar barnet utifrån sin egen barnsyn och uppfattning kan det få konsekvenser 
då man tar ifrån barnet möjligheten att själv utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Under utvecklingssamtal där barnet inte medverkar blir det än mer 
tydligt att förskollärarens konstruktion av barnet blir en ”sanning” då barnet själv 
inte finns där för att dementera denna information. Genom att låta barnet vara 
delaktigt i såväl planering som genomförande av utvecklingssamtal kan förskollärare 
motverka att konstruera barnet utifrån sin egen barnsyn och istället utgå från barnet 
själv. Detta kan bidra till att barnet får möjlighet att utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och ges chans att se sitt eget lärande under utvecklingssamtalet.    

6.2. Metoddiskussion  

Detta är en kvalitativ studie där vi utgått från ett konstruktionistiskt perspektiv, vilket 
innebär att man ser allt som föränderligt och i ständig utveckling. Detta perspektiv är 
en utgångspunkt för studien. Vi har genomfört åtta stycken semistrukturerade 
intervjuer. Vi har intervjuat sex stycken förskollärare och två förskolechefer om 
metoder för planering och genomförande av utvecklingssamtal i förskolan, och har 
specifikt analyserat hur barnet konstrueras i denna arbetsprocess. Att välja en 
kvalitativ metod var för att få fram tydliga och personliga svar från förskollärarna och 
förskolecheferna (Bryman, 2011). Tack vare möjligheten till att ställa följdfrågor fick 
vi ut mer information än om vi hade haft ett fast frågeformulär. En möjlig nackdel i 
och med semistrukturerade intervjuer med förskollärare kring utvecklingssamtal kan 
vara att det finns risk att få förskönade svar. Dock var detta ingenting vi upplevde 
under våra intervjuer då det kändes som att informanterna var raka och ärliga.  

Genom att vi gjorde ljudinspelningar fick vi ordagranna citat via transkriberingen. En 
av oss fokuserade på att sköta intervjun och ställa frågor medan den andre 
antecknade svaren för att ha som back-up ifall något skulle gå snett med 
ljudinspelningen. Dessa anteckningar kom aldrig till användning då 
ljudupptagningen blev av god kvalitet. Hade vi haft mer tid för denna studie hade vi 
kunnat utöka antalet informanter för att öka generaliserbarheten i undersökningen. I 
efterhand kan vi se att vi hade många frågor i intervjuerna, vilket ledde till att vi fick 
många och långa svar. Hade vi gjort om studien hade vi valt att smala av ämnet och 
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fokuserat på en mindre del av utvecklingssamtalet. Vi hade kunnat formulera 
frågorna på ett sätt som hade gjort att vi fått det lättare att svara på våra 
forskningsfrågor utifrån intervjusvaren.  

Vi hade från början planerat att ha med tre förskolor i studien, men då den tredje 
förskolan inte gav någon respons på vår förfrågan bestämde vi oss för att endast 
använda oss av de två förskolorna vi redan fått svar från. Detta på grund av 
tidsaspekten, då vi behövde ha tid till transkribering och vidare efterarbete. Vi bad att 
få intervjua ytterligare två förskollärare på de aktuella förskolorna för att komma upp 
i åtta informanter och därmed få ett bredare material. 

Vi känner oss överlag till freds med det insamlade materialet då det har varit aktuellt 
och givande att analysera i vår studie. om vi hade gjort studien en gång till hade vi 
dock valt smalare och mer ingående frågor för att få ett ännu tydligare resultat. Vi har 
under studiens gång i vissa fall saknat att kunna låta informanterna utveckla sina 
svar ytterligare. Detta har inte varit möjligt på grund av tidsbrist hos såväl oss som 
informanterna. Dock har det inte varit någon information som behövts plockas bort 
på grund av oklara svar, det har snarare varit vår nyfikenhet som gjort att vi velat veta 
mer för att kunna utveckla vår analys ytterligare.     

6.3. Relevans för förskolläraryrket  

Både i tidigare forskning och under våra intervjuer har det tydligt framgått hur 
betydelsefullt utvecklingssamtalet i förskolan är, men trots detta framgår det i denna 
studie att barnet hamnar i skymundan i utvecklingssamtalets process. I studien har vi 
kommit fram till att det finns många olika sätt att planera och genomföra 
utvecklingssamtal på och att det till stor del beror på att förskolans läroplan och 
andra styrdokument inte ger en klar bild av hur man faktiskt ska gå tillväga i denna 
process. Detta ger konsekvenser då vi i denna studie kan se att förskollärare 
konstruerar utvecklingssamtalet väldigt olika, även på samma förskola. Detta kan 
leda till att barnet och vårdnadshavarna inte får likvärdiga utvecklingssamtal.  

Ytterligare ett resultat av vår studie handlar om hur barnet konstrueras i arbetet med 
utvecklingssamtalet, och som därmed bildar utgångspunkt för barnets möjlighet till 
delaktighet i detta. Överlag visar vår analys att barnet konstrueras utifrån 
förskollärares barnsyn och att fokus ligger på vårdnadshavare i större utsträckning än 
på barnet.     

Som förskollärare och förskollärarstudent kan man genom att ta del av denna studie 
få upp ögonen för sitt eget agerande och sin barnsyn under utvecklingssamtalet. 
Detta kan bidra till att fler förskollärare väljer att låta barnet vara aktiva i 
utvecklingssamtalets process samt att de under utvecklingssamtalet lägger ett större 
fokus på barnet.   

6.4. Förslag till fortsatt forskning  

Genom att utöka denna studie och intervjua fler förskollärare och förskolechefer 
skulle man kunna få ett tydligare svar på om vårt resultat är generaliserbart trots få 
informanter. Det hade även varit intressant att utgå från ett föräldraperspektiv bland 
föräldrar som deltagit i utvecklingssamtal i förskolan.  
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Den litteratur vi använt oss av i denna studie har varit aktuell tidsmässigt, men vi 
saknade en bredare spann på antalet forskare inom ämnet. Utvecklingssamtal är en 
del av förskolan som kommer att utvecklas framöver vilket vi hoppas och tror 
kommer att resultera i att allt fler arbetar med barndelaktiga utvecklingssamtal.   

Detta kräver mer forskning på alla nivåer för att få fram metoder som fungerar 
oavsett förskollärare samt kvalitet på förskolan.   

6.5. Slutsats  

Planering och genomförande av utvecklingssamtal kan uppenbarligen skilja sig avsevärt åt 
såväl mellan olika enskilda förskollärare, som mellan olika förskolor. En slutsats, om än 
preliminär, som vi kan dra är att detta kan bero på diverse saker, som t.ex. tidsbrist, 
otydlighet i styrdokument och svag styrning från förskolechefer. Enskilda förskollärare blir 
på det viset i mångt och mycket lämnade att ensamma klara av detta komplexa arbete med 
planering och genomförande av utvecklingssamtal i och med dessa faktorer. Denna 
situation gör också att utvecklingssamtalet i allmänhet, och barnet i synnerhet, konstrueras 
på sådana sätt som inte alltid är fördelaktiga för barnet. Sammanfattningsvis skulle 
förskolors arbete med utvecklingssamtal kunna förbättras genom ökade resurser, 
specificerade styrdokument samt starkare styrning. En sådan förändring skulle potentiellt 
kunna leda till såväl ökad likvärdighet som ökad barndelaktighet. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor förskollärare 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

- Har du arbetat på andra förskolor utöver denna? 

- Arbetar ni efter någon speciell inriktning på den här förskolan? på vilket sätt i 

sådana fall? 

2. Vad anser Du är utvecklingssamtalets syfte? 

- Påverkar er eventuella inriktning ert sätt att se på utvecklingssamtalets syfte? 

3. Hur går Du tillväga vid planeringen av ett utvecklingssamtal? 

- Använder Du något specifikt material, som tex en samtalsmall eller liknande 

vid planeringen? 

- Finns det något i detta som du skulle vilja ändra på? 

- Förbereder Ni i arbetslaget samtalen tillsammans eller var för sig?  

- Har ni uppdelat vem som ansvarar för vilka barn eller är det olika från gång 

till gång?  

- Är barnet delaktigt under planeringen av utvecklingssamtalet? På vilket sätt i 

sådana fall? 

4. Hur genomför Du ett utvecklingssamtal? 

- Är barnet med under samtalet?  

- Om så är fallet, blir barnet delaktigt under utvecklingssamtalet? På vilket sätt i 

sådana fall? 

5. Vilken betydelse har förskolans styrdokument under planering och 

genomförande av utvecklingssamtal?  

- Känner Du att du får stöd av styrdokumenten inför samtalet och är det något 

specifikt styrdokument som är särskilt användbart? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor förskolechef 

1. Hur länge har du arbetat som chef på den här förskolan? 

- Har du arbetat som chef på någon annan förskola tidigare? 

- Har du arbetat på förskola innan du blev chef? 

2.  Vad anser Du är utvecklingssamtalets syfte? 

- Har du ändrat syn på utvecklingssamtalet efter att du börjat arbeta som 

förskolechef? 

3.  Har förskolan någon samtallsmall eller liknande att gå efter vid planering av 

utvecklingssamtal?  

- Anser Du att barn bör involveras i förberedelserna inför ett 

utvecklingssamtal? På vilket sätt i sådana fall? 

4. På vilket sätt utförs utvecklingssamtalen på denna förskola? Och vad ligger till 

grund för denna metod? 

- Är barnet med under samtalet? 

- Om så är fallet, blir barnet delaktigt under utvecklingssamtalet? På vilket sätt i 

sådana fall? 

- Används förskolans styrdokument som stöd vid planering och utförande av 

utvecklingssamtal? Vilka och på vilket sätt om så är fallet? 

- Har genomförandet av utvecklingssamtal förändrats under din tid på 

förskolan? På vilket sätt och varför i sådana fall? 
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Bilaga 3 - Missivbrev 

Information om undersökning av utvecklingssamtal med äldre 
barn i förskolan 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning i form av en intervju på 
din arbetsplats som kommer att pågå i cirka 30-40 minuter. Vi önskar få göra 
ljudupptagning under intervjutillfället.  

Vi som genomför denna undersökning heter Sandra Andersson och Julia Lindström 
och vi läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola. 
Intervjuerna kommer att ligga till grund för vårt examensarbete.  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger tänker kring 
planering och genomförande av utvecklingssamtal med 4-5åringar i förskolan.    

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Du kommer att vara anonym under hela processen och vi 
kommer ej heller nämna namnet på förskolan du arbetar på.  
Materialet från intervjun kommer endast att vara tillgängligt för undertecknade samt 
vår handledare Victor Kvarnhall.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Sandra och Julia 

Sandra Andersson 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Julia Lindström 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Handledare: 
Victor Kvarnhall 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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