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Förord 

Denna studie är ett examensarbete inom Pedagogik med didaktisk inriktning C/III inom Örebro 

Universitet, höstterminen 2012. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som varit inblandade i vår uppsats på ett eller annat sätt. 

Först vill vi tacka de pedagoger och föräldrar som ställde upp på att bli intervjuade. Era erfarenheter 

och tankar har bidragit till att utforma denna studie. Dessutom vill vi tacka vår handledare Britt 

Tellgren för all vägledning vi fått och som alltid tagit sig tid till våra frågor och funderingar. Pia ska 

ha ett stort tack som kritiskt läst vårt arbete och kommit med kommentarer.  

 

Ett hjärtligt tack till våra respektive, Patrik och Peter som alltid gett oss den tid och det stöd vi 

behöver. Slutligen vill vi tacka våra barn som med stort tålamod och förståelse väntat på att detta 

arbete ska bli klart. Vi älskar er! 

 

Anna Nikander och Ermina Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Vår studie undersöker fenomenet utvecklingssamtal i förskolans kontext. Vi har undersökt hur 

föräldrar respektive pedagoger uppfattar utvecklingssamtalen, vilka förväntningar som ligger till 

grund samt om olika attityder kan påverka samtalets gång. Vårt fokus ligger på hur 

kommunikationen mellan hem och förskola upplevs. Avsikten är att undersöka om parterna 

uppfattar att det finns några skillnader mellan pedagogers syfte och föräldrars förväntningar. Detta 

har vi undersökt genom att göra en kvalitativ forskningsintervju med en fenomenografisk ansats för 

att få fram aktörernas uppfattningar. Vi har valt att intervjua fem pedagoger och fem föräldrar 

eftersom vi genomförde en studie av en jämförande karaktär. Vi utgår ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv där vi lyfter Vygotskijs tre grundläggande teman för socialisation kopplat till personlig 

utveckling. Detta relaterar vi till att det i utvecklingssamtal uppstår olika samspelssituationer som 

de berörda parterna måste förhålla sig till, som är kopplat till att det i förskolans kontext sker ett 

möte mellan det privata och det offentliga. Resultatet har visat att dessa samtal inte upplevs som 

helt naturliga möten då det finns faktorer runt omkring samverkan som påverkar relationen i olika 

aspekter. Vi kan se att pedagogens syfte i stora drag inte skiljer sig mot föräldrars förväntningar. Det 

framträdande är dock att det är avgörande att relationen mellan parterna är av en stabil karaktär för 

att ett gott samarbete ska komma till stånd.  
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1. INLEDNING 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning av jämförande karaktär, där vi lagt ett större fokus på 

pedagogens roll, i förhållande till fenomenet utvecklingssamtal. Det vi vill titta närmare på är vilken 

förväntan inför utvecklingssamtalen som både föräldrar och pedagoger har, hur det uppfattas och 

vad som ligger i fokus. Vi vill också undersöka om vi kan se några skillnader i föräldrars respektive 

pedagogers upplevelser. Vi har även funderingar kring attityder och om de kan påverka samtalets 

gång samt vad som kan upplevas i dessa samtal. Detta ämne finner vi intressant eftersom vi som 

blivande förskollärare ska genomföra utvecklingssamtal och vi har en önskan om att dessa samtal 

ska kunna genomföras på ett bra sätt, både för oss och för föräldrarna. För att närma oss detta 

fenomen ville vi intervjua de berörda parterna för att få ta del av deras erfarenheter och kunskap och 

på så sätt också öka vår förförståelse för detta viktiga samarbete. Vi anser att vi i vår utbildning inte 

har fått med oss så mycket kunskap inom detta ämne, trots att det är en stor del av förskolans 

vardag. I och med den nya reviderade läroplanen har förskolläraren fått ett större ansvar för 

samarbetet med föräldrar och utvecklingssamtalen har även blivit obligatoriska (Lpfö 98/2010). 

Även om flera författare har berört ämnet så går de inte, enligt oss, in på djupet vad det i praktiken 

innebär för de berörda parterna. Detta resonemang finner vi stöd i det Johan Hofvendahl (2006) i sin 

avhandling ”Riskabla samtal- en analys av potentiella faror i skolans kvarts och utvecklingssamtal” 

antyder då han skriver:  

 
Som Sveriges vanligaste institutionella samtal är det häpnadsväckande att notera hur lite vi 
känner till om dem och hur lite av tidigare forskning som uppmärksammar själva 
samtalssituationen i dessa möten (Hofvendahl 2006, s 3). 

 

Anne-Marie Markström (2007) skriver att även hon saknar forskning kring hur utvecklingssamtalen 

i praktiken genomförs. Detta trots att vi anser att dessa samtal är en viktig del i samverkan mellan 

hem och förskola och har en central plats i den pedagogiska utvecklingen. Jesper Juul (2012) 

uttrycker i det senaste numret (nr 4 2012) av ”Pedagogiska magasinet” att skolan fokuserar på fel 

saker och att fokus istället bör ligga på att lärarna utvecklar en god relations kompetens. Han lyfter 

fram fyra olika teman som läraren bör utveckla:  

 
Det är deras förmåga till meningsfull dialog med det enskilda barnet, meningsfull dialog med 
grupper av barn, meningsfull dialog med föräldrarna- och ledarskapet. Det är här vi ska lägga 
kraften, på det viktiga samspelet mellan elever, lärare och föräldrar (Pedagogiska magasinet, nr 
4, 2012, s 38, vår kursivering). 
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Vidare menar Juul (2012) att pedagogen bör vårda sina relationer med omsorg, eftersom det goda 

samspelet är grunden till allt annat. Relationskompetensen är därför enligt författaren den viktigaste 

egenskapen hos en pedagog. John Steinberg (2008) belyser att förutsättningen för att utvecklings-

samtalen ska bli bra är att en god relation skapas mellan föräldrar, barn och pedagoger. Utan tillit 

finns det ingen trygg grund att stå på. Denna goda grund skapas genom att visa respekt, ta varandras 

åsikter och funderingar på allvar, samt att visa på att det som skapar oro också förändras och 

omsätts i praktiken. Det är också viktigt att reda ut konflikter och inte ha dem ”hängande i luften” 

då skapas en dålig stämning som påverkar relationen negativt. Detta resonemang ansluter sig även 

Elisabeth Jensen och Helle Jensen (2008) till, då de menar att goda relationer bygger på tillit och 

respekt gentemot den andre parten. Steinberg (2008) tar upp att det är viktigt att pedagogen inger 

förtroende och visar på en profession i sitt yrke och visar ett genuint intresse för barnet och 

föräldern, vilket också Jensen och Jensen (2008) menar, då de framhåller att pedagogen är den som 

ansvarar för den goda relationen. Steinberg (2008) menar vidare att det även är viktigt att ta tillvara 

på de viktiga mötena i hallen, vid hämtning och lämning. Då skapas de band som inger förtroende 

och skapar trygghet som lägger grunden för ett gott samarbete mellan hem och förskola, något som 

även Markström (2007) diskuterar vikten av. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Vårt syfte med denna undersökning är att beskriva hur föräldrar respektive förskollärare uppfattar 

utvecklingssamtal, vilka förväntningar de har, samt vilken grundsyn de olika aktörerna säger sig ha 

på dessa samtal. Vi funderar också på om de olika parternas attityder påverkar samtalet och vilken 

barnsyn som är dominerande inom denna diskurs. Vårt fokus ligger på hur kommunikationen mellan 

förskola och hem upplevs och hur aktörernas förväntan skiljer sig åt.  

Våra frågeställningar lyder: 

 

 Vilket syfte respektive förväntningar beskrivs av pedagoger respektive föräldrar på 

utvecklingssamtalet och hur skiljer sig dessa åt? 

 Hur uppfattar förskollärare och föräldrar att utvecklingssamtalet påverkas av de olika 

aktörernas attityd och förväntan? 

 

2.1 Begreppsanvändning 

Här kommer vi att redogöra för begreppet attityder och hur vi har valt att använda oss av det. Inför 

denna studie hade vi funderingar på om olika ”maktaspekter” kan påverka hur parterna inom denna 

diskurs agerar i det konkreta mötet. Då vi ansåg att begreppet ”maktaspekter” kan vara svårt att 

definiera valde vi istället att använda oss av uttrycket attityder. Med attityder avser vi hur olika 

parter förhåller sig till varandra i olika samspelssituationer. Vi menar också att den enskilda 

individens förförståelse och föreställningar kan påverka samspelet, både negativt och positivt. Dessa 

aspekter av samarbetet mellan hem och förskola menar vi kan påverka hur ett utvecklingssamtal 

uppfattas. 
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3. STYRDOKUMENT OCH TIDIGARE FORSKNING OM 

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN 

Nedan presenterar vi tidigare forskning och styrdokument om utvecklingssamtal i förskolan. Vi 

beskriver i 3.1 hur utvecklingssamtalet har förändrats över tiden och tar upp Christina Gars (2006) 

begrepp ”delad vårdnad”, Hofvendahls (2006) benämning av institutionella samtal samt vilka 

direktiv som finns i Lpfö 98/2010 kring dessa samtal. I 3.2 redogörs för vikten av den goda 

samverkan mellan hem och förskola, där vi bl.a behandlar teorier utifrån Jensen och Jensen (2008), 

Lars Eriksson (2004) och Sara Lawrence Lightfoot (2003). 3.3 framställer en bild av det önskvärda 

förskolebarnet kopplat till ett normalitetstänkande som grundar sig i utvecklingspsykologiska 

teorier, där vi bl.a tar upp Markström (2006) samt Philip Hwang och Björn Nilsson (2011). 3.4 lyfter 

fram olika forskares syn på observationer och bedömning i förskolan, bl.a Lise-Lotte Bjervås 

(2011), Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005). 3.5 behandlar asymmetrin i relationen mellan 

professionell och lekman kopplat till förskolan främst refererat till Jensen och Jensen (2008) och 

Inga Anderssons (2004) resonemang kring detta. 

 

3.1 Utvecklingssamtalets framväxt  

Gars (2006) beskriver barndomen som institutionaliserad. Detta menar hon har bidragit till att både 

föräldrarollen och den tid barn spenderar på olika institutioner, (tex förskola, skola, fritidshem) de 

senaste decennierna, har förändrats. Gars (2006) framhåller att kravet på att ge barnen en god 

uppfostran historiskt sett har förskjutits från hemmet till staten och därmed lades också barnens 

uppväxt, i större utsträckning än förut, på institutionernas ansvar. Gars skriver: 

 
Den skulle, genom sin förebyggande effekt, bidra till att förbereda barnen för framtiden och den 
skulle förskona samhället från vilsna och kriminella ungdomar (Gars 2006, s 27).  

  

Vidare menar Gars (2006) att statens ökade ansvar bidrog till att mötet mellan hem och 

förskola/skola förändrades, vilket ledde till att det krävdes ett helt nytt förhållande mellan föräldrar 

och professionella. Detta resonemang ansluter sig även Hofvendahl (2006) till då han lyfter fram att 

den förändrade synen medförde att det uppstod ett behov av att samarbeta för att parterna 

tillsammans skulle komma fram till hur de på bästa sätt skulle stödja barnets utveckling. Gars 

(2006) problematiserar detta samarbete då hon menar att relationen mellan aktörerna är beroende av 

politiska agendor, den kulturella synen och andra samhälleliga faktorer. Detta har i sin tur enligt 
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författaren bidragit till att förskolan hamnat i ”korselden” mellan föräldrars och barns behov och av 

förskollärares/lärares behov samt de krav samhället ställer på detta samarbete. Gars (2006)  hänvisar 

till Donzelors begrepp ”det sociala territoriet” och med detta avser hon den mark som ligger i 

gränslandet mellan det privata och det offentliga, där hon menar att den ”delade vårdnaden” 

befinner sig. Hon menar att parternas krav och samhällets behov också påverkar innehållet av det 

som behandlas i gränslandet mellan hem och förskola/skola.  

 

Gars (2006) hävdar att det historiskt sett även skett en förändring i vad som diskuteras mellan 

föräldrar och pedagoger. Författaren lyfter fram att det runt 1970-talet uppstod svårigheter i att 

kommunicera för att föräldrarna egentligen inte ville veta vad som hände på förskolan. De hade då 

en föreställning om att barnen inte trivdes på förskolan och att det därför var bättre om de visste så 

lite som möjligt om barnets vistelse. Detta uppfattades i sin tur av pedagogerna som ett ointresse 

och att föräldrarna saknade engagemang i sina barns vardag. Samtidigt uttryckte pedagogerna en 

rädsla för att hamna i en intressekonflikt i personalgruppen om de skulle diskutera eventuella brister 

i förskolan med föräldrarna. Det fanns också en rädsla för att träda över gränsen för vad som ansågs 

vara för privat i det offentliga (Gars 2006). Markström (2005) tar upp att tidigare forskning pekat i 

riktning mot att föräldrar inte ansågs vara tillräckligt kompetenta att ansvara för sina barns 

uppfostran och att förskolan därför skulle ses som ett komplement till deras brister.   

 

Kvartssamtal och senare utvecklingssamtal har sedan 1970 talet varit obligatoriska inom det 

svenska skolväsendet (Markström 2006). Hofvendahl (2006) framhåller att utvecklingssamtal ofta 

benämns som institutionella samtal inom samtalsforskningen. Forskaren menar att 

utvecklingssamtal är officiella samtal eftersom de är statligt styrda och är obligatoriska för aktörerna 

inom denna diskurs.  Men han hävdar även att samtalen har en inofficiell och privat karaktär 

eftersom de hålls bakom stängda dörrar och enbart de berörda parterna närvarar. Vidare menar 

Hofvendahl (2006) att dessa samtal ofta uppfattas som en granskning av hemmet och han 

poängterar att alla krav och förväntningar som läggs på parterna medför att missförstånd och 

svårigheter i kommunikationen lätt uppstår. Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) 

menar att det i dagens samhälle läggs ett stort fokus på utvecklingssamtalen i förskolan. De 

poängterar att syftet med samtalet redan från början måste vara tydligt för både föräldrar, barn och 

pedagoger. Samtalet ska också utmärkas av ett givande och tagande, där parterna tillsammans 

kommer fram till hur de på bästa sätt ska möta barnet. Författarna anser att utvecklingssamtalet 
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borde utformas så att föräldrar har samma möjlighet som pedagoger att förbereda sig och då också 

påverka samtalets innehåll.  

 

I den reviderade läroplanen för förskolan förstärks förskollärarens roll som värd för utvecklings-

samtalet och det har även blivit ett obligatoriskt inslag i verksamheten. Där står det bla. att 

förskolläraren ska bära ansvaret för: 

 
 • Att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande  
    över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, 
 • Utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och 
 • Att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten (Lpfö 98/2010, s 13). 
 

Vidare uttrycks det att hela arbetslaget ska ansvara för att: 

 
 • Föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel,  
    utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra  
    utvecklingssamtal minst en gång varje år, och 
 • Beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och  
    genomförande av verksamheten (Lpfö 98/2010, s 13). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) hävdar att förskolan måste vara tydlig med sitt mål och 

innehåll. Detta för att föräldrar ska kunna ha möjlighet att påverka verksamheten. Författarna 

skriver vidare:  

 
Föräldrarna har nämligen ingen möjlighet att komma med idéer och förslag till förbättringar om 
de inte känner till hur verksamheten är upplagd och vad som är syftet med olika pedagogiska 
aktiviteter (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s 135).  

 

3.2 Samarbete mellan förskolan och hemmet 

Markström (2005) framställer förskolan som en social arena där människor med olika bakgrunder, 

etnicitet, värdegrunder etc. ska mötas och finna ett gemensamt sätt att upprätthålla en 

kommunikation och ett samspel. Hon menar att det också är ett förhållande mellan det offentliga 

och det privata och att denna relation, mellan institution och den enskilda människan, bär med sig 

traditioner och normer som båda parterna måste förhålla sig till i olika samspelssituationer.  Jensen 

och Jensen (2008) menar att samarbetet mellan hem och förskola till största delen handlar om 

barnets trivsel, lärande och utveckling och det är barnet som ska vinna på detta samarbete. 

Förskolläraren ska bidra med sin professionella syn av barnet och hemmet ska ge sin bild på barnet. 

Denna gemensamma bild ska öka förståelsen för hur de tillsammans på bästa sätt kan möta just 

denna individ. Detta resonemang ansluter sig även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) till, 
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men de påpekar också att den dagliga kontakten är ett bra sätt att bygga grunden för ett gott 

samarbete och att dessa situationer inbjuder till förtroendefulla samtalssituationer där aktörerna kan 

utbyta information. Jensen och Jensen (2008) lyfter fram att förskolans olika styrdokument 

(läroplan, lokala arbetsplaner mm) ligger som en slöja över detta samarbete, vilket också påverkar 

innehållet i vad som diskuteras. I läroplanen står det att arbetslaget ska: ”visa respekt för föräldrarna 

och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens 

familjer (Lpfö 98/2010, s 13). 

 

Andersson (2004) påtalar vikten av att samarbetet mellan olika aktörer i barnets närhet bör fungera, 

för att ge barnet den bästa förutsättningen för en god utveckling. Barnets utveckling påverkas av den 

omgivande miljö, kontexten och det sociala sammanhanget. Andersson (2004) tar upp 

Bronfenbrenners begrepp ”mesosystem” och menar att de olika miljöerna barnet vistas i också 

påverkar hur de beter sig. Det upplevda i hemmet påverkar hur barnet agerar i skolan/förskolan och 

tvärt om. Det är därför av största vikt att alla länkar mellan hem och skola/förskola är av en pålitlig 

och stabil karaktär. Detta kopplar Andersson (2004) till en så kallad systemteoretisk utvecklingssyn.  

 

Eriksson (2004) tar i sin avhandling upp fyra olika principer i relationen mellan förskola/skola och 

hemmet. Vi har valt att enbart använda oss av två av principerna då dessa är relevanta för vår studie. 

Den första benämner han partnerskapsprincipen, där relationen mellan hem och skola värdesätts. 

Relationen ska grundas i en positiv anda och barnet ska stå i centrum och detta menar forskaren 

gynnar både samhällets och barnets utveckling. Partnerskapsprincipen växte fram i och med den 

förändrade synen på samarbetet mellan hem och skola, där hemmet och skolan skulle dela på 

ansvaret för barnets fostran och skolgång. Eriksson (2004) menar att relationen utvecklats till att bli 

mer demokratisk och syftet med att förbättra relationen var att skapa samma möjligheter för alla 

barn. Han menar att skolan både behöver och vill ha föräldrar som stöttar lärarna i arbetet med deras 

elever/barn. Man blev ”partners” för att alla barn skulle få samma möjlighet att uppnå goda 

skolprestationer, något som i förlängningen också förväntades skapa ett mer jämlikt och rättvist 

samhälle. Denna princip har kommit att bli ett ideal för hur en bra relation kan skapas mellan de 

olika aktörerna inom det svenska skolväsendet.  

  

Eriksson (2004) diskuterar även Isärhållandets princip, som menar att hem och skola/förskola är två 

skilda världar som bör hållas åtskilda, då dessa utgör två helt olika ”arenor” med olika regler och 

ramar. Eriksson (2004) refererar till Waller som är kritisk till att stärka banden mellan hem och 
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skola, då han menar att dessa två parter är ”naturliga fiender”. Föräldrars och barns relationer 

utmärks av en emotionell närhet och lärar-elev relationen kan aldrig vara av samma personliga 

karaktär. Waller menar att isärhållandet av dessa två arenor underlättar för barnet att växa in i 

samhället och är därför kritiskt inställd till att gränsen mellan hem och skola suddas ut. I hemmet 

sker en ”individfostran”, medan det i skolan sker en ”kollektiv fostran” och ett eventuellt samarbete 

ska bara komma till stånd om det uppstår konflikter mellan dessa två arenor. Eriksson (2004) lyfter 

fram att läraren alltid måste se till hela barngruppens bästa, medan föräldern enbart har fokus på sitt 

eget barn och dess behov.  

 

Lawrence Lightfoot (2003) beskriver hur gränserna mellan institutionen och hemmet bevakas av 

båda parter och hon liksom Eriksson (2004) ansluter sig till Wallers ståndpunkt. Lawrence Lightfoot 

(2003) skriver:  

 
Both parents and teachers claimed Waller, wish the child well, but it is such a different  
kind of well that conflict must inevitably aries over it (Lawrence Lightfoot 2003, s 43).   

 

Lawrence Lightfoot (2003) hävdar att denna relation baserar sig på en isärhållande princip, då dessa 

möten aldrig kan bli naturliga eftersom skolan styr över utformningen och dess innehåll. Relationen 

kantas av olika förhandlingar och kompromisser, en artig samverkan, som av sin natur aldrig kan bli 

konstruktiv, då samarbetet till största delen rör olika problemställningar. Hon menar att ”gråzonen” 

mellan hemmet och institutionen måste behandlas med försiktighet. Detta p.g.a att minsta 

”snedsteg” kan leda till att det skapas missförstånd som försvårar att en tillitsfull relation byggs upp. 

Vidare menar Lawrence Lightfoot (2003) att ett bra samspel kan leda till en djupare förståelse och 

nya insikter, vilket kan bidra till att parterna kan skapa en enad front. Författaren belyser att det är 

viktigt att skapa trygga relationer där tilliten kan byggas upp, först då vågar de vuxna runt barnet 

dela med sig av sina perspektiv. Lawrence Lightfoot (2003) lyfter fram att barnet ska sättas i 

centrum för att dessa trygga relationer ska uppnås och barnet blir på så sätt en ”bro” mellan hemmet 

och institutionen. Författaren skriver:  

 
Teachers who are successful in working with parents know that they must do everything in their 
power to put children – their strengths and their vulnerabilities, their achievements and their 
challenges- at the center of the parent- teacher conversation” (Lawrence Lightfoot 2003, s 60).   
 

Även Markström (2006) diskuterar vikten av att vårda relationen med föräldrarna. Hon tar upp att 

parterna måste ta hänsyn till den moraliska dimensionen i samspelet. Detta benämner Markström 

(2006) som ”face-work”, vilket hon menar används för att undvika att genera den andre. Forskaren 

diskuterar även de ”institutionaliserade personliga samtalen” då hon antyder att vissa inslag av 
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privat och personlig karaktär i dessa samtal kan bidra till att en nära relation byggs upp. Jensen och 

Jensen (2008) diskuterar vikten av att skapa en jämbördig dialog som bygger på ömsesidig respekt 

där pedagogen är närvarande i sin yrkespersonliga integritet. De menar att pedagogers syn på svåra 

samtal ofta baseras på en oro för barnets utveckling och författarna lyfter fram vikten av att 

pedagogen använder sig av ett personligt språk i dessa samtal. Språket bör användas på ett enkelt 

sätt som gör att den andre parten kan förstå och följa med i pedagogens resonemang kring barnet. 

När pedagogen enbart fokuserar på problemområden kan det uppfattas som att det är något fel på 

barnet, vilket leder till att föräldern har svårt att lyssna och ta till sig det pedagogen säger.  

 

3.3 Föreställningar om det önskvärda barnet 

Markström (2005) hävdar att det finns en föreställning hos både pedagoger och föräldrar om att 

barns allmänna utveckling gynnas av att vara i förskola. Vidare menar forskaren att det finns två 

styrande bilder av barnet inom kontexten förskolan. En som anser att barnet behöver styrning från 

de vuxna för att utvecklas i önskad riktning och en där den egna viljan och det fria barnet får ta stor 

plats. Detta relaterar vi till de utvecklingspsykologiska teorierna som Markström (2006)  diskuterar, 

vilka utgår ifrån att barn går igenom vissa steg i sin utveckling. Hwang och Nilsson (2011) beskriver 

Jean Piaget som en upphovsman inom det kognitiva perspektivet och som en förgrundsfigur inom 

utvecklingspsykologin. Enligt de kognitiva perspektiven finns fyra olika stadier i utvecklingen och 

dessa stadier är åldersrelaterade. Barns tänkande utvecklas likt en trappa där det nya stadiet bygger 

på det tidigare. Lev Vygotskij ansluter sig enligt Hwang och Nilsson (2011) delvis till Piagets 

teorier, då Vygotskij menar att barn bygger sin kunskap på tidigare erfarenhet och att ju mer 

erfarenheter barnen har desto större medvetenhet om sin omvärld utvecklar de. Vygotskij betonar till 

skillnad mot Piaget även vikten av det sociala och kulturella sammanhanget som barnet ingår i. 

Skillnaderna i Piagets och Vygotskijs perspektiv relaterar vi till det Markström (2006) beskriver som 

två dominerande bilder av barnet inom förskolan.  

 

I förskolans kontext skapas en föreställning om hur ett ”normalt” förskolebarn ska bete sig, då 

främst i relation till andra inom samma kontext. Enligt pedagogerna är barnen duktiga om de är 

självgående och oberoende, klarar av att leka med olika kamrater, inte är allt för inbundna, men inte 

heller för utåtagerande (Markström 2006). Forskaren menar att barnet förväntas anamma de ideal 

som vuxenvärlden förmedlar och som institutionen kräver av dem för att fungera optimalt. Vidare 

hävdar forskaren att förskolans strukturerade verksamhet med egna regler, styrning och normer kan 
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bidra till att det skapas en normaliserande funktion, vilket också skapar avvikelser. Detta sätter 

Markström (2006) i ett perspektiv för vad som anses normalt och hur barn kategoriseras på olika 

sätt i förskolan, där barns sociala kompetensenser ses som viktiga av både föräldrar och pedagoger, 

vilket de menar tränas i samspel med andra på förskolan. Den mer barndomssociologiska 

inriktningen understryker däremot att barnen tillsammans skapar och omskapar sina regler och 

rutiner för vad som anses normalt. Vidare skriver Markström (2006) om William Corsaros forskning 

som hävdar att även om barn tar till sig omgivningarnas normsystem så omvärderar de dessa i 

samspel med andra barn inom en institution och att barnen inom kontexten utvecklar sina egna 

värderingar ur dessa.  

 

Markström (2005) menar att det i utvecklingssamtal ofta sker en jämförelse mellan pedagogens och 

förälderns syn på barnet. Det är oftast föräldern som kommer med frågor och funderingar till 

pedagogen om hur barnet är i förskolans vardag, detta för att pedagogen har mer kunskap om hur 

barnet är och agerar i denna kontext. Markström (2005) konstaterar att utvecklingssamtal präglas av 

kategoriseringar av barn och forskaren påtalar att det även sker en jämförelse av barn i relation till 

syskon och andra barn inom förskolan. Även Bjervås (2011) diskuterar detta dilemma och hon 

kopplar Markströms resonemang till skollagen (2010:800), där det lyfts fram att barn under 

utvecklingssamtal inte ska jämföras med normala normer eller i relation till andra barn. Hofvendahl 

(2006) poängterar vikten av att barnets starka och positiva egenskaper ska lyftas och att ett 

bristperspektiv med fokus på barnets tillkortakommanden inte ska behandlas på ett 

utvecklingssamtal. Lyfts barnets positiva och starka egenskaper bidrar det till att elevens 

själförtroende och självbild stärks. Detta resonemang återkommer i läroplanen där det står att 

pedagogen ska hjälpa barnet att utveckla sin självkänsla, identitet och tro på sig själv (Lpfö 

98/2010). 

 

3.4 Föreställningar om dokumentation och bedömning av barn 

Bjervås (2011) menar att förskolan är det första steget i vårt utbildningssystem och att den svenska 

förskolan har en socialpedagogisk tradition. Vidare hävdar hon att observationer av barn alltid har 

funnits i förskolans verksamhet. Från 50-talet och framåt bestod det av utvecklingspsykologiska 

observationer där barn bedömdes utifrån ett ”normalt utvecklingsförlopp” från födseln och fram tills 

att de fyllt fem år. Bjervås (2011) lyfter fram att det tidigare ansågs viktigt att besitta kunskap om 
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vad man kunde förvänta sig av ett barn i en viss ålder, för att på så sätt kunna se om barnet 

uppvisade ett för deras ålder normalt beteende.  

 

Bjervås (2011) refererar till Elfström som gjort en analys av dokument (checklistor och mallar för 

IUP) där det visade sig att barnen grupperades i två grupper. Varav de flesta av barnen hamnade i en 

grupp där de bedöms utifrån ett ”normalitetstänk” som var kopplat till de utvecklingspsykologiska 

teorierna, där fokus låg på hur barnet bör vara utvecklat i en viss ålder. Sven Persson (1998) hävdar 

att barnets utveckling inte enbart kan förklaras med hjälp av olika utvecklingspsykologiska teorier. 

Författaren menar att det är ett alltför snävt perspektiv och att man inte kan förstå barns socialisation 

och lärande enbart utifrån dessa, då han menar att vi även måste se till den omgivande miljön. 

Persson (1998) hänvisar till forskning inom barnavårdcentralernas fyra års- kontroller och 

kopplingen till föräldrars sociala status. Där visade det sig att barns utveckling är beroende av deras 

sociala kontext. I familjer som saknar resurser utvecklas barnen senare. Persson (1998) menar att 

undersökningen tydligt påvisar sambandet mellan barns uppväxtmiljö och barnets kognitiva 

utveckling.  

 
Om vi vill att alla barn ska vara lika gynnade från början är det nödvändigt att stärka den 
sociala miljön. Vi kan skapa både goda och onda cirklar. Viktigt är att stödja föräldrarna och se 
till att nätverk finns och fungerar. Förskolan och skolan är oftast goda miljöer för de barn som 
har det besvärligt hemma. Men det är kombinationen som behövs: stöd till familjen och god 
omsorg utanför hemmet (Citerat i Persson 1998, s 99). 

 

Bjervås (2011) påtalar att pedagogen måste tänka på varför något bedöms, vad det är som ska 

bedömas och hur bedömningen ska ske. Forskaren menar också att den som bedömer måste ta 

hänsyn till att alla barn är olika beroende på vilken situation som omger barnet. Bjervås (2011) 

diskuterar begreppen being och becoming, vilket hon framhåller är beroende av hur vi väljer att se 

på barnet, som någon som är på väg att bli något (becoming), men som ännu inte är fullständigt, 

eller om vi ser det kompetenta barnet (being) som själv är med och skapar sitt lärande och sina 

villkor. Detta resonemang härleds till utvecklingspsykologin, där barnet ses som ofärdigt och den 

vuxne ses som det färdiga idealet. Bjervås (2011) tar även upp formativ och summativ bedömning, 

där den formativa bedömningen ska ”forma lärandet” och har i syfte att frambringa förutsättningar 

för ett fortsatt lärande, medan den summativa bedömningen är mer en summering av vad ett barn 

kan vid ett visst tillfälle. Bjervås (2011) menar att pedagogen bör utgå ifrån en helhetssyn på barnet. 

Dock konstaterar hon att barnets utveckling ändå delas upp och att det är de olika delarna som 

observeras och kartläggs, vilket enligt forskaren leder till att barnens olika utvecklingsområden 

urskiljs från helheten. Detta trots att förskolans läroplan belyser vikten av att omsorg, fostran och 
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lärande tillsammans ska bilda en helhet, samtidigt som förskolan ska lägga grunden för det livslånga 

lärandet (Lpfö 98/2010). 

 

Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2006) skriver att barnobservation används som ett 

medel för att utvärdera barnens psykologiska utveckling utifrån utvecklingspsykologiska kategorier. 

De menar att dessa kategorier också definierar vad ett barn ska kunna vid en viss ålder. Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) menar att när vi observerar gör vi ett medvetet val av vilka iakttagelser vi 

väljer att samla, även om vi ännu inte har reflekterat över observationerna. Nästa steg blir att göra 

ett selektivt urval av vad som dokumenteras utifrån vad jag som observatör finner intressant och 

värdefullt. Detta dilemma påtalar också Christina Wehner-Godèe (2010) som menar att all 

dokumentation formas av den som dokumenterar, vilket Åberg och Lenz Taguhci (2005) 

problematiserar då de framhåller vikten av att flera ögon observerar barnet eftersom en bild av 

verkligheten enbart utgör en tolkning och inte en sanning. Detta relaterar vi även till det Dahlberg, 

Moss och Pence (2006) problematiserar, att den som observerar alltid utgår ifrån att det finns en 

förbestämd objektiv och yttre sanning som också sätts i perspektiv för vad som anses som ”det 

rätta”. Även Jensen och Jensen (2008) belyser då de menar att barnet kan agera olika utifrån den 

aktuella situationen och därför måste alltid kontexten tas i beaktande. 

 

Lena Aronsson (2007) menar att barnet formas av sammanhanget och därför kan vi aldrig återge en 

rättvis bild av barnet genom att bortse från kontexten. Samtidigt påtalar Aronsson (2007) att 

bedömning och observation kanske är nödvändiga för att pedagogerna ska kunna se vad barnet har 

lärt sig och för att en utveckling och förändring av verksamheten ska komma till stånd. Däremot 

lägger författaren stor vikt vid att pedagogen bör vara medveten om att bedömningen ska gagna 

verksamheten och den fortsatta utvecklingen och inte utpeka det enskilda barnet, vilket även belyses 

i Lpfö 98/2010. Aronsson (2007) menar att när bedömning används på det sättet kan det istället 

bidra till att barnen får större inflytande över verksamheten. Britt Tellgren (2004) diskuterar ett 

individcentrerat perspektiv där fokus ligger på individen och dennes beteende och kognitiva 

förmåga sätts inte in i något större sammanhang. Till skillnad från ett interaktionistiskt perspektiv 

som tar hänsyn till kontexten som omger barnet. Hon menar att det är de tillfälliga faktorerna och 

omgivningen som tillsammans skapar barnet.  
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3.5 Maktfördelning mellan pedagoger och föräldrar 

Jensen och Jensen (2008) hävdar att relationen mellan förskollärare och föräldrar är asymmetrisk. 

Med detta avser de att förskollärarna har en maktposition gentemot föräldern då deras professionella 

status ger dem ett övertag. Även Markström (2006) ansluter sig till Jensen och Jensens (2008) 

resonemang om att det förekommer en ojämlik fördelning av talutrymmet och initiativen under 

utvecklingssamtal. Detta menar hon kan bero på att aktörerna har olika syften med samtalet, 

engagemang, kunskap eller status. Jensen och Jensen (2008) hävdar att det är av största vikt att 

vårda denna relation och poängterar att den som har makten också har ett ansvar över relationen. 

Författarna tar upp begreppet ”den narrativa principen”, som de kopplar till att alla former av 

relationer har en början, en mitt och ett slut. Som professionell menar de att det är viktigt att vara 

medveten om dessa delar och att vårda samarbetet genom hela förloppet, vilket leder till att det 

lättare skapas en struktur i relationen. Detta är något som även Hofvendahl (2006) diskuterar då han 

i sin avhandling om utvecklingssamtal kunde se att föräldrarna oftast fick ett mindre tidsutrymme 

för att diskutera sina frågor och funderingar, då ”övriga frågor” oftast lades i slutet av samtalet och 

att det egentligen inte fanns något reellt intresse från lärarnas håll att diskutera detta. 

 

Andersson (2004) tar upp att beroende av vilken människosyn vi har, så bemöter vi antingen 

människor eller så bedömer vi dem. Detta är beroende av våra tidigare erfarenheter, vilken 

värdegrund vi har och vilka värderingar vi lägger in i våra relationer. Detta är i sin tur kopplat till 

vilken livssyn vi har, om vi väljer att skilja på människor, se till hela sammanhanget eller enbart det 

som sker här och nu. Vidare belyser författaren att vi påverkas av våra erfarenheter av olika 

mötessituationer. Om vi har negativa tankar när vi går in i ett möte så är vi inte heller öppna för den 

andres åsikt och kanske rentav intar en försvarsställning. Jensen och Jensen (2008) lyfter att tidigare 

erfarenheter påverkar hur pedagogen reagerar i mötet med föräldern. När svårigheter i 

kommunikationen uppstår, leder det till att pedagogen upplever sig avvisad i sin professionella 

yrkesroll. När föräldrar däremot delar pedagogens tankar och funderingar kring barnet känner de sig 

bekräftade i sin yrkesroll. Magnus Dahlstedt (2007) hävdar att det är viktigt att som pedagog vara 

medveten om vilka föreställningar och förväntningar man har på föräldrarna. De förväntningar man 

har visar sig i det konkreta mötet mellan pedagogen och föräldern. Brister det i kommunikationen 

kan det uppstå förutfattade meningar och fördomar. Väljer pedagogen att se föräldrar på ett 

”negativt” sätt blir allt som föräldern säger fel. Det spelar ingen roll om föräldern engagerar sig eller 

inte, då pedagogen redan har skapat sig en egen bild. Vi tolkar det som att Dahlstedt (2007) ansluter 
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sig till det Andersson (2004) tar upp, alltså att det handlar om vilken människosyn vi har. Antingen 

väljer vi att bemöta människor eller så har vi redan dömt dem från början.  

 

3.6 Utvecklingssamtal ur ett sociokulturellt perspektiv 

Vi utgår i vår studie av utvecklingssamtal från ett sociokulturellt perspektiv. Stora namn inom denna 

teori är Lev Vygotskij och Mikhail Bakhtin. Vi har valt att lyfta fram Vygotskijs tre grundläggande 

teman inom denna teori. Dessa berör social samverkan, den individuella utvecklingen, relationen 

mellan utvecklingen och undervisning och lärande samt mellan tänkande och tal. Det centrala inom 

dessa teman är kopplingen mellan vår inre tankeprocess och hur den utvecklas genom vår sociala 

samverkan (Dysthe 2003).  

 

Detta tolkar vi som att utveckling sker i samspel med andra, då det först uppstår ett inre lärande som 

utvecklas i olika samspelssituationer som också är beroende av den kulturella och sociala kontext 

som omger oss. Vygotskijs och Bakhtins utgångspunkt är den sociala samverkan, gruppen, och hur 

individen anpassar sig efter den (Dysthe 2003). Bakhtin menar att vi människor är beroende av 

dialogen med andra människor. Men samtidigt menar han att den ”inre dialogen” ofta kommer i 

konflikt med den ”yttre dialogen” (Dysthe 2003). Roger Säljö (2000) menar att tänkandet skapas i 

samtalet, både i den ”inre dialogen” och i den ”yttre dialogen”. Kunskap och utveckling kommer till 

stånd när aktörerna delger och omvärderar sina perspektiv. Vidare menar Säljö (2000) att vi bär med 

oss erfarenheter som ligger till grund för hur vi agerar i en tidigare känd situation, t.ex 

utvecklingssamtal, då vi relaterar våra handlingar till den aktuella situationen och till den kontext 

som omger oss.  

 

Vi framhåller att det vid utvecklingssamtal uppstår olika samspelssituationer som aktörerna måste 

förhålla sig till. Kontexten i detta fall utgörs av institutionen förskolan och då framför allt 

fenomenet utvecklingssamtal. Vi menar att kontexten har stor betydelse för vilka förväntningar som 

aktörerna tar med sig in i mötet. Dessa samtal är inte naturliga samtal. De är planerade och 

strukturerade, där vissa ämnen ska avhandlas efter en redan färdig agenda. Aktörerna är tillsammans 

överens om att detta möte ska ske men det innebär ändå att dessa samtal kan vara svåra att 

genomföra för de inblandade aktörerna (Markström 2006). 
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Vi ansluter oss till Markströms (2006) resonemang om att aktörer i interaktion med varandra 

tillsammans skapar sin verklighet. Markström (2006) skriver:  

 
Ett samtal sker alltid i ett sammanhang (kontext). Detta specifika sammanhang har stor 
betydelse för hur kommunikationen utformas och förstås av aktörerna. Kontexten för ett samtal 
varierar bl.a. beroende på sociala och kulturella faktorer i tid och rum. I olika samhälliga 
verksamheter förekommer dagligen mer eller mindre institutionaliserade möten, d.v.s. 
kommunikativa situationer som är etablerade och organiserade i vissa syften, det som 
samtalsforskare har kommit att benämna institutionella samtal (Markström 2006, s 8).  

 

Markström (2006) diskuterar att utvecklingssamtalen karakteriseras av vissa återkommande delar, 

där det finns ett förbestämt syfte med samtalet, och där det finns rutiner för hur man ska gå tillväga 

under samtalet. Dessutom finns det under samtalet olika roller, en professionell roll och en lekmans 

roll. Detta gör att det redan innan samtalet finns vissa förväntningar på hur aktörerna ska agera, där 

den professionella blir styrande under samtalet. Dessa samtal är godtagna av samhällets normer och 

har ofta en egen definition, de kallas t.ex. för utvecklingssamtal.   

 

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning och fortsatt problematisering 

Utifrån tidigare forskning kan vi se att ansvaret för barnets uppfostran har förskjutits från hemmet 

till staten. Detta har bidragit till att det uppstod ett ökat behov av en kontinuerlig dialog mellan 

institutionen och föräldern, detta för att skapa de bästa förutsättningarna för barnet, vilket har lett 

fram till en ”delad vårdnad” (Gars 2006). I den nya reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 

98/2010) förstärks förskollärarens ansvar över detta samarbete och utvecklingssamtalen har blivit en 

obligatorisk del av förskolans arbete. Detta blir också ett möte mellan det privata och det offentliga, 

vilket Markström (2006) menar bidrar till att det aldrig kan bli ett naturligt möte, eftersom 

förskolans kontext påverkar innehållet av vad som diskuteras. Detta möte måste därför behandlas 

med försiktighet och relationen måste vårdas i olika samspelssituationer (Jensen & Jensen 2008). 

Eriksson (2004) lyfter fram två olika principer som parterna kan förhålla sig till i detta möte. Barnet 

ska bilda en bro mellan dessa två arenor och stå i centrum för samarbetet (Lawrence Lightfoot 

(2003). Vi undrar hur detta kan påverka samarbetet mellan förskola och hem, samt om innehållet i 

det som diskuteras på ett utvecklingssamtal påverkas av dessa aspekter? Hur stor betydelse har det 

goda samspelet och att det i vardagen skapas en bra kontakt för hur parterna uppfattar 

utvecklingssamtalet? 
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Forskningen har även visat att det inom förskolan skapas en normaliserande funktion och att barn 

kategoriseras ur ett utvecklingspsykologiskt tänkade, vilket kan kopplas till bilden av det ”normala 

barnet” (Hwang & Nilsson 2011, Markström 2006, Bjervås 2011). Flera forskare belyser också att 

förskolebarn ofta bedöms utifrån åldersrelaterade kriterier inför ett utvecklingssamtal, detta trots att 

det i skollagen står att barn inte ska jämföras med varandra (Markström 2005, Bjervås 2011). 

Forskningen belyser därför vikten av att flera perspektiv tillsammans skapar en så rättvis bild av 

barnet som möjligt, detta för att undvika ensidiga observationer som enbart utgår ifrån betraktarens 

synvinkel (Dahlberg, Moss & Pence 2006, Åberg och Lenz Taguchi 2005, Jensen & Jensen 2008, 

Wherner Godeè 2010). Utifrån detta ställer vi oss frågan om det inför ett utvecklingssamtal sker 

bedömningar och kategoriseringar av barn, och om det görs, hur påverkas i så fall innehållet i det 

som diskuteras under samtalets gång och påverkar det hur pedagogerna planerar och genomför ett 

utvecklingssamtal?  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv undrar vi om samspelet påverkas av individens egna 

erfarenheter, individens inre tankeprocess och upplevelser och hur dessa iså fall kommer i uttryck i 

olika samspelssituationer? Detta relaterar vi också till att utvecklingssamtal är ett strukturerat möte 

med ett redan förutbestämt innehåll, samt att aktörerna intar vissa roller. Hur påverkas relationen 

och samspelet av detta? 
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4. METOD 

Vi kommer här beskriva den metod vi använt oss av i undersökningen. I 4.1 redogör vi för intervju 

som forskningsmetod. 4.2 behandlar urvalet och 4.3 lyfter fram etiska överväganden. I 4.4 

presenterar vi genomförandet av våra intervjuer och i 4.5 beskriver vi hur vi bearbetat det insamlade 

materialet. I 4.6 utvecklar vi vårt resonemang kring tillförlitlighet och trovärdighet.  

4.1 Intervju som fenomenografisk forskningsansats 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsintervju för att samla empiri till vår undersökning som 

är av en fenomenografisk karaktär. Fenomenografin lämpar sig enligt Lars Owe Dahlgren och 

Kristina Johansson (2009) för att beskriva de tankar och den förståelse som människor har av ett 

fenomen. Utgångspunkten inom fenomenografin är att människor uppfattar fenomen på olika sätt. 

Men samtidigt finns det ett begränsat antal sätt som man kan uppfatta ett fenomen på. En 

uppfattning är en förståelse eller en erfarenhet av ett fenomen. Människor kommer alltid uppfatta 

saker på olika sätt och i en undersökning kan man inte vara säker på att upptäcka alla uppfattningar.  

 

Metodansatsen är utvecklad för att undersöka data som många gånger är insamlade från 

semistrukturerade intervjuer av enskilda individer. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) 

menar att den kvalitativa forskningsintervjun kan ses som ett professionellt samtal där man 

använder sig av en viss teknik för att uppnå ett specifikt syfte med utgångspunkt i vardagliga samtal. 

Martyn Denscombe (2009) anser att forskningsintervjun är en lämplig metod för att undersöka 

mänskliga åsikter, uppfattningar och erfarenheter. En av fördelarna med en kvalitativ 

forskningsintervju är att det enbart krävs enkel utrustning och att forskaren har ansiktskontakt med 

de intervjuade, vilket gör att vissa oklarheter kan redas ut direkt samt att forskaren har möjlighet att 

ställa följdfrågor så att de intervjuade kan vidareutveckla sina resonemang. Denscombe (2009) 

påtalar även att validiteten blir hög då forskaren kan ta kontakt med informanten igen om något är 

oklart. Nackdelen kan vara att det är en tidskrävande metod och beroende på i vilken grad intervjun 

är uppstrukturerad från början kan resultatets data variera i både form och massa. 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur pedagoger och föräldrar uppfattar utvecklingssamtal och 

vilka förväntningar parterna har på dessa samtal. För att söka svar på vår frågeställning ville vi ta 

del av pedagogers och föräldrars erfarenheter och upplevelser av fenomenet utvecklingssamtal. Vi 

valde därför att använda oss av en intervjuguide med semistrukturerade frågor (se bilaga 1,2). 
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Semistrukturerade intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009) av en flexibel karaktär och kan 

varken definieras som öppna samtal eller strukturerade frågeformulär. De består oftast av personliga 

intervjuer, vilket ger informanten möjlighet att förtydliga sina tankar. Vi valde att genomföra 

semistrukturerade intervjuer för att, som Denscombe (2009) belyser, studera pedagogers och 

föräldrars tankar och uppfattningar om utvecklingssamtal.  

 

4.2 Urval 

En del av syftet med vår studie var att undersöka om vi kunde se skillnader mellan pedagogers syfte 

och föräldrars förväntningar inför ett utvecklingssamtal samt om olika attityder påverkade samtalet. 

Eftersom vi ville gå in på djupet och göra en jämförande studie valde vi att begränsa oss till att 

intervjua tio stycken informanter, fem av varje part. Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet 

intervjuer beror på vad man har för syfte med undersökningen. Ur tillgänglighetsskäl valde vi att 

tillfråga pedagoger och föräldrar till barn på en förskola där vi redan hade en etablerad kontakt 

(Denscombe 2009). Pedagogerna arbetade på två olika avdelningar, men på samma förskola. Detta 

var inget som vi lade någon större vikt vid, då det inte var relevant för vårt syfte. Vi lämnade ut 

information till sju föräldrar och sex pedagoger, varav två föräldrar valde att avstå pga. tidsbrist och 

en pedagog inte ville delta. De kriterier vi hade inför valet av informanter var att alla någon gång 

skulle ha varit med om ett utvecklingssamtal.  

 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer ska deltagare i en undersökning informeras om 

konfidentialiteten i undersökningen. Det ska framgå att deltagarna avidentifieras och att de när som 

helst kan dra sig ur undersökningen utan någon förklaring (vetenskapsrådet 2011, Kvale och 

Brinkman 2009). Vi sammanställde ett informationsbrev (bilaga 3, 4) som dels behandlade vad vi 

ville undersöka inom fenomenet utvecklingssamtal dels redogjorde för vårt syfte. I brevet framgick 

att vi lovade dem full anonymitet och att undersökningen var frivillig och att de kunde avsluta den 

när de ville, vilket de berörda parterna gav sitt samtycke till. Vi upprepade även detta muntligt inför 

varje intervju. Vi klargjorde också att våra ljudinspelningar och transkriberingar efter att vår studie 

avslutats, skulle förstöras så att inga obehöriga skulle få tillgång till dem. Vetenskapsrådet (2011) 

menar att en viktig del inom forskningsetiken handlar om att skydda informanterna från skador eller 

kränkningar i samband med att de medverkat i en forskningsundersökning. För att bevara deras 
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anonymitet har vi valt att ge både pedagoger och föräldrar fingerade namn. Alla inspelningar har 

förvarats på ett säkert sätt så att inga obehöriga har kunnat få tillgång till dem (Vetenskapsrådet 

2011). Vi har förvarat allt vårt material i en lösenordslåst dator, för att vi har velat kunna gå tillbaka 

till det under undersökningens gång. 

 

4.4 Genomförande 

Efter att vi fastställt syfte och frågeställningarna valde vi att sammanställa ett informationsbrev 

(bilaga 3,4) som vi delade ut till de berörda parterna. I brevet presenterade vi oss och vad vi ville 

uppnå med vår undersökning. Vi tog även med våra etiska ståndpunkter, som konfidentialiteten och 

anonymiteten. Sedan fick aktörerna anmäla sitt intresse. Vi sammanställde en intervjuguide med 

öppna frågor (bilaga 1, 2). Pedagogerna ville komma förberedda till intervjun och fick därför ut 

frågorna i förväg. Vid intervjuerna med pedagogerna deltog vi båda två och de genomfördes på 

deras arbetsplats i ett lugnt rum där de inte blev störda. Detta gjordes för att de skulle känna sig 

trygga och bekväma med omgivningen, något som Denscombe (2009) menar är viktigt. En av oss 

tilldelades rollen som intervjuare och den andra satt bredvid och skrev anteckningarna eller 

kompletterade med följdfrågor.  

 

Föräldrarna intervjuades i sina hem, detta för att de skulle känna sig bekväma i en van miljö, samt 

för att de lättare kunde bestämma en tid som passade dem bäst. Under dessa intervjuer delade vi upp 

oss och tog några intervjuer var, för att föräldrarna inte skulle känna sig i ”underläge” då vi annars 

skulle sitta två mot en. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en iPhone och intervjuerna 

överfördes sedan till en dator.  

 

4.5 Bearbetning av materialet som samlats in 

Dahlgren och Johansson (2009) beskriver den fenomenografiska analysmodellen och framhåller att 

det insamlade materialet ska analyseras i flera steg. Vi har följt denna modell i vårt analysarbete. 

Författarna menar att det första steget är att bekanta sig med materialet. Efter varje avslutad intervju 

transkriberade vi dessa och gav pedagogerna och föräldrarna fingerade namn. Vi läste dessa 

transkriptioner, samt lyssnade på det inspelade materialet flera gånger och förde anteckningar för att 

försöka urskilja vad som var återkommande i svaren. Steg två benämns som kondensation där 

texten ska analyseras. Vi plockade i detta steg ut det mest betydelsefulla och utmärkande av de olika 
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delarna ur det empiriska materialet. I steg tre sker jämförelser. Här har vi försökt identifiera likheter 

och skillnader som vi sedan i steg fyra grupperade, detta steg kallas för gruppering. I steg fem 

(artikulation) ska likheterna särskiljas och utgöra kärnan för det fortsatta analyseringsarbetet, för att 

man senare i steg sex ska kunna namnge kategorier. I dessa två steg urskilde vi fem olika kategorier 

som svaren placerades in i. Vi namngav sedan dess kategorier för 1 erfarenheter, 2 direktiv uppifrån, 

3 vad tror pedagogerna att föräldrarna förväntar sig av ett utvecklingssamtal, 4 skiljer sig 

förväntningar och syften, 5 tidsaspekten. Sedan vi placerat in materialet i de olika kategorierna gick 

vi igenom detta en gång till. Vi kopplade därefter ihop de kategorier som behandlade samma sak 

och detta gjorde vi flera gånger i olika steg innan vi blev nöjda med de nya kategorierna. Detta steg 

är det sista i analysarbetet och kallas för den kontrastiva fasen (Dahlgren & Johansson, 2009). Det 

material som sedan återstod utgör vårt resultat och författarna benämner detta för ”utfallsrum”.  

 

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Denscombe (2009) menar att det i en kvalitativ undersökning är problematiskt att utröna någon 

absolut exakthet i det insamlade materialet. Han lyfter fram vissa åtgärder som forskaren kan 

använda sig av för att ändock övertyga läsaren om att det finns en stor sannolikhet i datan. Detta 

menar Denscombe (2009) ger läsaren en försäkran om att undersökningen genomförts och 

kontrollerats enligt god forskar praxis. För att säkerställa detta kan forskaren ställa sig vissa frågor 

rörande hur materialet behandlats.  

 

Denscombe (2009) anser att det är svårt att kontrollera informantens uppgifter då det handlar om 

den intervjuades uppfattningar och upplevelser av något. Skriftliga källor och observationer bör 

därför användas som stöd till intervjuinnehållet för att öka materialets trovärdighet. Vi har utgått 

ifrån att våra informanter talar sanning, men vi har samtidigt letat stöd i tidigare forskning för att 

nyansera och förstå utsagorna. Vi har också ställt oss frågan om det insamlade materialet är relevant 

för vår studie, vilket vi anser att det är. Denscombe (2009) diskuterar också respondentvalidering. 

Med detta avses att forskaren återvänder till informanterna med det insamlade materialet för att be 

dem utveckla sina resonemang kring oklarheter. Detta hjälper till att säkerställa datan. Vid vissa 

oklarheter återvände vi till informanterna för att de skulle få möjlighet att utveckla sina svar.  
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Forskaren kan också ställa sig frågan att om någon annan skulle genomföra samma forskning, skulle 

de då komma fram till samma resultat och slutsatser? Detta menar Denscombe (2009) kan vara 

problematiskt men det kan samtidigt sätta den egna undersökningen i perspektiv till vad annan 

forskning kommit fram till och därur utröna om resultatet och slutsatsen är rimlig. Under vårt 

analysarbete har vi läst flera avhandlingar som behandlar ämnet utvecklingssamtal och vi har också 

läst annan litteratur som berör denna diskurs. Detta har gjort att vi kunnat sätta vårt resultat i 

perspektiv till vad annan forskning kommit fram till inom diskursen utvecklingssamtal. Detta menar 

vi har hjälpt till att säkerställa trovärdigheten i vårt insamlade material. En fördel med att vi har en 

permanent dokumentation i form av intervjusvar och transkriberingar är att även andra forskare kan 

gå tillbaka till materialet och se om våra slutsatser är rimliga.  

 

Vidare menar Denscombe (2009) att en av fördelarna med en kvalitativ forskning är att den till 

största delen baserar sig på empiriskt material. Dock är tolkningen kopplad till den som utfört 

undersökningen och Denscombe (2009) belyser vikten av att inte lägga in sina egna värderingar och 

åsikter och det är av största vikt att forskaren framhåller en genomskinlighet i utförandet, detta för 

att andra lätt ska kunna följa forskarens olika steg i undersökningen och bilda sig en egen 

uppfattning om datans trovärdighet. Vi har därför valt att använda oss av fenomenografins olika 

analyssteg. Vi gick dessutom hela tiden tillbaka till syfte och frågeställning för att vi inte skulle 

lägga in våra åsikter och värderingar utan hela tiden koppla materialet till vårt syfte och 

frågeställningarna.  
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5. PEDAGOGERS OCH FÖRÄLDRARS UPPFATTNINGAR AV 

UTVECKLINGSSAMTAL 

Vi intervjuade tre förskollärare och två barnskötare som arbetat inom förskolans verksamhet under 

10-17år. De har alla varit delaktiga vid ett flertal utvecklingssamtal. Vi kommer även hädanefter att 

benämna utvecklingssamtal som enbart samtal. Vi har valt att inte göra någon skillnad mellan 

förskollärare och barnskötare då detta inte är relevant för vår undersökning och vi kommer 

hädanefter att benämna dessa som pedagoger. Vi har också intervjuat fem föräldrar till barn på 

samma förskola som pedagogerna arbetar vid och de har också alla varit med på utvecklingssamtal. 

Vi har gett både pedagoger och föräldrar fingerade namn, dels för att göra dem anonyma och dels 

för att vi ansåg att det blir bättre flyt i texten med namn istället för siffror eller bokstäver. 

Pedagogerna benämns med namnen Anna, Gun, Maria, Pia och Sara. Föräldrarna fick namnen 

Gunilla, Lotta, Maggan, Sofia och Sverker.  

 

5.1 Pedagogers och föräldrars erfarenheter av utvecklingssamtal 

För att få reda på vilka förväntningar aktörerna hade på dessa samtal ville vi först veta vilka 

erfarenheter de hade av utvecklingssamtal och hur de uppfattade dessa samtal. Detta gjordes för att 

vi ville undersöka vilka föreställningar de olika aktörerna tar med sig in i samtalen. 

 

Pedagogers erfarenheter 

När vi frågade pedagogerna om deras erfarenheter av samtalen berättade alla att de haft samtal 

under flera år inom verksamheten, de som själva hade barn berättade om sina erfarenheter som 

föräldrar. Vi uppmärksammar att samtalen har förändrats genom åren. När pedagogerna talar om hur 

samtalen utvecklats menar de att man inom förskola tidigare har haft en tanke på vad barnet ska 

utveckla, då man utgick ifrån olika checklistor som tex IUP. De menar att man tidigare utgick från 

ett slags bristperspektiv. Gun poängterar vikten av att förskolan numera ska utgå från barnets styrkor 

och positiva egenskaper. Gun säger: ”Man ska lyfta barnets styrkor och positiva egenskaper, för det 

är ju faktiskt något som alla barn har”. 

 

Gun och Pia säger att de nu utgår från arbetsplanerna för att påvisa utvecklingen hos barnet. Pia 

anser att dessa samtal är det bästa sättet att få kontakt med föräldrarna. Sara och Anna säger att 

deras fokus numera ligger på att visa utvecklingen och att beskriva barnets vardag genom bilder. 
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Anna anser att samtalen under åren har utvecklats till det bättre. Hon menar även att hon själv har 

utvecklats i sin yrkesroll vilket har bidragit till att samtalen har blivit mer professionella. Sara 

poängterar dock att hon trots flera år i yrket aldrig har känt sig bekväm i dessa situationer. 

 

Föräldrars erfarenheter 

Samtliga föräldrar säger att de har varit på sina barns utvecklingssamtal. Vi kan urskilja en tydlig 

bild av att föräldrar har en positiv inställning till samtalen och att de upplever dem som spännande. 

Föräldrarna menar att samtalen är ett bra tillfälle att ta upp eventuella problem, så att förskolan och 

hemmet kan samarbeta för att ge barnet de bästa förutsättningarna. Även om föräldrarna över lag 

har en positiv syn på samtalen menar Gunilla att hon ibland upplever dem som tidskrävande och 

Sverker uttrycker att han upplever samtalen som ”krystade” då han anser att han inte har en god 

relation till pedagogen.  

 

Analys 

 

Pia uttrycker att samtalen är det bästa sättet att få kontakt med föräldrarna. Målet med samarbetet 

mellan hem och förskola är enligt Jensen och Jensen (2008) att barnet ska gynnas. Detta samarbete 

ska leda till att det skapas en gemensam bild, där pedagogens roll är att bidra med förskolans syn 

och hemmet ska delge sina synpunkter. Vi kan se att det är detta som föräldrarna ger uttryck för, att 

samtalen är ett bra tillfälle att dela med sig av varandras perspektiv och tillsammans skapa en 

helhetsbild av barnets vardag, detta hänvisar vi till Erikssons (2004) parterskapsprincip. För att detta 

samarbete ska fungera är det viktigt att båda parter visar respekt och har en genuin tro på att den 

andra parten kan bidra med något viktigt i denna relation, precis som Jensen och Jensen (2008) 

lyfter fram. Vidare skriver författarna att det är den professionelle som ska leda samtalet. Sverkers 

upplevelse av att relationen med pedagogen kändes obekväm kan grundas i att pedagogen inte har 

tagit tillräckligt ansvar för att relationen utvecklats till det bättre.  

 

Sara säger att hon trots flera år som pedagog i förskolan aldrig upplevt samtalen som bekväma. 

Detta relaterar vi till att Markström (2007) benämner förskolan som en social arena och att 

relationen mellan förskolan som institution och föräldern inte är helt naturlig, då den sociala 

kontexten påverkar hur vi samspelar med varandra under mötet. Anna poängterar att hon vuxit in i 

rollen som professionell och detta kan relateras till det Markström (2007) framhåller, att som 

nybliven och oerfaren pedagog komma in i en ny kontext som förskolan utgör för att sedan växa in i 
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den. Vi framhåller sambandet mellan att vara oerfaren och erfaren och att det ligger en problematik i 

det, då alla parter har med sig en förförståelse som de måste förhålla sig till gentemot de ramar som 

finns inom den aktuella kontexten (Markström 2007).  

 

5.2 Utvecklingssamtalets uppbyggnad 

För att få en helhetsbild av samtalen ville vi undersöka hur pedagogerna valt att lägga upp och 

genomföra samtalen, om de upplever något direktiv från exempelvis läroplan, arbetsplaner, rektor 

etc. samt i vilken utsträckning dessa mål synliggörs för föräldrarna. Vi ville även undersöka hur 

pedagogerna såg på bedömning och dokumentation av barnen inför utvecklingssamtalen.  

 

5.2.1 Direktiv för utvecklingssamtal 

Sammanfattningsvis säger fyra pedagoger att det inte finns några direktiv från förskolechefen eller 

läroplanen angående hur ett utvecklingssamtal ska utformas och inte heller vad det ska innehålla. 

Det finns enligt dem inte heller några direktiv om hur många gånger de ska genomföras per läsår. 

De fyra pedagogerna menar att dessa samtal enbart är ett erbjudande. En pedagog säger: -”Det är 

inget man måste komma till…det får föräldrarna känna”. Pedagogerna säger att de erbjuder ett 

samtal under vårterminen och ett under höstterminen. En pedagog skiljer sig dock från de övriga 

och säger att de enligt läroplanen måste ha utvecklingssamtal, men hon säger däremot att det inte 

står hur många samtal som ska genomföras per läsår. Hon menar att alla föräldrar under 

höstterminen får en tid för ett samtal och under våren erbjuder de enbart föräldrarna tid, men att de 

flesta ändå vill ha ett samtal.  

 

Analys 

Sammantaget ser vi att pedagogerna inte uppfattar läroplanen som styrande över varken 

genomförande eller utformning av samtalen. Läroplanen för förskolan skriver dock att varje 

förskollärare ska ansvara för ”utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande”( Lpfö 

98/2010, s 13). Vidare står det att arbetslaget ska: ”föra fortlöpande samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt 

genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år”( Lpfö 98/2010, s 13).  
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5.2.2 Pedagogers och föräldrars förberedelser inför utvecklingssamtalet 

Pedagogers förberedelser 

På frågan om hur pedagogerna förbereder sig inför dessa samtal säger samtliga att de inom 

arbetslaget har delat upp olika ”ansvarsbarn” som de är lite extra uppmärksamma på, speciellt inför 

ett samtal. De tar sedan med sina funderingar till arbetslaget och samtalar tillsammans om barnet. 

En pedagog menar att detta är bra eftersom:  

 
-Det är ju alltid så att jag ser något som kanske inte du ser. Ja men jag tycker ju att det här gör 
faktiskt barnet. Den kan faktiskt räkna på det sättet, man har ju alltid olika. Då är det bra att 
man checkar av lite inför samtalen. Så att man är samspelta i arbetslaget, så att det inte skiljer 
sig. Så att alla ändå är med på det vi tar upp. 

 

Vi kan urskilja två olika sätt som pedagogerna förbereder sig på inför ett samtal. Pia och Gun säger 

att de förbereder sig utifrån sina arbetsplaner. De menar att arbetsplanen utgör grunden till vad de 

vill ta upp med föräldrarna. De utgår även ifrån en ”mall” som de har fyllt i innan, för att de vill att 

alla samtal i arbetslaget ska se ungefär likadana ut. Denna mall är också kopplad till målen i 

arbetsplanen och pedagogerna menar att den hjälper dem att se hur barnet utvecklats. Anna och Sara 

förbereder istället bildspel som de visar för föräldern för att visa på barnets utveckling. Utifrån 

bilderna diskuterar de sedan hur barnet utvecklas t.ex. motoriskt och socialt och vad som sker under 

dagen. 

 

Pedagogerna säger även att de lämnar ut lappar till föräldrarna för att de ska kunna förbereda sig och 

veta vad som kommer att tas upp under samtalet, en pedagog säger att det hjälper föräldrarna att 

komma med funderingar och frågor.  

 

Föräldrars förberedelser 

Samtliga föräldrar säger att de inte förbereder sig alls. Vissa menar att de bara ”kollar igenom 

lappen” de fått lite snabbt dagen innan, medan andra säger att de oftast bara kastar lappen i soporna.  

 

Analys 

Samtliga pedagoger sitter tillsammans och reflekterar över ”sina ansvarsbarn”, vilket vi tolkar blir 

en form av dokumentation av barnet. Detta relaterar vi till Åberg och Lenz Taguchi (2005) som 

menar att det är av stor vikt att all dokumentation granskas och reflekteras över av ”flera ögon”. För 

att precis som en pedagog uttrycker sig, ”att jag ser något som kanske inte du ser”, vilket Åberg och 
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Lenz Taguchi (2005) tar upp, att det inte enbart är ”min syn” på barnet som är den sanna bilden och 

därför behövs det flera ögon som tillsammans skapar en bredare bild av barnet.  

 

Pedagogerna uttrycker att de gärna vill att föräldrarna förbereder sig inför ett samtal, detta hänvisar 

vi till Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som menar att det är av stor vikt att föräldrar 

kommer förberedda för de ska kunna påverka samtalets innehåll. Vi uppmärksammar här en skillnad 

då föräldrarna säger att inte tycker det är viktigt att förbereda sig inför ett samtal, medan 

pedagogerna uttrycker att de vill att föräldrarna kommer förberedda. De skickar även ut lappar som 

en hjälp till föräldrarna att förbereda sig, vilket vi menar inbjuder till delaktighet. 

 

5.2.3 Pedagogernas upplägg och genomförande av utvecklingssamtal 

Vi kan urskilja att pedagogerna lägger upp samtalen på olika sätt. Maria lyfter fram att hon först 

frågar föräldrarna om de har något de vill ta upp, detta för att kunna minska eventuell oro. Hon 

knyter dessutom an till förra terminens samtal och vidareutvecklar från det om hon har samma 

ansvarsbarn. Maria säger att hon har jobbat fram en egen modell, där hon som förälder tänker på 

vilka delar hon själv vill diskutera. Hon uppmärksammar fyra olika utvecklingsområden: det 

sociala, språket, motoriskt och intellektuellt. Hon tar det sociala först, eftersom det enligt henne är 

den största och viktigaste biten.  

 

 Anna och Sara vill att förskolebarnen ska finnas med under samtalen och som vi tidigare nämnt 

använder sig Anna och Sara av bildspel. Anna säger att de får ett helt annat samspel när barnen är 

med, speciellt om de kan uttrycka sig verbalt. Genom bildspelen menar Anna att samtalen får ett bra 

flyt, eftersom det genom bilderna blir lättare att lyfta fram barnens utveckling.  

Anna säger:  

   
-Det är så lätt med bilderna, då ser man att ja.. här leker de i dockvrån. Då kan man alltid 
utveckla samtalet från den bilden. Då kommer man in på vilka de leker med, ja men hur, om de 
dukar eller om de leker vid sidan om lek. Ja men, det är mycket sådant som hjälper till på det 
sättet.  

 

Gun och Pia utgår istället från arbetsplanerna och läroplanen. Gun menar att hon då kan se hur 

barnen utvecklats kopplat till styrdokumenten.  

Gun säger:  
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-Om man till exempel jobbar med matematik, om vi lagt fokus på matematik då. Så kanske  
vi har vissa tankar med vart vi vill komma där. Så har vi pratat om vad just det barnet har  
nappat på och tyckt är roligt och intressant i det, kopplat till arbetsplanen.  

 

Gun poängterar även vikten av att prata om barnets trygghet och trivsel på förskolan. Hon menar att 

föräldrarna lätt tröttnar när det blir för mycket prat kring styrdokumenten.  

 

Alla pedagoger är överens om att samtalen ska vara positivt bottnade. Maria säger:  

 
-Man får inte ta en massa negativt, föräldern ska känna när de går därifrån att det är ganska 
okey. Är det tjafs och grufft, han har knuffats, eller han har rivits, då tar man det på en gång när 
föräldern kommer. Det är inget man tar på ett samtal så här. Utan ett sådant här handlar mer om 
en termin, om det nu är våren eller hösten. Det handlar mer om övergripande.  

 

Hon menar att det i vissa fall ändå kan vara nödvändigt att ta upp vissa ”negativa” saker om det t.ex. 

behövs en handlingsplan. 

 

Alla pedagoger är även överens om att andra barn inte ska diskuteras under ett samtal. En pedagog 

säger också att: -”Privatlivet inte ska diskuteras utan det ska handla om barnet här och nu”. Pia 

belyser vikten i att inte ta upp något som föräldrarna är oförberedda på. Hon menar att det kan bli 

obehagligt för alla.  

 

Analys 

Vi kan se att alla pedagoger vill lyfta fram barnets utveckling, fast på olika sätt. De anser att 

samtalet ska vara positivt bottnat och att föräldrarna ska känna sig ”okey” när de går där ifrån. Om 

föräldrarna får höra mycket negativt om sitt barn menar de att det kan leda till att relationen 

påverkas. Lawrence Lightfoot (2003) tar upp att man som pedagog måste vara aktsam i mötet med 

föräldrarna. Uppstår det missförstånd mellan parterna riskerar man att förstöra relationen. Pia säger 

att inga oförberedda samtalsämnen ska tas upp, eftersom det kan skapa en obehaglig stämning. 

Detta kopplar vi till det Markström (2006) benämner för ”face-work”, som används för att 

upprätthålla en bra relation, där man bevarar anseendet och inte generar den andre. Vi lyfter även 

fram det Maria säger, att när pedagoger och föräldrar har en bra vardagskontakt och ”tjafs och 

gruffs” tas upp direkt med föräldrarna i tamburen så uppstår inte några obehagliga situationer. Hon 

menar att om dessa ”negativt laddade” situationer behandlas direkt bidrar det till att föräldrarna 

redan är införstådda i barnets vardag på förskolan, vilket också Markström (2007) belyser vikten av.  
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En pedagog poängterar att privatlivet under samtalet inte ska diskuteras utan det ska handla om hur 

barnet är ”här och nu” i relation till förskolan. Det motsägs av Andersson (2004) som hävdar att 

barnets agerande påverkas av det upplevda i hemmet och vise versa så därför kan vissa privata saker 

vara viktiga att samtala om.  

 

5.2.4 Att synliggöra förskolans mål 

Pedagoger 

Det framträder två olika synsätt när det gäller att synliggöra förskolans mål. Två pedagoger säger att 

de synliggör förskolans mål för föräldrarna genom att de fört in arbetsplanerna.  

Gun uttryckte sig så här:  

 
-För att de (föräldrarna) ska kunna ha delaktighet och inflytande så måste de veta vad vi gör och 
hur vi tänker, så det handlar om samarbete och att synliggöra målen. 

 

De tre andra pedagogerna säger att målen inte synliggörs och det är inget som de tycker behöver 

diskuteras under samtalen. En pedagog säger att föräldrar kan komma in med frågor om förskolans 

mål under samtalen och då hänvisar hon till att likabehandlingsplanen hänger i hallen och att 

föräldrar får låna hem den om de vill. Vid frågan om huruvida läroplanens mål synliggörs för 

föräldrarna under samtalen svarar en pedagog:  

 
-Nej nej nej..det är det inte. Det som man kan ta upp från läroplanen är ju, a men om man gjort 
något motoriskt så brukar vi hänvisa till läroplanen bara. Men ingenting annat.  

 

Föräldrar 

Vi frågade föräldrarna om de är förtrogna med förskolans mål och om dessa mål är något som 

diskuteras under samtalen. Samtliga föräldrarna säger att målen är något som diskuteras under 

samtalen och tre av föräldrarna ansåg sig ha grepp om målen medan två föräldrar säger att de inte 

har det. En förälder uttrycker sig så här:   

 
-I det stora hela vet jag att det handlar om att ha kul på dagis och att lära sig under tiden. Att 
alla ska vara kompisar och leva lyckliga där. Men inte rent pedagogiskt, vad de ska lära sig 
inom alla ämnen och så, det vet jag inte. Men förstår ju att de håller på med mer saker än att vi 
bara lämnar dem på dagis och att de leker. De har ju vissa mål med vad de ska hinna med under 
dagisperioden. 
 

Föräldrarna uttrycker även att förskolans mål inte är det viktigaste för dem. En förälder säger:  
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-För mig är dagis, alltså, så länge barnen tycket det är kul och jag ser att de lär sig och trivs och 
utvecklas, så är det bra för mig. Sen hur de gör det spelar inte mig någon roll. 

 

Föräldrarna säger att de kommit i kontakt med förskolans mål genom lappar från förskolan. Men 

samtliga föräldrar menar att de inte orkar läsa dessa lappar. 

 

Analys 

Sammanfattningsvis ser vi att det finns två olika uppfattningar hos pedagogerna om relevansen med 

att synliggöra målen för föräldrarna. Gun och Pia arbetar utifrån arbetsplanerna för att synliggöra 

målen. De menar att föräldrarna kan få delaktighet och inflytande först när de vet vilka mål 

förskolan strävar mot, precis som Samuelsson Pramling och Sheridan (2006) belyser. I förskolans 

läroplan stå det att förskolläraren ska ansvara för att: ”ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” 

(Lpfö98/2010, s 13). Vidare står det i läroplanen att det är en förutsättning att förskolan är tydlig 

med att visa upp sina mål för att ge föräldrar och barn ett reellt inflytande över verksamheten. Vi 

tolkar detta som att Gun och Pia arbetar efter vad som står i läroplanen i och med att de väljer att 

synliggöra målen genom arbetsplanerna.  

 

De tre andra pedagogerna menar att målen inte är viktiga att synliggöra för föräldrarna under 

samtalet. Här läggs ansvaret på föräldrarna att själva söka reda på information om de vill veta mer 

om målen eftersom de hänvisar till att läroplanen och likabehandlingsplanen hänger i hallen. Vi 

ställer oss då frågan hur denna tydlighet kommer fram, om man enbart hänvisar till att dokumenten 

hänger i hallen? 

 

Alla föräldrar är eniga om att målen är något som diskuteras men de säger att målen inte är det 

viktigaste.  

 

5.2.5 Pedagogers syn på bedömning och dokumentation av barn 

Vi blev intresserade av hur pedagogerna ställer sig till bedömning och tre pedagoger svarade att 

barnen inte bedöms. En pedagog säger: -”Nej, vi får ju inte bedöma barnen, utan att vi pratar om hur 

de ligger i sin ålder”. Vidare berättar hon om sina tidigare erfarenheter där pedagogerna använde 

olika redskap för att bedöma barnens utveckling inom svenskan och matematiken. Hon säger:  
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-Det är skönt att man kommit ifrån det, att man inte ska bedöma barnen på det sättet nu. Det blir 
ju under deras ålder liksom att språkligt, att de ligger på deras nivå. Mer får vi ju inte bedöma 
dem så.  

 

En pedagog säger att de inte bedömer barnen på något sätt inför samtalen men att föräldrarna ofta 

kommer med frågor som handlar om hur barnen ligger till i utvecklingen.  

 

Två pedagoger menar däremot att barnen faktiskt bedöms, och de påtalar vikten av att utgå från 

barnens styrkor. Gun säger: 

 
-Ja det där funderar man mycket på. Så fort man berättar om ett barn har man på något sätt ju 
gjort en bedömning. Om jag berättar att ett barn är väldigt socialt och kan uttrycka sina tankar 
och åsikter då har jag ju gjort en bedömning på något sätt.  

 

Pia säger att de inte sitter och prickar av en checklista men menar samtidigt att hur hon än tänker så 

gör hon en bedömning. Gun understryker att det inte är samma sorts bedömning nu som förr, hon 

säger:  

  
-Man gör ju inte så som man kan ha gjort, jag vet att man för längesen kunde ha en matris och 
så kryssade man för om barnet kunde klippa eller ha pennfattning. (skratt) Så gör man ju inte. 
Men i berättandet blir det ju en typ av bedömning. Det kommer man ju inte ifrån.  

 

Analys 

Här urskiljer vi två olika synsätt på bedömning. Tre pedagoger säger att de inte bedömer barnen och 

två menar att en bedömning faktiskt sker. En pedagog poängterar tydligt att bedömning inte får ske, 

samtidigt pratar hon om hur barnet ligger till för sin ålder, vilket kan hänvisas till en summativ 

bedömning (Bjervås 2011). Vi lyfter fram att hon inte anser sig göra en bedömning men samtidigt 

beskriver hon att de ”checkar av” så att barnet ligger rätt för sin ålder, detta hänvisar vi till det 

utvecklingspsykologiska stadietänkandet som Markström (2006), Dahlberg, Moss och Pence (2006) 

diskuterar.  

 

Vi framhåller att även om matriserna som Gun talar om är borta, så ifrågasätter vi om det 

utvecklingspsykologiska tänkandet ändå lever kvar hos vissa pedagoger. Även detta kan vi relatera 

till det Markström (2006) diskuterar att inom den utvecklingspsykologiska teorin går barn igenom 

vissa steg i utvecklingen. Hon menar att det i förskolan skapas en föreställning om det ”normala” 

barnet och att barn inom en kontext jämförs i relation till andra barn inom samma kontext, vilket 

bidrar till en kategorisering av förskolebarn. När barnet kategoriseras sätts inte barnets beteende in i 
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ett större sammanhang och vi menar då att de inte tar hänsyn till kontexten i förskolan. Aronsson 

(2007) menar att kontexten måste tas i beaktning för att kunna återge en helt rättvis bild av barnet.  

 

5.3 Skillnader och likheter mellan pedagogers syfte och föräldrars 

förväntningar inför ett utvecklingssamtal 

En del av vårt syfte med studien var att undersöka om pedagogers syfte med samtalet och föräldrars 

förväntningar skiljer sig åt. Vi valde därför att fråga båda parterna vad de trodde att den andres 

syfte/förväntning var, samt om de upplevde att det skiljde sig åt i någon aspekt. För att få ett bredare 

underlag valde vi att gå ännu lite djupare in i dessa föreställningar och frågade också vad 

pedagogerna trodde att föräldrarna förväntade sig att få höra från förskolans håll under samtalet, då 

vi hade funderingar kring om dessa förväntningar hade något samband med vad pedagogerna tog 

upp under samtalet.  

5.3.1 Pedagogernas syfte med utvecklingssamtalet och uppfattningar av 

föräldrarnas förväntningar inför ett utvecklingssamtal 

När vi frågade pedagogerna vad deras syfte med samtalet var urskilde vi fyra huvudsakliga 

områden. Pedagogerna menar att deras syfte är: 

 Att från förskolans sida visa vad de arbetar med och deras tankar bakom allt de gör. Gun 

säger: -”Det är ju inte slumpmässigt även om det kan tyckas så. Vi har ju oftast en tanke 

med allt vi gör”.  

 Att skapa ett bra samarbete med hemmet och att föräldrarna ska få inflytande i 

verksamheten.  

 Att visa föräldrarna vad barnen gör under vardagen i förskolan 

 Att påvisa barnets utveckling. Maria betonar vikten av detta då hon säger att: -”Det är det 

allting går ut på”.  

 

Samtliga pedagoger är överens om att de tror att föräldrarna förväntar sig att få höra vad deras barn 

gör under dagarna på förskolan. Anna säger: 

-De är nog mest nyfikna på att få veta vad barnen gör under en dag. De är ju här den mesta 
delen av deras vakna tid. Så de vill ju veta vilka de leker med, matsituationen och sover de bra, 
det är oftast sådana frågor som kommer. 
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Fyra pedagoger säger att de inte tror att föräldrars förväntningar och pedagogernas syfte skiljer sig 

åt. De menar att de vet vad föräldrarna kommer att fråga och vad de förväntar sig få höra och då 

tittar de lite extra på det. Anna säger: 

 
 -Jag har haft föräldrar som haft A4 sidor på det som de ska ta upp. De sitter och betar av  
 under hand. Jag tycker det är jättebra att de gör så också. För vissa kan, ja det är kul och  
 titta på kort. Mer än så är det inte. Ändå är det ju det som vi själva har tänkt ta upp. Så  
 man tänker ju ändå väldigt lika så. 

 

Pia säger att syftet och förväntningarna ibland kan skilja sig åt, då hon vill visa hur de arbetar i 

verksamheten och varför de gör som de gör och att föräldrarna kan ha svårt att ta till sig detta.  

Pia säger att: 

  
-Det finns fortfarande många som tror att .. huuum... backar tillbaka tio år. De är ju bara här och 
leker. Förstår inte att det vi leker med, har något att göra med det vi gör längre fram.  

 

5.3.2 Föräldrars förväntningar på utvecklingssamtalet och deras uppfattningar av 

pedagogens syfte med utvecklingssamtalet 

Vi kan hos föräldrarna urskilja fyra förväntningar som de vill diskutera under ett samtal. Dessa 

förväntningar är,  

 Barnets utveckling (socialt, motoriskt och inlärningsförmåga).  

 Att få en inblick i vad barnet gör under förskolans vardag och en förälder poängterar att 

hon gärna vill se vad barnet gör under dagen, vilka de leker med, om de har aktiviteter 

osv. 

 Höra om barnet sköter sig. 

 Samarbeta med förskolan för att skapa en gemensam bild av barnet.  

 

En förälder uttrycker sig: 
 

-Få lite tips och råd med saker man ser hos sitt barn, saker som vi gör hemma och det behöver 
vi bättra på och det vill man att de ska hjälpa till med. Då kan man prata om det så och då 
hoppas jag att man får det med sig, lite tips och idéer.  Eller att så är det inte där, då är jag glad 
att barnen kan skilja på världarna. Hur man rör sig och för sig.  

 

Sverker lyfter fram att det är viktigt att förskolan och hemmet samarbetar,  han förväntar sig att höra 

både positiva och negativa saker. Han säger att han har förhoppningar om att inget allvarligt 

kommer tas upp under samtalet, då han menar att sådant ska tas i den vardagliga kontakten. Alla 
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föräldrar anser att andra barn inte ska diskuteras under samtalet, utan fokus ska ligga på det egna 

barnet. Maggan säger att det i vissa fall kan vara befogat att namnge andra barn om det rör sig om 

något allvarligt, men hon menar att det är något som pedagogerna ändå bör undvika. Hon säger:  

 -Sitta och jämföra barn med varandra eller ta in andra, det vill jag inte. För det har inte  

 jag med att göra.  
 

Sammanfattningsvis ansåg föräldrarna över lag att syftet och förväntningarna inte skiljde sig åt. De 

säger att de tror att pedagogernas syfte är att informera om hur barnet är under vardagen samt att 

ringa in vissa problemområden för att se om något inte stämmer. Flera föräldrar förväntade sig att få 

höra negativa saker om barnet. Tre föräldrar säger att de upplever dessa samtal som en del av 

pedagogens obligatoriska arbete, en form av redovisning av vad de gör på förskolan. En förälder 

säger:  

 
-De vill visa att de gör sitt jobb, det är de väl tvingade till, redovisa lite vad de gör och 
samtidigt för att vi ska få en förståelse.  

 

 

Analys 

Det framträdande är att pedagogens syfte med samtalen är att påvisa barnets utveckling och ge 

föräldrarna en inblick i barnets vardag, samt att skapa ett samarbete med hemmet och visa på att 

förskolan har en tanke med vad de gör. Vi relaterar det till att föräldrarna också förväntar sig att få 

höra om dessa områden. Vi lyfter även fram att förskolan vill påvisa ”vad de gör” i verksamheten 

och hänvisar det till att tre föräldrar säger att de uppfattar dessa samtal som obligatoriska och att 

förskolan vill redovisa att de gör sitt jobb. Detta diskuterar även Markström (2006), som menar att 

dessa samtal är obligatoriska och att pedagogerna ska genomföra dem som en del av deras yrke. 

Hon menar att det även ligger en förväntan på föräldrarna att även de ska delta och bidra till detta 

samtal. Det finns också implicita och explicita förväntningar och behov från båda aktörerna på hur 

dessa samtal ska genomföras. Vi menar att pedagogerna vill visa utvecklingen och det är även det 

föräldrarna vill höra. Skillnaden är att föräldrarna förväntar sig att få höra negativa saker om sina 

barn och att dessa samtal ska bidra till att ringa in problemområden. Att lyfta barnets negativa sidor 

är något som Hofvendahl (2006) poängterar inte ska ske, då han menar att samtalen i stället ska utgå 

från barnets styrkor.  
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5.4 Professionell pedagog i mötet med föräldrar 

En del av vårt syfte var även att undersöka om de olika parternas attityder påverkade 

utvecklingssamtalets gång. Därför valde vi att ställa några frågor som vi anser berör detta ämne. Vi 

hade bl.a. funderingar kring om föräldrar och pedagoger upplever att de får lika mycket tid för att 

diskutera sina frågor under samtalet, eller om någon part dominerar samtalet och får mer 

talutrymme eller tolkningsföreträde. Vi ville även undersöka om föräldrarna anser att deras 

funderingar tas på allvar och om de i någon situation känner sig i underläge gentemot pedagogen.  

 

5.4.1 Att dela på samtalsutrymmet 

Pedagoger 

Tre pedagoger säger att det kan skilja sig väldigt mycket från samtal till samtal hur mycket de pratar 

och att det till största delen beror på föräldrarna. Anna menar att vissa föräldrar är tystlåtna och 

svarar bara ja eller nej och då blir det svårare att ”lägga bollen i föräldrarnas händer”. Hon uttrycker 

sig: 

 

-Men är det någon man har lätt att prata med så blir det oftast att man sitter och bollar frågor hit 

och dit. Sådana samtal är oftast alltid lättare att ha.  

 

Sara tar upp att hon oftast har en bra dialog med föräldrarna och att de delar lika på tiden. Hon 

poängterar vikten av att det måste finnas tid för föräldrar att ställa frågor och att det finns tillräckligt 

med tid för att samtala kring bilderna och vad barnet gör på förskolan. Sara säger även hon att det 

beror på föräldrarna, ”ibland vill de veta mycket och ibland ger de inga följdfrågor och är tysta”.  

Maria säger att det är viktigt att föräldrarna känner att de får den tid de behöver.  

 
-Jag brukar ofta fråga bara i början, är det något ni vill ta upp? Känner ni att ni har frågor och 
funderingar? Jag brukar inleda så, så då har de liksom.. Bollen är hos dem. Då styr de samtalets 
början. 

 

 

Föräldrar 

Den framträdande bilden hos föräldrarna är att de upplever det som att de får den tid de behöver 

under ett samtal. Tre föräldrar säger att pedagogerna vill att de ska vara aktiva i dialogen. Lotta 

säger att det handlar om att ge och ta. Maggan säger:  

 
-Det tycker jag. Sen är jag en sådan förälder att finns det inte tid så tar jag mig tid. Jag är 
stark, jag låter det inte gå. 
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Sverker säger att han får tid, men menar samtidigt att det är beroende av vilken relation han har till 

pedagogen, hur mycket tid han tar under ett samtal. Han menar att det är viktigt att ha en bra och 

fungerande relation till pedagogen och att han själv inte enbart har goda erfarenheter av dessa 

samtal. Han säger:  

 
-Vi hade några krystade situationer där jag inte visste vad jag skulle säga. Det var mer på grund 
av att jag var obekväm med pedagogen. Det var inget bra flyt i samtalet, även om hon var 
duktig på och försökte.  

 

Gunilla säger att hon tycker att pedagogerna får en större del av tiden under samtalet. 

 

Analys 

Genomgående ser vi att alla pedagoger och föräldrar vill ha en bra dialog där de känner att de delar 

på talutrymmet. Även om de flesta föräldrarna upplevde att de fick den tiden de ville ha under 

samtalet så uttryckte vissa föräldrar att de inte fick det.  Gunilla ger uttryck för att pedagogen får en 

större delen av tiden, precis det Hofvendahl (2006) menar att lärare också tenderar att ta av dessa 

samtal, då de som professionella ska förfoga över samtalet. Detta kan vi också relatera till det 

Markström (2006) och Jensen och Jensen (2008) skriver att relationen mellan pedagog och förälder 

är asymmetrisk och att det bidrar till att talutrymmet blir ojämlikt. Detta kan bero på att aktörerna 

kan ha olika syften med samtalen. Sverker uttrycker att det är relationen som avgör hur mycket tid 

han tar av samtalet. Jensen och Jensen (2008) poängterar att det är av stor vikt att relationen mellan 

pedagog och förälder behandlas aktsamt. De menar att det är den professionella som har ansvar för 

att vårda relationen. Flera pedagoger tar upp att de lägger bollen hos föräldrarna men att det ibland 

kan vara svårt för att föräldrarna inte ger den respons som pedagogerna vill ha, då de säger att de i 

vissa samtal upplever att föräldrarna är tysta och inte frågar så mycket. Detta relaterar vi till Jensen 

och Jensens (2008) narrativa princip, som avser att alla relationer har en början, en mitt och ett slut 

och att det är viktigt att vårda relationen genom hela samtalet. 

 

5.4.2 Att ta föräldrars funderingar på allvar  

De flesta föräldrar säger att de upplever att deras funderingar tas på allvar. Sverker uttrycker dock 

att funderingar inte alltid tas på allvar, han menar att det beror på hur lyhörda parterna är för 

varandras ståndpunkter. Vid frågan om vad han tror att det kan bero på, svarar Sverker: 
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-Ja det kanske är vi som inte har fått dem att förstå att det är ett stort problem för oss. Det 
kanske är vi som är dåliga på att förklara. De har så många barn och de ser att det löser sig i 
slutändan. Vi ser ju bara vårt problem. De ser att problem finns men att de löser sig per 
automatik.  

 

 

Analys 

Lawrence Lightfoot (2003) framhåller att pedagogen inte har samma emotionella band till barnet 

som en förälder har. Pedagogen måste se till hela barngruppens välbefinnande medan en förälder 

sätter det egna barnet i fokus, då den har en närmare relation till barnet. Detta relaterar vi till det 

Sverker säger sig uppleva då han framhåller att pedagogen inte anser att hans funderingar är lika 

allvarliga som han själv tycker, men samtidigt uttrycker han en förståelse för att pedagogen inte ser 

hans problem ur samma vinkel och att de ser att det ändå löser sig i slutändan. Dock lyfter vi Jensen 

och Jensens (2008) resonemang där de hävdar att ansvaret för en god samverkan ligger på 

pedagogen och att föräldrars funderingar måste tas på allvar, även om pedagogen inte delar 

förälderns åsikt.   

 

5.4.3 Att vara i underläge 

På frågan om föräldrarna känner sig i underläge gentemot pedagogen säger två föräldrar att de 

ibland kan uppleva detta i samtalen, medan tre föräldrar säger att de inte känt sig i underläge. Sofia 

säger att hon upplever att hon brister i sin mammaroll när pedagogen vet mer om hennes barn än 

vad hon gör. Hon säger:  

 
-Man är ju inte helt bekväm under ett utvecklingssamtal... Det är lite övre och undre... Hela 
grejen är ju att de vet mycket om mitt barn som kanske inte jag vet, när en mamma egentligen 
borde veta allt. Man hoppas ju att det de ska säga om mitt barn är bra. För annars blir det ju lätt 
att man tar självförsvar för sitt barn. Förstår du hur jag menar...?  Man blir liksom lite mer tyst 
och skrattar bort det (haha). 

 

Vi uppmärksammar att även språkliga faktorer kan leda till att det brister i kommunikationen. 

Sverker talar om känslan av att känna sig i underläge gentemot pedagogen, då pedagogen använt 

termer om bl.a. barnets utveckling som han tidigare inte kommit i kontakt med.  

Han säger:  

 
 -Ja någon gång om de ställer en fråga kanske .. hur .. hur det var med utvecklingen och jag  
  kände mig väl lite dum att jag inte kunde vara med och prata samma språk som hon gjorde,  
  mer pedagogsnack som jag inte känner mig bekväm med. Så man känner väl som förälder att  
  man ska ta tag i vissa saker mer, vara mer engagerad i barnets utveckling. Det var lite så där. 
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Analys 

Vi kan se att två föräldrar ibland upplever att de känner sig i underläge gentemot pedagogen i dessa 

samtal, främst när pedagogen pratar om deras barn på ett sätt som gör att de upplever att pedagogen 

kan och vet mer än de själva gör. 

 

5.4.5 Att påverkas av föräldrars olika attityder  

Pedagoger 

När pedagogerna talar om föräldrars attityder säger de att de upplever att dessa kan påverka 

samtalets gång, då främst om föräldrarna inte har samma tankar och funderingar kring barnet som 

pedagogerna har. Pedagogerna menar att dessa samtal ofta förknippas med ”svåra samtal” och Sara 

säger att det kan bli svårt att bemöta detta. Anna uttrycker att olika synsätt kan försvåra samtalet.  

Hon säger:  

 
 -Om man har olika syn på barnen måste man som pedagog påvisa hur det är på förskolan, det  
   som händer hemma kan inte pedagogerna göra något åt, men man kan försöka göra lite lika.  

 

Hon menar att det är viktigt att betona att hela arbetslaget är eniga om de tankar och funderingar 

som tas upp i samtalet kring barnet.-”Att visa att det VI ser är det bästa för barnen”.  

 

Pedagogerna säger att dessa ”svåra samtal” ofta kräver lite mer förberedelser, t.ex. har de alltid 

rådfrågat specialpedagogen om de frågor som väckt funderingar kring barnet. De uttrycker att de 

upplever en trygghet i att kunna hänvisa till specialpedagogen. De menar att hennes ord väger lite 

tyngre och att det då blir lättare att övertyga föräldrarna om att barnet behöver stöttning i dessa 

frågor. Anna säger:  

 
-Så hon (specialpedagogen) kan lägga fram att, ja så här är det. Vi tycker att det behöver finnas 
en handlingsplan som vi kan jobba efter. Oftast så brukar de ge med sig, föräldrarna.  

 

Även Maria lyfter detta ämne och säger:   

 
-Det beror ju på vad det finns runt barnet. Är det jättejobbigt språkligt… ja men då måste ju vi, 
vägleda och visa på att vi måste stötta barnet språkligt i det här. Genom att kanske göra massa 
munmotoriska övningar, språklekar, rim och ramsor mer, och vägleda föräldern hur den kan 
jobba hemma. Läsa mycket, rim och ramsor hemma. Då får man ta upp det på ett sådant sätt. Så 
att föräldern förstår, att ja nu måste den här. Har inte föräldern känt av det så kan de vara 
oförstående… Mitt barn behöver inte läsas mer för å så... 
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Analys 

Alla pedagoger säger att föräldrars attityder påverkar samtalet. De ger även uttryck för att dessa 

attityder kan vara svåra att bemöta. Denna problematik uppstår oftast, menar pedagogerna, när 

parterna inte uppfattar barnet på samma sätt. Vi kan också se att de från förskolans håll gärna vill 

påvisa hur de uppfattar situationen och även visa på vad barnet behöver extra stöttning i.  
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6. DISKUSSION 

    Här kommer vi i respektive diskussionsavsnitt föra ett resonemang kring vårt resultat och hur vi 

genomfört studien. Vi kommer även diskutera hur vår teoretiska bakgrund kan sättas i perspektiv 

till vår studie. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I denna undersökning var vårt syfte att beskriva hur föräldrar och pedagoger uppfattar 

utvecklingssamtalet, samt vilka förväntningar de har på varandra och om dessa skiljer sig åt i någon 

aspekt. Vi hade också funderingar kring om attityder (se begreppsanvändning) kan påverka 

samtalets gång. 

 

Resultatet av vår undersökning visade i de flesta fall att både föräldrar och pedagoger uppfattar 

utvecklingssamtalen som något positivt. Resultatet har också visat att det syfte som pedagogen har 

med samtalet oftast överensstämmer med vad föräldrarna förväntade sig. Pedagogerna ser dessa 

samtal som ett bra medium för att från förskolans håll visa vad de gör och deras tankar kring detta. 

Även föräldrarna uttrycker att de förväntar sig att höra detta då de menar att pedagogerna är 

tvungna att redovisa sitt jobb. Det framkom även att båda parterna ville diskutera barnets 

utveckling, vad barnet gör på förskolan, samt att samtalet ska ligga till grund för ett gott samarbete. 

Vikten av detta samarbete är också något som belyses i förskolans läroplan där föräldrarnas 

delaktighet betonas (Lpfö 98/2010). Vi lyfter här Steinbergs (2008) och Jensen och Jensens (2008) 

resonemang att en god relation mellan föräldrar, barn och pedagoger är förutsättningen för att ett 

utvecklingssamtal ska bli bra. Detta relaterar vi till Erikssons (2004) partnerskapsprincip, som går 

ut på att förskolan och hemmet tillsammans ska ansvara för barnets utveckling och välmående.  

 

De skillnader mellan pedagogers syfte och föräldrars förväntningar på samtalen som vi kunde 

urskilja var att pedagogerna ansåg att samtalen skulle vara positivt bottnade, medan föräldrarna 

förväntade sig att höra negativa saker om sitt barn. Vi ställer oss frågan om det är som pedagogen 

Pia säger, att föräldrarna uppfattar att utvecklingssamtalen ska vara upplagda som de var för tio år 

sedan. Resultatet visar att samtalen har förändrats genom åren och pedagogerna säger att de tidigare 

utgick från olika checklistor och ett bristperspektiv. Pedagogen Gun understryker vikten av att 

samtalen numera ska utgå ifrån barnets styrkor. Pedagogerna framhåller vikten av att lyfta barnets 
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styrkor för att ge barnen en chans att utveckla sin identitet och en tillit till sin egen förmåga, i 

enlighet med läroplanens direktiv, vilket även Hofvendahl (2006) poängterar vikten av.  

 

Resultatet visar att pedagogerna förbereder sig inför ett samtal genom att dokumentera barnet och 

sedan diskuterar de detta med arbetslaget. Åberg och Lenz Taguchi (2005) poängterar vikten av att 

flera ”ögon” ska observera barnet för att en tolkning av barnet inte utgör en absolut sanning. Vi 

menar att detta verkar vara precis vad pedagogerna tänker på när de talar om att de sitter och 

reflekterar tillsammans, för att de vill höra varandras åsikter för att kunna få en klarare och bredare 

bild av barnet. Detta relaterar vi även till Dahlberg, Moss och Pence (2006) och Wehrner-Godée 

(2010) som menar att den som observerar redan har en föreställning om vad som är det ”rätta” och 

att dokumentationen alltid färgas av den som observerar. Jensen och Jensen (2008) och Aronsson 

(2007) menar att kontexten är viktig att ta i beaktande då barnet agerar på olika sätt beroende på 

situationen och därför kan man inte ge en rättvis bild av barnet genom att bortse ifrån den. Precis 

som en pedagog säger, så ser hon något i en situation som en annan pedagog kanske inte ser. En del 

av vårt syfte var att undersöka vilken grundsyn som var dominerande inom denna diskurs. Vi menar 

att genom dokumentationen av barnen som arbetslaget gör så görs också en form av bedömning, 

vilket även Andersson (2004) diskuterar och hon menar att beroende av vilken människosyn 

betraktaren har så bemöter och/eller bedömer vi människor på olika sätt. Författaren menar att det är 

beroende av om vi väljer att se till hela sammanhanget eller enbart till det som sker här och nu. Vi 

förstår det som att pedagogerna får en mer övergripande syn på barnet när de sitter tillsammans och 

för detta resonemang och att större del av kontexten runt barnen då också synliggörs, vilket vi 

menar visar på att pedagogerna har en strävan mot att bemöta varje barn snarare än att bedöma dem. 

 

Markström (2006) hävdar att förskolan kan bidra till att det uppstår en normaliserande funktion som 

även skapar avvikelser. Det problematiserar även Bjervås (2011) som menar att barn oftast 

kategoriseras under dessa samtal trots att det enligt skollagen inte ska ske en jämförelse mellan barn 

inom samma kontext. Det som tydligt framkom under intervjuerna var två olika synsätt på 

bedömning, som vi också tolkar som två olika sätt att se på barnet. Tre pedagoger menar att 

bedömning inte sker, samtidigt som en pedagog säger att hon summerar vad barnet kan vid en viss 

ålder, vilket kan ses som en form av summativ bedömning (Bjervås 2011). Vi ställer oss frågan om 

det för pedagogen finns en norm för hur ett barn ska vara utvecklat vid en viss ålder. Vi menar att 

om man använder en summativ bedömning utan att reflektera över det, så görs en jämförelse med 

vad ett ”normalt” barn ska kunna vid en viss ålder. Detta finner vi även stöd i det Markström (2006) 
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diskuterar, att barn enligt den utvecklingspsykologiska teorin utvecklas i olika steg och att det får 

oss att skapa en bild av det så kallade ”normala” barnet. Vi tolkar det som att dessa pedagoger har 

en individcentrerad barnsyn som är starkt kopplad till det utvecklingspsykologiska tänkandet 

(Tellgren 2004, Hwang & Nilsson 2011).  

 

Två pedagoger är däremot medvetna om att en bedömning sker när de berättar om barnet. Men de 

framhåller samtidigt att den inte blir lika konkret som vid användandet av olika 

avcheckningsmallar. Vi tolkar det som att de ändå ser att en bedömning görs och att de genom sitt 

medvetna förhållningssätt inser att det är ett dilemma som pedagogen måste förhålla sig till och det 

verkar som att man aldrig kommer ifrån de utvecklingspsykologiska teorierna till fullo (Markström 

2006). Eftersom pedagogerna Gun och Pia utgår ifrån verksamhetens mål, med verksamheten i 

fokus, menar vi att det blir en mer formativ bedömning då de utgår ifrån vad förskolan har gjort för 

att stödja barnets utveckling istället för hur barnet ligger till i jämförelse med sin ålder (Bjervås 

2011). Vi relaterar detta till Markströms (2006) diskussion om det ”normala” barnet, då hon menar 

att man måste förstå kontexten i relation till barnet, detta kan även hänvisas till Tellgrens (2004) 

interaktionistiska perspektiv som lyfter fram kontextens betydelse. Vi menar också att det redogör 

för hur pedagogen väljer att se på barnet, som being eller som becoming. När vi väljer att se det 

kompetenta barnet som medskapare måste vi också ta hänsyn till kontexten (förskolan) som utgör 

ramarna för lärandet, vilket även Bjervås (2011) belyser. Dessa två komponenter skapar 

tillsammans det kompetenta förskolebarnet och när vi väljer att bortse från en av faktorerna kan vi 

inte heller få en rättvis bild av hela barnet (Bjervås 2011). 

 

Resultatet visar även att pedagogerna vill att föräldrarna ska vara förberedda inför ett samtal, för att 

de ska veta vad som kommer att diskuteras. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) hävdar att 

föräldrarna bör ha lika stora möjligheter att förbereda sig som pedagogerna, för att kunna påverka 

samtalets innehåll. Intervjuerna visade att pedagogerna lämnade ut lappar innan samtalen för att de 

ville att föräldrarna skulle komma förberedda. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller 

att samtalet ska vara ett givande och tagande. Trots att pedagogerna i vår studie ansträngde sig 

visade det sig att inga föräldrar förberedde sig alls inför samtalen. 

 

Ur resultatet framkom det att två pedagoger påtalar vikten av att föräldrarna skulle vara medvetna 

om målen och att de jobbade efter arbetsplanerna. Dessa lyfter de även fram under samtalen för att 

ge föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten. Tre andra pedagoger ansåg att det inte var viktigt 
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att diskutera målen under samtalen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att en 

tydlighet gentemot föräldrarna angående förskolans mål är viktigt för att ge föräldrarna möjlighet till 

inflytande. Frågan som uppkommer är vart tydligheten tar vägen när man hänvisar till läroplanen 

och likabehandlingsplanen som i vissa fall hängde i hallen. Det framkom även att föräldrarna inte 

ansåg att förskolans mål var så viktiga utan att det viktigaste var att barnen trivdes och mådde bra. 

Sverker upplevde att han behövde vara mer engagerad i sitt barns utveckling, samtidigt som han 

upplevde att han inte hade grepp om förskolans strävansmål. Pedagogen Gun påtalar vikten av att 

föräldrar måste vara medvetna om hur förskolans mål konkretiseras i verksamheten för att de också 

ska bjudas in till delaktighet och kunna påverka verksamhetens utformning, vilket även Lpfö 

98/2010 belyser. Vi hänvisar till Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som menar att föräldrar 

inte kan påverka innehållet om de inte känner till hur verksamheten är upplagd. Vi ställer oss då 

frågan om Sverker skulle vara mer delaktig och engagerad i sitt barns utveckling om han var mer 

insatt i förskolans strävansmål.  

 

Vårt resultat visade även att de flesta föräldrar upplever att de får en stor del av samtalstiden och 

även pedagogerna ansåg att det var viktigt att ge föräldrarna ett stort samtalsutrymme. Detta står i 

kontrast till Hofvendahls (2006) forskning som påvisat att föräldrarna oftast inte får ta ett stort 

utrymme i dessa samtal, då de oftast blir hänvisade till övriga frågor i slutet av samtalet. Utifrån 

detta resonemang ställer vi oss frågan om pedagogerna gör detta för att försöka göra relationen mer 

jämlik, eftersom relationen enligt Markström (2006) och Jensen och Jensen (2008) är asymmetrisk 

då pedagogen har en professionell status. 

 

Vissa pedagoger menar att det kan vara svårt att ge föräldrarna en stor del av samtalstiden beroende 

på hur engagerade föräldrarna är. Detta kopplar vi till Jensen och Jensen (2008) som menar att 

ansvaret ligger på pedagogen att det skapas en god relation. Sverker upplever att han får tid, men 

menar samtidigt att det är beroende av vilken relation han har till pedagogen hur mycket han pratar 

eller om det uppstår krystade situationer. Resultatet visar att de flesta föräldrarna tycker att deras 

funderingar tas på allvar, dock skiljer sig Sverker som menar att de inte alltid tas på allvar. Ändå 

menar han att pedagogerna kanske inte ser samma tydlighet i problemet. Detta relaterar vi till 

Lawrence Lighfoot (2003) som menar att pedagogen inte kan ha samma relation till barnet som en 

förälder har. Samtidigt måste pedagoger ta föräldrars funderingar på allvar (Jensen & Jensen 2008).  
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Gars (2006) framställer barndomen som institutionaliserad och att en förskjutning skett från att 

hemmet har ansvarat för barnets uppväxt till att staten fått en allt större roll, vilket skapat en så 

kallas ”delad vårdnad”. Föräldern Sofia upplever att hon känner sig i underläge när pedagogen vet 

mer om hennes barn än vad hon vet och hon menar att hon lätt intar en försvarsställning då, vilket 

Andersson (2004) belyser då hon menar att vår livssyn och våra erfarenheter påverkar hur vi agerar i 

en mötessituation. Författaren menar att negativa attityder påverkar hur öppna vi förhåller oss till 

den andres ståndpunkt. Hofvendahl (2006) lyfter fram att föräldrar ofta upplever dessa samtal som 

en granskning av deras föräldraroll. Dahlstedt (2007) hävdar att pedagogen måste vara medveten om 

vilka föreställningar och förväntningar de tar med sig in i mötet med föräldern. Brister det i 

kommunikationen menar författaren att det kan uppstå förutfattade meningar. Jensen och Jensen 

(2008) belyser vikten av att pedagogen använder sig av ett språk som den andra parten förstår. Vi 

förstår det som att bristande kommunikation kan leda till att föräldrar kan känna sig bedömda och i 

underläge. 

 

 Även pedagogerna i vår studie uppfattar att föräldrarnas attityder påverkar samtalets gång, främst 

när föräldrars och pedagogers bild av barnet skiljer sig åt. Två pedagoger säger att de från 

förskolans håll måste påvisa hur barnet är på förskolan och de vill vägleda föräldrarna hur de ska 

göra hemma så att de gör lika. Detta kan vi relatera till Erikssons (2004) partnerskapsprincip, som 

utgår från att barnet ska stå i centrum och att samarbetet mellan hem och förskola ska gynna barnets 

utveckling. Samtidigt säger pedagogen Anna att hon ofta får föräldrarna att ge med sig. Hon menar 

att hon får föräldrarna att inse att det blir det bästa för barnet. Handlar detta om att föräldrarna ger 

vika för pedagogens ”makt” och ”kunskap” om barnet? Eller handlar det om det Gars (2006) tar 

upp, att pedagogerna tar sitt ansvar över barnets utveckling och välbefinnande, den ”delade 

vårdnaden”, där man tillsammans ska sträva efter det som är bäst för barnet? Markström (2006) 

diskuterar också detta dilemma då hon menar att utvecklingssamtalet riskerar att bli ett redskap för 

att förmedla hur en så kallad god förälder bör agera. Jensen och Jensen (2008) menar däremot att 

det kan vara svårt för föräldrarna att ta till sig budskapet och tala konstruktivt om problemet om 

pedagogen lägger fram att problemet enbart ligger hos barnet. Här menar författarna att man måste 

vara medveten om sin yrkespersonliga integritet och använda sig av ett personligt språk. Markström 

(2006) hävdar att personliga inslag i samtalen kan bidra till att det skapas en förtroendefull atmosfär 

där pedagogen och föräldern kan mötas på ett mer jämnlikt plan. Pedagogen Sara menar däremot att 

samtalen ska präglas av det som sker i förskolan och att det privata ska lämnas utanför. Detta 

resonemang relaterar vi till  vad Eriksson (2004) kallar isärhållandets princip, som går ut på att de 
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två olika arenorna ska hållas åtskilda. Vi ställer oss frågan om aktörerna kan mötas på en mer jämlik 

nivå när det inte finns ett genuint intresse för den andre. Vi menar att barnet påverkas av sina 

upplevelser i både hemmet och förskolan och därför kan det vara viktigt att även samtala om det 

privata. Detta kopplar vi till en systemteoretisk utvecklingssyn och att barnets hela sociala kontext 

måste tas i beaktandet för att skapa en större förståelse för barnet, och precis som Andersson (2004) 

diskuterar måste sammarbetet mellan dessa olika arenor vara stabilt för att barnet ska gynnas. 

 

Vår slutsats är att både föräldrar och pedagoger vet vad de förväntar sig av ett utvecklingssamtal, 

eftersom samtalet inte är ett naturligt samtal, precis som Hofvendahl (2006), Jensen och Jensen 

(2008) och Markström (2006) belyser. Därför är det viktigt att pedagogen har en yrkes- 

professionalitet och försöker skapa ett bra samarbete med föräldern, där barnet ska vara en bro 

mellan hem och förskola (Lawrence Lightfoot, 2003). När barnet ska stå i centrum är det viktigt att 

länkarna mellan hem och förskola är stabila och pålitliga (Andersson 2004). Den goda relationen 

skapas genom att aktörerna ser på varandra som jämlika partners. För att föräldrarna ska bli 

delaktiga och jämbördiga menar vi att det är av största vikt att förskolan synliggör målen och bjuder 

in föräldrarna till samarbete. Vi menar att detta kan bidra till att relationen inte förblir asymmetrisk i 

samma utsträckning och att föräldrarna då också kan bli mer engagerade och delaktiga. Vi som 

blivande pedagoger vill lyfta fram att det är viktigt att uppmärksamma att föräldrarna utgör en 

heterogen grupp och att pedagogen måste ha en genuin tro på att alla har något viktigt att bidra med. 

Vi menar att ansvaret ligger hos oss pedagoger att skapa denna jämbördiga och förtroendeingivande 

relation. Denna goda relation byggs upp under vardagliga möten, som i sin tur bidrar till att 

utvecklingssamtalet är ett samtal där båda parter vågar ge och ta och att barnet sätts i fokus. Enligt 

Juul (2012) är relationskompetensen pedagogens viktigaste kompetens och att allt annat bygger på 

det och utifrån vår studie kan vi inte annat än att hålla med Juul. Frågan är bara hur de verksamma 

inom förskolans kontext ska uppnå detta. Som Juul poängterar så finns det ingen färdig manual att 

utgå ifrån, och vi menar att varje pedagog måste hitta sitt eget sätt att skapa goda relationer och ett 

gott samarbete.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi har i denna undersökning valt att göra intervjuer för att få fram de olika parternas uppfattningar 

om utvecklingssamtal. Vi anser att detta var en bra metod, men i början av vår skrivprocess 

övervägde vi att använda oss av observationer, detta för att komma närmare vad som verkligen sker 
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under ett utvecklingssamtal. Efter en diskussion oss emellan valde vi i stället att använda oss av 

intervjuer, då vi anser att det som behandlas under dessa samtal kan vara av en känslig och privat 

karaktär. Vi tog också i beaktande att den berörda förskolan och dess aktörer inte var en helt 

slumpvis vald förskola, utan en av oss hade redan en etablerad kontakt med denna. Vi anser ändock 

att den etablerade kontakten bidrog till att påverka intervjuerna i en positiv riktning, då både 

pedagoger och föräldrar kunde vara mer öppna i våra intervjusamtal. Även detta har sina för- och 

nackdelar, en fördel var att vi inte behövde skapa ett tillit i relationen, då den redan fanns. 

Nackdelen är däremot att det kan skapas en återhållsamhet och en rädsla för att informanterna skulle 

känna sig utpekade. Vi har därför flera gånger under arbetets gång belyst föräldrars och pedagogers 

anonymitet för att skapa en trygg atmosfär. Vi har även valt ut citat med försiktighet, då citaten kan 

spegla personligheten, dock utan att detta har påverkat vårt resultat.  

 

Innan intervjuerna lämnade vi personligen ut lappar till pedagogerna och föräldrarna och de fick 

sedan själva ta kontakt med oss ifall de var intresserade av att delta. Detta anser vi var bra, eftersom 

det bidrog till att varken pedagogerna eller föräldrarna visste vilka personer som blivit intervjuade, 

vilket stärker deras anonymitet ännu mer. Vårt val att spela in intervjuerna menar vi var bra, då vi 

hela tiden kunde gå tillbaka till materialet för att veta vad informanterna verkligen sagt. Vi måste 

dock påpeka att vi eventuellt inte fått så fylliga svar, då vissa pedagoger och föräldrar kan ha känt 

sig obekväma med att bli inspelade.  

 

Vi valde att intervjua pedagoger och föräldrar på enbart en förskola, vilket bidrar till att resultatet  är 

begränsat, det är bara resultatet av en förskola och inget generellt resultat över hur alla förskolor 

arbetar. Samtidigt lyfter vi fram att även om vi genomförde en liknande undersökning igen på 

samma förskola, så skulle resultatet inte bli det samma, eftersom upplevelserna av ett 

utvecklingssamtal kan förändras över tid. De brister vi kan se är att detta var vår första 

undersökning och en del av vår lärprocess, och om vi skulle göra om undersökningen igen, hade vi 

kanske gjort den på ett annat sätt.  Allt eftersom intervjuerna fortskred blev vi själva mer bekväma 

och intervjuerna fick ett bättre flyt. Pedagogerna ville få ut frågorna till intervjun i förväg och vi 

valde att ge ut dem, men vi valde att inte ge ut följdfrågorna. Detta ansåg vi var bra, då pedagogerna 

kunde förbereda sig och tänka ut ”bra” svar. Anledningen till att vi inte ville ge ut följdfrågorna var 

att pedagogerna inte skulle ha enbart färdiga svar, utan kunna utveckla sina resonemang under 

intervjutillfället. Vi anser att det bidrog till att komma närmare deras upplevelser av 

utvecklingssamtalet. Skulle de fått alla frågor på en gång menar vi att de kanske skulle ha gett de 
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svar de tror att vi vill ha. Föräldrarna fick däremot inte ut frågorna innan, vilket vi nu i efterhand 

kan ställa oss lite kritiska till, då vi menar att vi kanske kunde ha fått ett större material. Samtidigt 

var vi väldigt uppriktiga med vad intervjuerna skulle handla om, för att de skulle få tid att fundera 

lite kring ämnet. 

 

6.3 Diskussion av teoretisk bakgrund 

Vi har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv i vår studie av utvecklingssamtal. Vi har hänvisat till 

Vygotskijs tre grundläggande teman som alla berör den inre tankeprocessen kopplat till den yttre 

sociala kontexten som individen ingår i. Detta är i sin tur beroende av hur vi i samspel med andra 

utvecklar vår socialisation (Dysthe 2003). Vi menar att det i utvecklingssamtal sker olika 

samspelssituationer som är beroende av hur vår inre tankeprocess uttrycks och behandlas för att det 

ska kunna skapas en god relation mellan parterna. I samspelet utvecklas också vår förförståelse inför 

denna diskurs och genom att utbyta information om barnets vardag i två olika världar kan vi 

tillsammans utveckla en förförståelse för hur vi på bästa sätt kan möta barnet. När det i mötet 

uppstår konflikter kan det skapas det pedagogerna i vår undersökning kallar för ”svåra samtal”. 

Detta hänvisar vi till Bakhtins teori om att den yttre och den inre dialogen som kommer i konflikt 

med varandra (Dysthe 2003). Pedagogerna menar att dessa ”svåra samtal” ofta uppstår när parterna 

inte har samma bild av barnet, vilket vi menar kan ge uttryck för att individernas förförståelse inte 

stämmer överens med den andres förförståelse av samma situation. Det är först när parterna väljer 

att vara öppna för den andres synsätt som en omvärdering av den egna förförståelsen kan ske och en 

utveckling i relationen kan komma till stånd (Säljö 2000).  

 

Markström (2006) menar att de institutionella samtalen kännetecknas av att den professionelle 

representerar staten och har därmed ”i ryggen” med sig lagstiftningen och styrdokument. Detta 

bidrar i sin tur till att makten kan upplevas ligga hos pedagogen under ett utvecklingssamtal, vilket 

även vissa föräldrar gav uttryck för. Denna aspekt av samtalets asymmetri är det vi valt att kalla för 

olika attityder. Vi hävdar att dessa attityder, både goda och dåliga, påverkar samtalets gång, vilket 

även resultatet visade. Dessa samtal är inte naturliga, det har vissa ramar som parterna måste 

förhålla sig till, då det är ett institutionellt samtal. Vi menar att parterna därför tar med sig vissa 

föreställningar och förväntningar in i ett utvecklingssamtal. Även detta finner vi stöd för i vårt 

resultat, som visade att pedagogers syfte och föräldrars förväntningar på samtalen till stor del 

stämmer överens. Detta härleder vi till att de i detta möte tar med sig en förförståelse av att vissa 
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saker ska behandlas under dessa samtal, kopplat till vad de tidigare har upplevt under ett 

utvecklingssamtal. Pedagogen Anna ger uttryck för detta då hon säger att de från förskolan vet vad 

föräldrarna vill höra och då tar de upp dessa saker. Ett utvecklingssamtal är ingen naturlig situation 

för någon av parterna och ibland kan det även vara svåra saker som ska tas upp, men vi menar 

återigen att det viktigaste är att parterna har en förtroendefull relation som bidrar till att perspektiven 

kan delges och omvärderas och att parterna har i åtanke att det är barnet som ska gynnas av detta 

samarbete.  
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8. BILAGOR 

Bilaga 1 

FRÅGOR Pedagoger 

 

 Vad har du för erfarenheter av utvecklingssamtal? 

 

 

 Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal? Vad är ditt syfte med samtalet?  

 

 Vilka komponenter anser du ska ingå i ett utvecklingssamtal? Vad bör diskuteras/ inte 

diskuteras under samtalets gång? 

 

 Synliggörs förskolans mål för föräldrarna? I så fall hur? I samband med 

utvecklingssamtalen? 

 

 Hur anser du att ett utvecklings samtal ska läggas upp? Hur stor del av samtalstiden anser du 

att du  förfogar över på ett ungefär? Skulle du vilja ändra på någon tidsaspekt inom ramen 

för samtalet? 

 

 Bedöms barnen i någon aspekt? I så fall på vilket sätt? Vad är det ni utgår ifrån? 

 

 Vilka förväntningar tror du föräldrarna har inför samtalet? Hur anser du att deras 

förväntningar skiljer sig från ditt syfte med samtalet? 

 

 Hur kan föräldrars attityd/förväntan gentemot utvecklingssamtalet påverka samtalets gång? 

Finns det något som kan försvåra utvecklingssamtalet? I så fall vad och på vilket sätt 

påverkas din roll i samtalet? 

 

 Finns det samtal som du redan på förväg vet kommer bli svårare att hantera än andra? I så 

fall hur förbereder du dig inför ett sådant samtal? Finns det möjlighet till extra stöd före och 

efter av arbetslaget och/eller förskolechefen? 
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Bilaga 2 

FRÅGOR Föräldrarna 

 

 Vad har du för inställning gentemot utvecklingssamtal? 

 

 Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal? Vad har du för förväntningar på samtalet?  

 

 Vad vill du prata om under ett utvecklingssamtal? Vad anser du ska diskuteras/ inte 

diskuteras under samtalets gång? 

 

 Anser du att du har grepp om förskolans mål? När har du i så fall kommit i kontakt med 

dessa mål? Diskuteras målen i samband med utvecklingssamtalen? 

 

 Känner du att du får tid att diskutera de frågor som du har kring ditt barns vistelse på 

förskolan? Tas dina funderingar på allvar av pedagogen?  

 

  Hur stor del av samtalstiden anser du att du förfogar över på ett ungefär? Känner du dig i 

underläge gentemot pedagogen någon gång under samtalet? I så fall på vilket sätt och i 

vilken del av samtalet? 

 

 Vilket syfte tror du pedagogen har med samtalet? Hur anser du att deras syfte skiljer sig från 

dina förväntningar av samtalet? 

 

 Känner du någon gång att det är jobbigt att komma till ett utvecklingssamtal? I så fall hur 

förbereder du dig inför ett sådant samtal? Känner du att du kan få stöd av pedagogen i 

liknade samtal? Hur upplever du pedagogens roll i dessa ”svåra” samtal? 
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Bilaga 3 

Informationsbrev pedagoger 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som studerar vår sista terminen vid Örebro Universitet. Under hösten 2012 

kommer vi att arbeta med vår C-uppsats som behandla fenomenet utvecklingssamtal. Vi vill därför 

komma i kontakt med er som arbetar aktivt ute i verksamheten för att få ta del av er erfarenhet samt 

era tankar kring utvecklingssamtalet. Syftet med vårt arbete är att få en fördjupad inblick i hur 

föräldrar och pedagoger uppfattar utvecklingssamtalet, samt vilka förväntningar som ligger till 

grund för detta samtal som utgör en viktig bro mellan hem och förskola. 

 

Vår empiriska grund kommer att baseras på intervjuer av pedagoger och föräldrar till barn i 

förskolan. Vi skulle därför vilja komma och göra en intervju med er och ställa några frågor kring 

detta ämne. Under intervjun kommer vi vara två lärarstudenter som medverkar, vi kommer också att  

använda oss av anteckningar och bandinspelning.  

 

För er kännedom så är intervjun frivillig och kan när som helst avslutas utan att ni behöver ange 

någon orsak. Allt material kommer enbart att hanteras av oss och det kommer att bearbetas så att ni 

förblir anonyma. När vår C-uppsats blivit godkänd kommer inspelningarna och det övriga materialet 

att raderas. 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss:  

 

 Ermina Jonsson      Anna Nikander 

 Mailadress:XXXXXXX                                                    Mailadress: XXXXXXX 
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Bilaga 4 

Informationsbrev föräldrar 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som studerar vår sista terminen vid Örebro Universitet. Under hösten 2012 

kommer vi att arbeta med vår C-uppsats som behandla fenomenet utvecklingssamtal. Vi vill därför 

komma i kontakt med er som är föräldrar till barn i förskolan och har erfarenheter av 

utvecklingssamtal. Syftet med vårt arbete är att få en fördjupad inblick i hur föräldrar och pedagoger 

uppfattar utvecklingssamtalet, vilka förväntningar som ligger till grund för detta samtal som utgör 

en viktig bro mellan hem och förskola.  

 

Vår empiriska grund kommer att baseras på intervjuer av pedagoger och föräldrar till barn i 

förskolan. Vi skulle därför vilja komma och göra en intervju med er och ställa några frågor kring 

detta ämne. Under intervjun kommer vi vara en lärarstudent som medverkar, vi kommer också att  

använda oss av anteckningar och bandinspelning.  

 

För er kännedom så är intervjun frivillig och kan när som helst avslutas utan att ni behöver ange 

någon orsak. Allt material kommer enbart att hanteras av oss och det kommer att bearbetas så att ni 

förblir anonyma. När vår C-uppsats blivit godkänd kommer inspelningarna och det övriga materialet 

att raderas. 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss:  

 

 Ermina Jonsson      Anna Nikander 

           Mailadress: XXXXXXX                                  Mailadress: XXXXXXX 


