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ABSTRACT 

Annette Fredriksson  

Annika Samuelsson  

 

Utvecklingssamtal i förskolan – ett pedagogiskt verktyg eller något man bara har? 

 

 

Dialogs in pre-school – a pedagogically tool or something one only has? 

 

                             Antal sidor: 31 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, betonar starkt att det ska finnas ett samarbete mellan hem 

och förskola och att utvecklingssamtal ska ske kontinuerligt mellan dessa. Syftet med vårt 

arbete var att undersöka vilket förhållningssätt pedagogerna i förskolan har till 

utvecklingssamtalet och om de använder samtalet som underlag för att planera verksamheten. 

För att förstå framväxten av utvecklingssamtalet och att uppmärksamma att det är ett viktigt 

verktyg i förskolan idag, har vi gjort en historisk tillbakablick från tidigt svenskt 1930-tal fram 

till 1998 då läroplanen för förskolan kom.  

 

Som undersökningsmetod valde vi att använda den kvalitativa metoden för att intervjua tio 

pedagoger på två olika förskolor. Resultatet vi kunde utläsa var att majoriteten av de intervjuade 

pedagogerna har ett mycket positivt förhållningssätt till utvecklingssamtalet och att de ser 

samtalet som en möjlighet till att skapa bra och grundläggande relationer till föräldrarna. Vidare 

anser pedagogerna att de med hjälp av utvecklingssamtalet kan förankra sitt arbete till 

läroplanen. Vi kunde också se i resultatet att pedagogerna använder sig av utvecklingssamtalet 

när de reflekterar med kollegerna och att de använder sig av samtalet när de planerar för barnen 

och verksamheten.  
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1. Inledning 

 
”Utvecklingssamtalet i förskolan är ett av staten påbjudet möte som ingår i pedagogens yrkesutövning och i 

uppgiften att vara förälder till barn i förskolan” (Markström, 2 006:59). 

 

Från den dagen barnet börjar på förskolan observerar pedagogerna barnets utveckling och 

lärande genom att fortlöpande dokumentera i exempelvis portfolio och loggböcker. 

Observationerna ligger sedan som grund för de utvecklingssamtal som sker och är ett i 

förskolan återkommande inslag varje termin där pedagoger och vårdnadshavare möts för att 

samtala om barnet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, betonar att ”arbetslaget skall föra 

fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i 

och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal” (Skolverket, 2 006:12).  

 

Till detta arbete ansåg vi att det skulle vara intressant att undersöka om pedagogerna utför 

dessa samtal för att de är ålagda att göra det eller om de använder sig av utvecklingssamtalet 

som ett pedagogiskt verktyg där de använder resultatet från samtalet direkt i verksamhetens 

planering. Förskolans läroplan har tydliga strävansmål att arbeta mot, och eftersom det är 

verksamheten som ska utvärderas och inte det enskilda barnet, vore det intressant att se hur 

pedagogerna lyckas hålla balansen mellan barnets bästa utvecklingspotential och hur 

verksamheten bidrar till detta.  

 

Att genomföra ett utvecklingssamtal fordrar planering från både pedagoger och barnets 

vårdnadshavare och samtalet skiljer sig nämnvärt från de dagliga samtal som sker vid lämning 

eller hämtning av barnet på förskolan. Markström påpekar också detta genom att skriva:  
 

Karaktäristiskt i denna kontext är också att såväl barn (både direkt och indirekt), föräldrar och personal är 

involverade i förberedelserna av samtalet och bidrar med material utifrån vad institutionens representanter 

bestämt ska avhandlas i samtalet och det förväntas av såväl pedagoger som barn och föräldrar att de ska delta i 

detta arbete (2 006:60). 

 

De dagliga samtalen handlar om till största delen att delge information till föräldrarna, medan 

ett utvecklingssamtal faktiskt är en möjlighet för föräldrarna att påverka både förskolans 

innehåll och organisation. Våra erfarenheter som pedagoger är dock att föräldrarna till barn i 

förskolan ser utvecklingssamtalet som ett årligt tillfälle att diskutera just deras barn och inte 

en möjlighet till inflytande över den verksamheten barnet vistas i.  
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2. Syfte 

 
Vi vill undersöka vilket förhållningssätt pedagoger i förskolan har till utvecklingssamtal samt 

undersöka om samtalen ligger till grund för planering av verksamheten. 

 

2.1 Problemformulering 

 
– För vems skull har pedagoger i förskolan utvecklingssamtal? 

 

– Hur använder pedagoger i förskolan underlaget från utvecklingssamtalen? 
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3. Historiskt perspektiv 

 

Nuet har sina rötter i det som var och för att förstå det som sker i nutid måste man få en 

fördjupad förståelse för det som varit (Gars, 2006). I denna del kommer vi att beskriva ett 

historiskt perspektiv av hur samarbetet mellan förskola och föräldrar har utvecklats från tidigt 

1900-tal fram till idag samt betydelsen av 1968 års Barnstugeutredning och införandet av 

läroplan för förskolan, Lpfö 98.  

 

3.1 1930 – 1940 tal: Stadsbarn och barnträdgårdar 

 

På 1930- och 40- talen gick ännu inte särskilt många barn inom förskolan. Men det som var 

intressant vid denna tid var att det fanns idéer och tankar i arbetet vid förskolorna som har 

följt med fram till idag och föreställningar som stämmer överrens med våra tankar nuförtiden 

(Gars, 2006). Vi har studerat två olika sätt att arbeta med barn från denna tid. De som jämförs 

är Alva Myrdals stadsbarn och Maria Mobergs och Stina Sandels arbete i barnträdgårdar.  

 

Alva Myrdal ville med sitt arbete skapa ett samhälle där individen skulle bli socialt anpassad 

och ingå i en gemenskap som var större än familjens. Hon argumenterade starkt för att det var 

samhällets uppgift att införa ”storbarnkammare”. De skulle finnas i varje större kvarter och 

där skulle barnen kunna vara på hel- eller deltid. Detta gav då mödrarna en möjlighet att 

arbeta och för barnen betydde det att de kunde få pedagogisk stimulans och de kunde nås av 

de senaste uppfostringsmetoderna.  

 

Alva Myrdal talade varmt för att barnen skulle observeras, diagnostiseras och testas så att 

barnens ”kapacitet” kunde bedömas (Gars, 2006). Barnens utveckling skattades efter en 

utvecklingspsykologisk norm där de blev bedömda efter en skala.  Hon talade också varmt för 

att barnen behövde regelbundna vanor i sin uppfostran. Föräldrarna förväntades att lämna alla 

upplysningar om barnen till lärarna. Hennes arbete med barnen var framåtsyftande och 

inriktat på hur barnen skulle bli senare i livet. Det var dessa resultat av de olika testerna som 

visades och talades om för föräldrarna. 

 

Barnträdgården var Fröbelinspirerad i sitt arbete och arbetade mer med fokus på här och nu. 

Man arbetade efter att det var familjen, barnet och hemmet som var det viktiga. Här arbetade 

man mer med ett inriktat intresse för barnens aktiviteter. Barnträdgårdslärarinnor som 

arbetade i barnträdgårdarna visade på stor entusiasm och hängivenhet i sitt arbete med barnen. 

Här kunde man också skönja ett samarbete med mödrarna, där man refererade vad barnet hade 

gjort på förskolan i ett samtal som skapade förståelse för hur saker sker och hur man kunde 

lösa olika situationer som uppstod.  

 

I dokumentation har man hittat att verksamheten var i fokus. De som arbetade i 

barnträdgårdarna visade att de hade en stor tilltro till barnet och dess aktiviteter. Barnen 

observerades även här men här var det barnets individuella utveckling som var i fokus och 

vad just det barnet var intresserat av. Det fanns inga färdiga mallar som kunde tas fram. Det 

var också tydligt att man fokuserade på det som redan var bra och inte så mycket på det barnet 

behövde bli bättre på. Det var viktigt för de som arbetade i barnträdgården att föräldrarna var 

väl förtrogna med arbetet med barnen, att de kände till vilka aktiviteter som fanns i barnens 

vardag (Gars, 2006). 

 

 



8 

 

Både inom stadsbarn och inom barnträdgårdarna hade man åsikter om att mödrarna måste 

förändras. Man ansåg att mödrarna inte dög som de var. Men de hade olika sätt att utöva sin 

påverkan på dem. Inom stadsbarn ansåg man att mödrarna behövde bli mer bildade. Alva 

Myrdal ville att det skulle finnas en landsomfattande föräldrautbildning. Hon menade att 

tilltron till mödrarnas förmåga och lämplighet som uppfostrare av sina barn var låg. Hon 

talade om vikten att föräldrarna besökte storbarnkammaren och fick på så sätt se sitt barn 

tillsammans med andra barn.  

 

Alva Myrdal ville att föräldrarna skulle diskutera det de sett i en form av studiecirkel. Var det 

ett barn som ”stack ut”, som hade problem med att uppföra sig ansåg Alva Myrdal att det var 

extra viktigt att modern kom på besök. Modern kunde då observera sitt barn och föra 

protokoll över sitt barns beteende. Dessa protokoll kunde sen komma till användning då 

läraren och modern hade överläggningar om hur man skulle komma tillrätta med problemet. 

Det förväntades att mödrarna med denna metod skulle kunna betrakta barnet utifrån 

vetenskapliga referensramar och ha ett professionellt perspektiv på sitt eget barn (Gars, 2006). 

 

Inom barnträdgården arbetade man efter att man som föräldrar hade en annan relation till sitt 

eget barn än vad läraren hade. Man ville stärka banden mellan mor och barn och verkligen 

höja moderskapet. Det var viktigt att det var barnens verksamhet som stod i centrum då det 

skedde kontakt med föräldrarna. Det var naturligt att barnen hade med sig saker från hemmet 

som de kunde ha i någon verksamhet och det var vanligt att föräldrarna hjälpte till vid 

exempelvis avslutningar. Det var värdefullt att föräldrarna besökte verksamheten, de blev på 

så sätt bekanta med alla de aktiviteter som barnen gjorde i barnträdgården. De som arbetade i 

storbarnkammaren eller i barnträdgården hade olika sätt att tala om och olika sätt att se på 

barn. De hade också olika sätt att ställa förväntningar på mödrar (Gars, 2006). 

  

3.2 1968: Barnstugeutredningen 

 

Under tidigt 1960-tal ansåg många att barnomsorgen var för dåligt utbyggd, och den 

dåvarande ministern för socialdemokraterna som hade ansvar för daghemsfrågor, Ulla 

Lindström, inledde en förskolekampanj där utbyggnaden av den svenska barnomsorgen skulle 

utredas (Johansson, 1994). Det var en tid av förändringar för Sverige där man genomlevde ett 

ökande antal yrkesarbetande mödrar, vilket ledde till att förskolan inte kunde klara av att ta 

emot de barn som behövde plats. Barnstugeutredningen, BU, tillsattes 1968 och det främsta 

uppdraget var att klarlägga hur barnomsorgen skulle utformas. Barnstugeutredningen 

utformade grundregler för hur man skulle kunna förena sociala, pedagogiska och 

omsorgsmässiga krav. Den utformade förskolans uppgift att medverka till bra uppväxtvillkor 

och att främja barns utveckling och lärande, samt att möjliggöra för föräldrarna att arbeta eller 

studera.  

 

Barnstugeutredningen grundlade också en ny pedagogisk ideologi som baserades på Piagets 

och Homburger Eriksons teorier. Utredningen tog i sitt första betänkande, SOU 1972:26 och 

1972:27 (Johansson, 1994), fram dialogpedagogiken som blev en modell för förskolan.  

Tanken var att i dialogpedagogiken skulle verksamheten stimulera tre centrala områden för 

barns utveckling: jaguppfattning, begreppsbildning och kommunikation. Dessa skulle styra 

arbetet i förskolan. I dialogpedagogiken fastslog man vikten av att utveckla barnens 

emotionella relationer, öva konflikthantering och att stimulera barnens språkutveckling.  
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Pedagogiken innebar att vuxna och barn tillsammans skulle utvecklas, och att det inte i 

samma utsträckning som innan skulle finnas fostran eller sökande efter kunskap. Det 

framlades stark kritik mot utredningen för införandet av den nya pedagogiken. Den förenades 

inte med den rådande pedagogik som hade sina rötter i Fröbeltraditionen, och den ”innebar 

även kritik av de inlärningsorienterade förskoleprogram som utvecklats under 1960-talet 

utifrån utbildningsteknologiska förebilder” (Johansson 1 994: 14).  

 

Barnstugeutredningens resumé, 1975, var att barn är i behov av att vistas i en 

stimulerande miljö som kan ta tillvara deras utvecklingsmöjligheter. Förskolan skulle ses som 

ett komplement till familjen och varje barn skulle ses som en individ med rätt till stimulans av 

utbildad personal. Utredningen resulterade också i förskolans första lag, Förskolelagen, 1975. 

I denna slog man fast att alla barn från sex års ålder hade rätt till allmän förskola och för de 

barn som hade behov av särskilt stöd skulle erbjudas plats redan från fyra år. 
 

3.3 1970- talet 

 

Detta årtionde var verkligen händelserikt inom förskolans värld. Det hade sina likheter med 

30- 40-talet då det var en ”het ideologisk tid”. Samhället förändrades och mycket som hade 

skett inom familjen hade övertagits av institutioner och företag. Familjen hade på detta sätt 

inte så mycket funktion kvar (Gars, 2006). Barnen var på sina förskolor och föräldrarna var på 

sina arbeten. Förskolorna erbjöd förskolepedagogisk verksamhet samtidigt som det blev 

möjligt för föräldrarna att förvärvsarbeta eller studera. Den vanligaste modellen som byggdes 

ut var en ”förskola i daghemsform” och denna form är än idag den mest efterfrågade. Denna 

modell har lyckats att förena familjepolitiska och jämställdhetspolitiska som pedagogiska 

ambitioner och mött föräldrarnas, främst kvinnornas, behov av barnomsorg och också 

utvecklat en god pedagogisk verksamhet för barnen (Skolverket, 1998).   

 

Under detta årtionde hade personalen som arbetade på förskolorna en komplicerad syn på sin 

yrkesroll. De hade svårt att hitta sitt professionella värde i sina arbetsuppgifter och vilket 

innehåll deras pedagogiska arbete skulle ha. Förskolepersonalen tog över föräldrauppgiften 

under dagarna och de ansåg att det var svårt att hitta en balans i relationerna till barnen då 

man inte ville konkurrera med barnets föräldrar. På detta sätt blev det också svårt att hitta sin 

roll i samarbetet med föräldrarna. Förskolepersonalen hamnade i en sits där förväntningarna 

på deras arbete var barnpassning men deras egna ambitioner var helt andra. De ansåg att de 

hade ytterst små förutsättningar att själva förändra så att det skulle kunna bli bättre för barnen.  

Det var en motsägelsefull tid där förskolepersonalen fyllde dagarna med aktiviteter som 

matlagning, städning och annat arbete som man utför i ett hem. Detta trots att man i de 

offentliga texterna vid utbyggnaderna av daghemmen, påstod att det var just sysslorna i 

hemmen som var händelselösa och bidrog till en stimulansfattig miljö för barnen (Gars, 

2006). 

 

3.2.1 1998: Läroplan för förskola 

 
Som ett första steg för att integrera förskola, skola och skolbarnomsorgen och samtidigt 

förbättra villkoren av de första av grundskolans viktiga år, överlämnade Barnomsorg- och 

skolakommittén betänkandet Växa i lärandet. Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år, 

1997 (www.regeringen.se). Detta var också ett första steg till ett samlat måldokument för 

förskolan. I sitt betänkande och som en viktig aspekt för läroplansförslaget, framhäver 

file:///C:/Users/Nettan/Desktop/Senaste%20ex-arbete/Lokala%20inställningar/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KKHPC5UO/www.regeringen.se
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Barnomsorg- skolakommittén särskilt föräldrasamarbetet och föräldrainflytande som ett av de 

betydelsefulla områdena inom förskolans pedagogiska verksamhet:  

 
Det är personalens ansvar att ta initiativ till och upprätthålla en nära kontakt med föräldrarna. Det åligger också 

personalen att överbrygga eventuella svårigheter och hinder för kontinuerligt samarbete. De övergripande målen 

utgår ifrån föräldrarnas yttersta ansvar för sina barn. I dag är emellertid rollen som vägledare för barn in i 

vuxenvärlden inte enbart förbehållen föräldrarna utan den delas med förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen 

(www.regeringen.se). 

 

I och med införandet av läroplan för förskolan, Lpfö 98, skapades en röd tråd mellan förskola 

och hem. I läroplanen finns de mål förskolan ska sträva mot och de riktlinjer som 

verksamheten ska följa för att uppnå dessa strävansmål, och läroplanen betonar att ”förskolan 

skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande” 

(Skolverket, 2 006:4). Dagligen sker samtal mellan förskolan och föräldrar, möten mellan den 

privata och offentliga sfären, men dessa skiljer sig från de av staten påbjudna samtal som 

åligger pedagogerna att ha fortlöpande med föräldrarna (Markström, 2006).  

 

Markström (2006) framhäver att pedagogerna i förskolan ska inse betydelsen av samtal som 

ett verktyg att nå de institutionella mål som lyfts fram i förskolan styrdokument. Detta sker 

fortlöpande när förskolans representanter möter föräldrarna vid utvecklingssamtal. I Allmänna 

råd och kommentarer Kvalitet i förskolan, framhäver man som ett allmänt råd att personalen ” 

i kontinuerliga utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare utbyter information om barnets 

individuella utveckling och lärande och diskuterar på vilket sätt förskolan kan bidra till att 

barnet trivs, lär och utvecklas” (Skolverket, 2 005:37). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Kvartsamtal (som idag heter utvecklingssamtal) har sedan mitten på 1970-talet av staten varit 

ett påbjudet och obligatoriskt möte i förskola och skola. Förskolepersonal har genom åren 

ägnat många timmar av sin arbetstid åt att förbereda och genomföra dessa utvecklingssamtal 

(Markström, 2006). Harriet Jancke (1999), skriver i sin bok, Utvecklingssamtal i förskolan, att 

syftet med utvecklingssamtal är att förskolans personal tillsammans med föräldrarna ska 

synliggöra varje enskilt barns utveckling och lärande. Hon anser också att varje 

utvecklingssamtal ska leda till en utvecklingsplan som ska underlätta och göra arbetet 

tydligare för personal och föräldrar att följa barnets utveckling.  

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, är utgångspunkten för arbetet med att se varje barns 

förmågor, kompetenser, behov och intressen. Strävansmålen i läroplanen blir en grund och 

personalens observationer och dokumentationer tillför kunskap om barnet och tillsammans 

med föräldrarnas kännedom om sitt barn utformar man ett utvecklingssamtal och en 

utvecklingsplan. Jancke (1999) framhåller att detta arbetssätt gör att barnen synliggörs och att 

det pedagogiska arbetet underlättas. Det ger också en bättre dialog med föräldrarna som 

genom detta får en klar bild över arbetet som utförs på förskolan och de får en större insyn 

och på så sätt en större möjlighet att påverka på förskolan.  

 

Jancke (1999) skriver vidare att målsättningen med utvecklingssamtalet är att främja barnets 

utveckling och lärande på bästa sätt. Under samtalet får föräldrar och personal en fördjupad 

kunskap om barnet. En målsättning är också att ge föräldrarna möjligheter att påverka sitt 

barns vistelse på förskolan och dess möjligheter till lärande. Föräldrarna ska också få en 

möjlighet att vara delaktiga av utvärderingen av verksamheten. Utvecklingssamtalet ska också 

syfta till att skapa en dialog med föräldrarna där bådas syn på barnet kommer fram och som 

ger en gemensam syn på barnet och som på så sätt ligger till grund för det fortsatta arbetet 

med barnet. Barnen kan delta i sitt eget utvecklingssamtal efter sin förmåga, menar Jancke 

(1999). På så sätt kan de bidra med synpunkter och berätta om sin verklighet. I läroplanen för 

förskolan, Lpfö-98, är ett av strävansmålen att barn ska ha inflytande. Deltar barnet i 

utvecklingssamtalet får de en möjlighet att påverka sin egen situation. 

 

När man tittar på ordet utvecklingssamtal så förstår man att det handlar om en dialog och inte 

enbart om information, skriver Jancke (1999). Det finns en skillnad mellan de traditionella 

kvartsamtalen/föräldrasamtalen och utvecklingssamtalen. Kvartsamtalen/föräldrasamtalen 

inbjöd mer till ren information om nuläget i förskolan, medan utvecklingssamtalen ska leda 

till en utveckling framåt för barnet och forma en utvecklingsplan där det tydligt ska framgå 

vad personalen ska göra för att stödja barnet i sin utveckling. Det står tydligt i förskolans 

styrdokument att verksamheten ska utgå från varje enskilt barns förmåga, erfarenheter, 

intressen och behov. Detta ställer stora krav på kunskaper om barnet. Här blir då föräldrarnas 

inverkan/delaktighet viktig eftersom detta bidrar till att se barnet, och deras kunskaper blir 

nödvändiga för att pedagogerna ska kunna genomföra uppdraget enligt läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98.  

 

Innehållet i utvecklingssamtalet ska i huvudsak bestå av samarbetet kring barnets utveckling 

och lärande, skriver Jancke (1999). Det är därför viktigt att både personal och föräldrar 

förbereder sig noga inför ett utvecklingssamtal. Man bör då ha tänkt igenom vilka förmågor, 

kompetenser, behov och intressen barnet har, var och en från sitt perspektiv. Det är viktigt att 

tänka på att utvecklingssamtalet ska innehålla tre tidsperspektiv. Tiden som har gått, var 

barnet befinner sig just nu i sin utveckling och sitt lärande och hur man ska arbeta i framtiden 
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för att främja barnets utveckling. Det är också viktigt att ha med sig en uppfattning om 

helheten, om hela barnet, för att kunna sätta fokus på det som barnet visar intresse för och 

vilka starka eller svaga sidor barnet har. Det är också viktigt ur personalens synpunkt att 

förmedla en syn att lärandet sker olika för alla och att inte sätta upp åldrar och gränser där ett 

visst lärande bör ha skett. Det viktiga är att visa att det sker en utveckling och att den är 

väldigt individuell och kan inte jämföras med andra, poängterar Jancke (1999).  

 

När man avslutat ett samtal är det bra om det görs en utvärdering, gärna direkt efter samtalet 

påpekar Jancke (1999). Då har man det färskt i minnet. Pedagogen kan gå igenom samtalet 

och skriva ner vad som blivit sagt, vad som ska genomföras och vilka arbetsuppgifter detta 

medför. Vilka förmågor hos barnet uppmärksammades under samtalet? Det är mycket att 

tänka på efter utvecklingssamtalet. Pedagogen behöver utvärdera sin egen insats och på så sätt 

se vilka fel och brister han/hon haft för att kunna utvecklas i sin professionella roll i 

utvecklingssamtalet. 

 

Christina Gars skriver i sin bok Utvecklingssamtal - en berättelse om barn, föräldrar och 

förskollärare (2006), att föräldrasamtalen/utvecklingssamtalen är ett ypperligt tillfälle för 

samverkan. Det är ett forum där föräldrar och pedagoger träffas och talar om barnen och om 

hur man på bästa sätt gemensamt ska kunna ordna det för dem. Samtalen är också ett tillfälle 

där man pratar om vad ett gott föräldraskap innebär och vad som ligger i pedagogens uppdrag. 

Mötet som sker mellan pedagogen och föräldrarna bygger på ett förtroende där föräldrarna 

delar det dagliga omhändertagandet av barnen med professionella medfostrare. Det blir ett 

socialt territorium, något som ligger mellan det privata - familjen och det offentliga – 

förskolan. Det är där den delade vårdnaden äger rum enligt Gars (2006). Under alla tider har 

föräldrar samverkat med andra om sina barn, men då var det ofta med släktingar eller grannar 

som hjälpte till. Skillnaden i vår tid är att nu delar föräldrarna vårdnaden och samverkar med 

professionella. På så sätt har också barnens fostran blivit mer offentlig. Den moderna 

barndomen har institutionaliserats. 

 

Benämningen på samtalen har förändrats genom åren. Det som tidigare hette 

kvartssamtal/föräldrasamtal och i offentliga texter hette enskilda samtal, heter idag 

utvecklingssamtal. Förändringen kom med de nya läroplanernas införande 1994 respektive 

1998 (Markström, 2006). Allt fokus i samtalet handlar om att det är barnet som ska utvecklas. 

Detta kan man se på två olika sätt menar Gars (2006). Det kan antingen vara positivt och 

framåtsyftande, men det kan också vara ett uttryck för något som är outvecklat, man 

uppmärksammar brister. Det betyder att något behöver förändras eller utvecklas. Är det då 

barnen eller verksamheten som ska förändras? Där är läroplanen väldigt tydlig. Det är inte det 

enskilda barnet som ska utvärderas utan verksamheten. 

 

Gars (2006) skriver att kommunikationsforskare anser att det finns en stor tilltro till samtalet 

som verktyg då det gäller att göra en förändring eller stimulera en utveckling. Samtal har 

blivit ett medel för styrning. Utvecklingssamtalet ses som ett institutionellt samtal som 

utmärks av vissa särdrag. Samtalet är en specifik aktivitet som har ett bestämt syfte. 

Utvecklingssamtal är numera en rutin och en självklarhet i pedagogernas yrkesutövning. I 

samtalet har man olika roller som pedagog och förälder. Men vem är expert och vem är 

lekman? Utvecklingssamtalet är ett institutionaliserat personligt samtal där djupt privata och 

starkt engagerande föreställningar om barn och föräldraskap blandas med ett svalare offentligt 

perspektiv. Man kan säga att utvecklingssamtalet är det ”lilla”, personliga samtalet insatt i det 

”stora”, samhälleliga samtalets ram. 
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Det är barnen som är huvudpersonerna i samtalen skriver Gars (2006). De deltar oftast inte i 

samtalen men det är de som ska gestaltas. Pedagogerna har stöd av läroplanen då de ska 

avgöra vad man ska välja att lyfta fram på ett samtal. Det ska vara ett samtal om barnets 

utveckling, både på fritiden och på förskolan, som ska föras och det ska vara fritt från 

omdömen om det enskilda barnet. Gars (2006) skriver om hur pedagoger som hon intervjuat 

är noga med att förbereda sig inför samtalen. Det är viktigt att föräldrarna får uppfattningen 

att pedagogerna ”kan” deras barn.  

 

Pedagogerna berättar om att observationer är ett bra medel för att lära känna barnen. Det 

används en form av ”checklistor” där pedagogerna på så sätt försäkrar sig med att de kollat 

allt. Problem av olika slag tar stor del av samtalen beskriver de pedagogerna som Gars 

intervjuat. Pedagogerna menar att de har en unik möjlighet att göra något åt barns svårigheter. 

Många pedagoger menar också att det är bra att arbeta med det som är problematiskt hos 

barnen som en förberedelse inför skolan. Men ofta finns det en avsaknad på problem anser 

pedagogerna och då är det svårt att fylla ut tiden och prata om något (Gars, 2006). 

 

Gars (2006) skriver också att det är olika föreställningar om hur barnet ska gestaltas som kan 

få genomgripande konsekvenser för innehållet i föräldrarnas och förskollärarnas möten. 

Pedagogen har ett stort ansvar att lägga fram sin syn om barnet på ett tydligt och positivt sätt. 

Hur man pratar om barnet kan ge upphov till olika känslor hos föräldrarna och kan ge dem 

skiftande upplevelser i en för dem djupt berörande fråga. Ett och samma barn kan gestaltas på 

många olika sätt. Utvecklingssamtalen kan innehålla hopp och framåtblickande i positiv 

mening eller problem beroende på vilka blickar som riktas mot barnen. 

 

Ann-Marie Markström skriver i sin bok, Utvecklingssamtalet – ett möte mellan hem och 

institution (2006), att utvecklingssamtal i förskolan är ett samtal som sker i ett visst 

sammanhang och utifrån vissa syften. Dessa samtal i förskolan är påbjudna av staten och 

ingår i pedagogernas yrkesutövning och i uppgiften att vara förälder till barn i förskolan. Det 

är ett institutionellt samtal som är planerat och som ska avhandla vissa samtalsämnen på ett 

visst sätt. Hofvendahl tolkar utvecklingssamtalet enligt följande:  

 
Ett kvarts- eller utvecklingssamtal är ett officiellt samtal, och detta i två bemärkelser. Det är å ena sidan 

fastslaget och initierat av statliga myndigheter, å andra sidan är det avsett för alla människor. Samtidigt är det ett 

inofficiellt (konfidentiellt) samtal som gäller den enskilda eleven och sker bakom lyckta dörrar. Man skulle 

kunna sammanfatta detta med att säga att dessa samtal gäller var och en, fast var och en för sig (Hofvendahl, 

2006).  

 
Markström (2006) nämner också hybridsamtal. Hybridsamtalen innebär att både pedagoger 

och föräldrar kan uppta samtalsutrymme, det finns ingen fast agenda att följa (jmf 

institutionellt samtal) och samtalet innehåller även personliga och privata inslag vilka används 

för att skapa en nära relation. Samtalet kan på så sätt upplevas som informella, förtroliga och 

jämlika eftersom det vardagliga vävs samman med det formella. De olika parterna i samtalet 

strävar efter att skapa en helhetsbild av barnet och dess situation på förskolan. Pedagogerna 

och föräldrarna ger varandra information om barnets vardagliga liv och det sker en jämförelse 

av deras uppfattningar i olika avseenden när det gäller barnet. Vidare påpekar Markström 

(2006), att dessa samtal innehåller både vardagliga och institutionella samtalsämnen vilket ger 

samtalet en mer ostrukturerad form.    
 

Markström (2006) ställer frågan hur pedagoger och föräldrar använder samtalen och vilka 

syften de fyller. Det sker en form av rapportering från institutionen till föräldrarna om barnets 

agerande och handlande i olika situationer på förskolan ur olika aspekter. Utvecklingssamtalet 
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används för utbyte av information, en slags komplettering av båda parters bilder av barnet. 

Det kan vara när personalen informerar sig om vad barnet säger hemma om förskola eller om 

föräldrarna har någon specifik fråga. Samtalet används också som en examination där barnet 

jämförs med de andra barnen på förskolan och även syskon.  

 

Det kan också ske jämförelser med det som skulle kunna vara ett normalt eller ett 

genomsnittligt barn som följer utvecklingskurvor eller andra ideal. Samtalen tycks också vara, 

enligt Markström (2006), ett tillfälle att utvärdera hur barnet klarar sig i förhållande till 

rådande normer i förskolan. I samtalet försöker man också skapa en bild av hur förskolan 

fungerar och där man kan förmedla och tydliggöra hur man arbetar. Här kan pedagogerna 

verkligen förklara vilka traditioner de har på förskolan, vilka regler och normer som gäller 

samt förväntningar på barn och föräldrar.  

 

I samtalet finns det utrymme för både pedagoger och föräldrar hur de sköter sina 

ansvarsområden; som förskolepersonal med särskilt ansvar för att övervaka barnets utveckling 

och som förälder med ansvar för barnets välbefinnande i hemmet. Utvecklingssamtalet får 

också en viktig relationsskapande funktion. Markström, (2006) skriver att talet om det 

enskilda barnet, förskolebarn och barn i allmänhet utgör en betydande del av innehållet i 

utvecklingssamtalen. Utvecklingssamtalet fungerar som en arena där gränser skapas för vad 

som anses normalt och önskvärt eller problematiskt. Samtalet bidrar till skapandet av bilden 

av ett förskolebarn, och där mötet mellan förskola och hem främjar till att tydliggöra 

gränserna mellan den privata och offentliga sfären. 
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5. Metod 

 

I vår metoddel kommer vi att beskriva den metod vi valt för att undersöka vårt syfte. Vi 

presenterar också en kort beskrivning av kvantitativt respektive kvalitativt metodval.  I denna 

del kommer vi att även styrka vårt urval av intervjupersoner, beskriva vårt etiska 

förhållningssätt, tillvägagångssätt vid undersökningen samt tolkning och analys av resultatet. 

 

5.1 Metodval 

 
Inom forskningen finns i huvudsak två metoder som tillämpas. De kallas för kvalitativa 

respektive kvantitativa forskningsmetoder. Den kvantitativa forskningsmetoden söker i första 

hand efter statistiska resultat. I en kvantitativ metod är det forskarens intressen som speglas 

och det anses som störande om intervjun går åt olika riktningar. Detta är något som man 

däremot ser som en möjlighet till en bredare och mer detaljrik intervju i en kvalitativ metod. 

Vidare så intervjuas personer i en kvantitativ intervju bara en gång och syftet med svaren är 

att de snabbt ska kunna kodas och bearbetas (Bryman, 2002). Validitet och reliabiliteten i en 

kvantitativforskningsmetod är hög. 

 
Kvantitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för de arbetssätt där forskaren 

systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt analyserar 

utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. Arbetssätten bör vara formaliserade och väl definierade. 

Kvantitativa metoder är väsentliga vid studiet av stora populationer. Fram till 1960-talet dominerade de 

samhällsvetenskaperna (www.ne.se). 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden söker i första hand efter kärnan, kvalitén, i det den avser 

att undersöka. När man använder sig av kvalitativ forskning vill man skapa en förståelse för 

undersökningspersonernas synsätt och där själva intervjun kan ta olika riktningar beroende på 

vad intervjupersonen anser vara av vikt och relevans (Bryman, 2002). Vidare så vill man när 

man väljer att genomföra kvalitativ forskning, ha utförliga och detaljrika svar och det finns en 

möjlighet att intervjua personerna flera gånger (Bryman, 2002). Validitet och reliabilitet i en 

kvalitativ forskningsmetod är inte lika hög som vid en kvantitativ forskningsmetod. 

 
Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att 

forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt 

och i växelverkan samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder. 

Kvalitativa metoder omfattar oftast mindre populationer än kvantitativa undersökningar. Från 1960-talet har de 

fått en mer framskjuten plats och är i dag väl etablerade (www.ne.se). 

 

5.2 Den kvalitativa intervjun 

 

Vi ville undersöka vilket förhållningssätt pedagoger har till utvecklingssamtal samt undersöka 

om samtalen ligger till grund för planering av verksamheten. Den kvalitativa 

forskningsintervjun passade därför våra behov bäst. Bryman (2002) poängterar att i den 

kvalitativa forskningen är intervjuer den mest använda metoden. Intervjuer ger forskaren en 

flexibilitet där denne kan anpassa vardagen efter intervjuerna, transkriberingen av intervjuerna 

och sedan analysen av dessa. Kvale (1997) betonar att en intervju är ett samtal som har en 

struktur och ett syfte och att innehållet är djupare än de vardagliga utbytena av varandras 

åsikter och tankar. Här ställer forskaren omsorgsfullt utvalda frågor och svaren blir kritiskt 

granskade. Vidare anser Kvale (1997) att i den kvalitativa forskningsintervjun, som är 

ämnesorienterad, talar två personer om ett ämne som båda är intresserade av. I följande text 

kommer vi enbart att nämna den kvalitativa forskningsintervjun som intervju.  

file:///C:/Users/Nettan/Desktop/Senaste%20ex-arbete/Lokala%20inställningar/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KKHPC5UO/www.ne.se)
file:///C:/Users/Nettan/Desktop/Senaste%20ex-arbete/Lokala%20inställningar/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KKHPC5UO/www.ne.se)
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5.3 Urval 

 

I vårt urval av intervjupersoner använde vi oss av ett bekvämlighetsurval och vi valde att 

intervjua pedagoger då vi anser att de har en relevant kompetens inom området (Bryman, 

2002). För att få större variation av svar på våra frågor, valde vi att intervjua tio pedagoger på 

två olika förskolor. Förskolorna är bekanta för oss sedan tidigare. Pedagogerna har alla olika 

lång tid inom sin professionalitet och de är i olika åldrar. Förskolorna där vi genomförde 

intervjuerna, ligger i två kommuner i Skåne. Det är två mindre kommuner (>3000 invånare) 

och ligger på olika orter ca fyra mil emellan.  

 

Vi valde också att inte gå via förskolornas rektorer i vår förfrågan, eftersom vi ansåg att 

intervjupersonerna eventuellt skulle känna att de ställdes inför krav på prestation mot 

ledningen. Av de intervjuade pedagogerna arbetar ingen på samma avdelning, vilket vi ansåg 

skulle ge oss en djupare essens av deras svar. Pedagogerna är alla kvinnor.  

 

5.2.1 Genomförande 

 
Vi började med att formulera ett syfte och en problemformulering. Utifrån detta upprättade vi 

en intervjuguide med fem olika frågeställningar för en semi-strukturerad intervju (Bryman, 

2002). Därefter kontaktade vi tio pedagoger med förfrågan om de ville delta i vår 

undersökning. Vi fick positiva svar och kunde då lämna ut vår intervjuguide till pedagogerna 

(fem per förskola) i förberedande syfte inför intervjun. Därefter bestämdes tid för själva 

intervjun med var och en, och pedagogerna informerades om de forskningsetiska principer 

(www.vr.se) som är brukliga vid intervjuer.  

 

Inför intervjutillfället valde vi en avskild plats där vi kunde försäkra oss om att inte bli störda. 

Vid intervjun använde vi oss av Mp3-spelare och på så sätt kunde vi som intervjuare 

koncentrera oss på samtalet och kunde ha ett spontant samspel under detta (Kvale, 1997). 

Pedagogerna var olika talföra och en intervju kunde variera mellan en kvart och en timme. 

Intervjuerna gjordes av oss var för sig, men vid sammanställningen av samtalsunderlagen 

träffades vi för att lättare få en överblick av hur vi skulle gå tillväga och analysera vårt 

resultat. 

 

5.2.2 Bearbetning 

 
Vi läste först varandras transkriberade intervjumaterial för att få en helhetsbild av detta.  

Därefter bearbetade vi en fråga i taget och försökte hitta kontentan i pedagogernas svar, dvs. 

vi försökte se vilka likheter eller olikheter det fanns i svaren. Vi upptäckte under vår 

bearbetning att det bästa sättet att redogöra för dessa svar var att kategorisera varje 

intervjufråga för sig, och detta tydliggörs längre fram i vårt arbete under/i resultat delen. Detta 

för att få ett helhetsperspektiv och en överblick av intervjumaterialet.  

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Nettan/Desktop/Senaste%20ex-arbete/Lokala%20inställningar/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents/(www.vr.se)
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5.2.3 Etiskt förhållningssätt 

 

Inför intervjuerna tog vi hänsyn till informationskravet och informerade pedagogerna om 

syftet med vår undersökning. De informerades också om hur upplägget av intervjun var tänkt. 

Då vi talade med pedagogerna inför intervjuerna informerade vi om samtyckeskravet och 

gjorde klart för dem att de hade all rätt att själva bestämma över sin medverkan, att det var 

frivilligt. Konfidentialitetskravet informerade vi om och poängterade att allt de sade i 

intervjuerna skulle behandlas med stor konfidentalitet. Till sist informerade vi pedagogerna 

om nyttjandekravet och försäkrade att alla uppgifter vi fick in endast skulle användas vid detta 

undersökningstillfälle (Bryman, 2002). De forskningsetiska principerna har som mål att ge 

normer för förhållandet mellan undersökare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så 

att vid konflikt en god bedömning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet 

(www.vr.se).  

 

5.3.1 Validitet  

 
Vi anser att svaren vi fått i vår undersökning visar på en hög validitet då vi ställer svaren mot 

vårt syfte med undersökningen. Vi har fått fram svar som direkt kan kopplas till vår 

frågeställning och vi har i vår undersökning intervjuat tio pedagoger som har en fördjupad 

kunskap inom området tack vare sin utbildning. De har också visat att de är väl uppdaterade 

med sitt uppdrag där varje pedagog är ålagd att arbeta med utvecklingssamtal och att arbeta 

med föräldrasamverkan och på så sätt använda sig av informationen de får för att främja 

barnets utveckling på bästa sätt. 

 

 

5.3.2  Metodkritik 

 
I detta avsnitt ska vi betrakta och granska det sätt vi genomfört vår empiriska undersökning.  

 

När vi skulle börja vår undersökning tänkte vi i olika strategiska steg. Vi hittade bra 

frågeställningar, vi valde undersökningspersoner, samlade in data – intervjuade, vi tolkade 

svaren, och rapporterade resultat och analys (Bryman, 2002). Det första vi gjorde var att 

formulera frågor som skulle ställas i våra intervjuer. Detta visade sig vara ”klurigt” då det 

gällde att hitta frågor som gav svar som kunde kopplas till vårt syfte och vår 

problemformulering. Det gällde också att avgränsa och rama in frågorna så att det inte blev 

för spridda svar att hantera då man skulle transkribera och sammanställa svaren.  

 

Vi bestämde oss för att ha fem olika frågor. Vi valde att intervjua fem pedagoger var, alltså tio 

sammanlagt. Vi valde också att göra intervjuerna på två olika förskolor då vi ville se om det 

fanns olika sätt att se på utvecklingssamtalet. Det var inga problem att få pedagoger att ställa 

upp.  Inför intervjuerna var vi noga med att följa de etiska principerna. Vi delade ut ett 

informationsblad där vi skrivit ner vårt syfte med intervjuerna (se bilaga A) och gav de 

tillfrågade pedagogerna frågorna (se bilaga B) i förväg så att de skulle kunna förbereda sig 

inför den avtalade tiden för intervjun. Då vi genomförde intervjun använde vi oss av Mp3-

spelare.  

 

Vi valde att sitta i ett avgränsat rum där vi kände att vi kunde prata ostört. Vi försökte att vara 

observanta på kroppsspråk under intervjuerna. Man kan se väldigt mycket på hur en person 

file:///C:/Users/Nettan/Desktop/Senaste%20ex-arbete/Lokala%20inställningar/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents/(www.vr.se)
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agerar framför en - hur engagerade de är i frågorna eller hur ointresserade de är av att sitta där 

just då. Vi anser dock inte att våra observationer av pedagogernas kroppsspråk påverkade vår 

tolkning av deras svar och heller inte det slutgiltiga resultatet. Vi märkte att vi kände oss lite 

som nybörjare då vi inte gjort denna typ av intervjuer så många gånger. Det skiljer sig också 

väldigt på intervjupersonerna hur villiga de är på att prata. Det vi kände var att vi fick in en 

rutin med de sista pedagogerna som intervjuades och vi ställde fler följdfrågor. På så sätt 

kanske vi påverkade resultatet. Man kan alltid bli bättre på att intervjua och det är en teknik 

och fingertoppskänsla att ställa de riktiga frågorna.  

 

Sedan var det dags att transkribera svaren och sammanställa dem. Vi träffades fysiskt vid 

detta tillfälle och det var nog nödvändigt. Vi kunde på så sätt sammanställa svaren och lägga 

dem i olika högar och läsa ut olika svar på det sättet. Vi diskuterade hur vi skulle presentera 

resultatet i vårt arbete och kom fram till att det nog var bäst att dela upp det fråga för fråga 

samt att dela in resultatet i kategorier. Det gav en tydlig helhetsbild. Då vi sammanställde 

svaren kunde vi konstatera att pedagogerna hade svarat väldigt enhälligt på intervjufrågorna. 

Svaren var väldigt omfattande och vi kände att pedagogerna verkligen hade en seriös tanke 

bakom sina svar. När man sammanställer svaren blir det ju förvisso en tolkning från vår sida 

av svaren, men vi har verkligen försökt att sträva efter att vara objektiva i vår granskning. Det 

är ju naturligtvis svårt eftersom vi haft ett visst syfte med våra frågor och då blir det ju lätt att 

vi tolkar svaren så att de passar in till våra frågeställningar.  

 

I det stora hela kan vi nog säga att vi anser att vi valde en bra metod för att få svar på våra 

frågeställningar. Det tog tid, som vi nämnde tidigare, att hitta bra frågor att ställa men nu när 

vi fått resultatet känner vi oss nöjda. Det tog mycket tid och kraft att genomföra intervjuerna 

eftersom alla som arbetar ute i förskolorna arbetar under stor stress och hur tillmötesgående 

och positiva de än är, så märkte man på några pedagoger att man upptog tid från dem. Det vi 

också tänkt på i efterhand är att man kanske skulle ha haft någon fråga där pedagogerna fick 

ha en vision om hur ett utvecklingssamtal skulle kunna se ut. Då skulle man kanske kunnat 

undersöka vilken inställning de har till utvecklingssamtalet idag och hur de skulle vilja ha det.  
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6. Resultat 

 

I denna del redogör vi resultatet från de kvalitativa intervjuerna. Vi valde att dela in resultaten 

i kategorier, eftersom det ger läsaren en tydlig överblick av intervjusvaren. Vi styrker även 

utvalda delar av våra kategoriseringar med citat av förskollärarnas svar. Citaten vi presenterar 

kan representera flera pedagogers svar. Vi vill också påpeka att flera pedagoger kan ha svarat 

liknande (enligt vår tolkning), men eftersom detta är en kvalitativ undersökning valde vi att 

inte lägga vikt vid detta. Vår fokusering har legat i variationerna av pedagogernas svar.  

 

Fråga 1: Varför har du utvecklingssamtal? 

Denna fråga kunde vi summera i fyra kategorier. 

 

Att i lugn och ro träffa föräldrarna. 

Här utläste vi att flera av pedagogerna ansåg att de i avskildhet kunde träffa föräldrarna. 

 

”Ett bra tillfälle att i lugn och ro kunna prata  

om barnet och den verksamhet som bedrivs på avdelningen”. 

 

Ett tillfälle att ge och få information. 

Resultatet visar att det fanns två varianter av svar.  

 

Den första varianten var att båda parterna får samtalsutrymme.  

 

”Ge föräldrarna tillfälle till deras funderingar och frågor”. 

 

”Ett möte där båda parter kommer till tals”.  

 

Den andra varianten var att det var både förskolans perspektiv likväl som föräldrarnas 

perspektiv som diskuterades när man träffades. Återkommande var att pedagogerna ville ha 

föräldrarnas perspektiv på hur de upplevde barnet hemma. 

 

”Utvecklingssamtal är viktigt. Det blir en chans att sitta ner och diskutera på djupet, och att 

de (föräldrarna) får ge sitt perspektiv på barnet utöver att vi ger vårt perspektiv på barnet”.  

 

 

 

Föräldrasamverkan.  

Resultatet visade att majoriteten av pedagogerna såg utvecklingssamtalet som en möjlighet för 

relationsskapande med föräldrarna. 

 

”För att de ska kunna berätta för mig kanske hur deras barn är hemma och för att  

vi ska kunna lära känna varandra. Jag tycker att föräldrar både  

ska ha insyn och inflytande i verksamheten”.  

 

”För att tillsammans med föräldrarna skapa en så omfattande  

och så bra och tydlig bild av barnet som möjligt.  

Man ser framåtblickar med föräldrarna”.  
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Påbjudet möte. 

Här visade resultatet att två pedagoger ansåg att det var något som var bestämt av staten. 

 

”Vi måste ju ha det… vi är beordrade att ha det”. 

 

”Det ingår i mina arbetsuppgifter”.  

 

Fråga 2: Hur skulle du beskriva ett bra utvecklingssamtal? 

Denna fråga summerades till tre kategorier. 

 

Dialog mellan pedagoger och föräldrar samt delaktighet 

Här visade resultatet att det fanns två varianter av svar. Den första var att pedagogerna ansåg 

att utvecklingssamtalet var bra, när en god grund mellan förskola och hem etablerades samt 

gav förutsättning för föräldrasamverkan.  

 

”Att från början få ett gott samarbete med föräldrarna och att få ett förtroende för 

varandra”. 

 

Den andra varianten var att pedagogerna ansåg att samtalet byggde på ömsesidigt deltagande.  

 

”Vill inte föräldrarna ha utvecklingssamtal blir det inget bra samtal”. 

 

”Att se utvecklingssamtalet som en kommunikationskanal mellan mig och föräldrarna där vi 

har skrivit ner det som är angeläget att arbeta med”. 

 

”En öppen dialog där man pratar om barnet på ett avslappnat sätt”. 

 

”Ett samtal där både pedagoger och föräldrar är lika delaktiga”. 

 

Positiv fokusering 

Resultatet visade på att pedagogerna ansåg att portfolio gav ett naturligt samtalsunderlag där 

barnets positiva förmågor belystes. Pedagogerna svarade också genomgående att det var 

föräldrarna som var experterna på sina barn. 

 

”Man utgår från barnets portfolio som ger en tydligare och en positiv helhetsbild”.  

 

”När vi framför det vi vill jobba med och alla är överens att det är för barnets bästa och dets 

utveckling. Ett samtal där man fokuserar på det positiva”. 

 

”Att man inte ser utvecklingssamtalet som en avrapportering där vi förväntas säga vad 

barnet kan eller inte kan. Alltid utgå från barnets starka förmågor och lyfta fram dessa”. 

 

”Det ska inte vara så att personalen bara sitter och levererar”. 

 

Intresse och reflektion över barnets utveckling 

Resultatet påvisade att pedagogerna upplevde att samtalet var bra när de fick respons från 

föräldrarna och att de visade intresse för verksamheten och barnets utveckling. 

 

”När föräldrarna involverar sig, har frågor och reflekterar över verksamheten och barnets 

utveckling”. 
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”Ett bra utvecklingssamtal är när föräldrarna också är intresserade och engagerade”. 

 

Fråga 3: Vad vill du som pedagog uppnå med ett utvecklingssamtal? 

Här kunde vi se att det fanns två kategorier. 

 

Kartläggning och verksamhetsplanering 

I resultatet framkom det att flertalet av pedagogerna använde sig av utvecklingssamtalet när 

de senare planerade och reflekterade i arbetslagen. Kartläggningen syftar till att se vad barnet 

och gruppen behöver så att pedagogerna ska kunna veta vilka ”redskap” de ska använda för 

att främja barnets utveckling. 

 

”Kartläggning kan handla om både aktiviteter och förhållningssätt”. 

 

”Det handlar om verksamhetsplanering… att vi som arbetar i arbetslagen ser på barnen… 

det här att vi ser individerna. Att man får den blicken som man sen kan se vad gruppen 

behöver”. 

 

Trygghet för föräldrarna 

Resultatet visade på två varianter i pedagogernas svar. Den första varianten visade att det var 

av vikt för pedagogerna att föräldrarna kände sig trygga i att lämna sitt barn på förskolan och 

den andra varianten att föräldrarna fick information hur barnet utvecklades på förskolan. 

 

”Jag vill ju veta vad föräldrarna tycker om förskolan, om avdelningen och hur barnet trivs 

här. De ska ju känna sig trygga när barnet är här”. 

 

”Föräldrarna är ju våra kunder om man ser det som att de lämnar sina barn i våra händer 

varje dag”. 

 

”Få föräldrarna att känna sig trygga”. 

 

”Jag vill ju berätta om barnet, barnets utveckling, hur det går för barnet här”. 

 

”Att föräldrarna blir informerade om hur deras barn har det på förskolan och även om 

barnets utveckling”. 

 

Fråga 4: På vilket sätt kan du som pedagog ha användning av resultatet från ett 

utvecklingssamtal? 

Denna fråga summerades i två kategorier. 

 

Verksamhetsplanering och gruppens behov 

Resultatet visade att det fanns tre varianter på hur pedagogerna använde utvecklingssamtalet i 

verksamheten. Den första varianten var att de kopplade till det egna arbetslaget och stämde av 

med kollegerna. 

 

”Tillsammans i arbetslaget sen. Om det kommer fram något utöver det vanliga så går vi 

vidare sen med det i arbetslaget. Utvecklingssamtalet… det är ett bra underlag för fortsatt 

utveckling för barnen och verksamheten”. 

 

”Reflektion med kollegerna”. 
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”Man reflekterar ju. Både före och efter samtalet. Och kopplar detta med arbetslaget”. 

 

Den andra varianten var att använda utvecklingssamtalet för att se gruppens behov och 

planera framåt för denna. 

 

”Vårt fortsatta arbete med barnet och gruppen. Ett underlag för att göra en utvecklingsplan 

för gruppen”. 

 

”Lägger man ihop alla utvecklingssamtal, tänker på vad varje barn behöver så kan man göra 

en planering för hela verksamheten”. 

 

”Man blickar framåt och ser var gruppens behov ligger. Vi gjorde en sammanställning i 

höstas för att se alla barnens framåtblickar. Detta för att vi skulle se vad vi skulle arbeta med 

för hela gruppen”. 

 

Den tredje varianten var att en av pedagogerna såg utvecklingssamtalet som något som alltid 

skulle genomsyra det dagliga arbetet. 

 

”Förankrar du inte utvecklingssamtalet i verksamheten använder du dem inte som en del i ditt 

dagliga arbete… och då kan du heller inte se utvecklingssamtalet som något som bidrar till 

verksamheten och ditt arbete”. 

 

God föräldrakontakt 

Resultatet visade att pedagogerna såg utvecklingssamtalet som en möjlighet till att främja en 

god föräldrakontakt och att samtalet var en öppning till att få veta hur barnet fungerar hemma.  

 

”Man får en bild av barnets intressen och färdigheter genom föräldrarna som kan vara 

nyttigt att veta. Vi får en bild av hur barnet fungerar hemma och om det är något som 

föräldrarna önskar att vi ska arbeta med. Allt från intresse till problem”. 

 

”Om resultatet av ett bra utvecklingssamtal är att föräldern känner att vi har en bra blick på 

barnet ”nu vet förskolan precis vad mitt barn behöver” är detta gott för framtiden”. 

 

”Vad föräldrarna berättar om hur barnet är hemma. Eller om de har något tips över något 

man undrat över varför barnet gör si eller så… då kan ju föräldrarna berätta att det därför 

eller därför. De ger sina tips på hur de gör hemma”. 

 

Fråga 5: För vems skull har man utvecklingssamtal? 

Denna fråga hade en kategori. Genomgående svarade alla pedagogerna att det var för både 

barnet, föräldrarnas och pedagogernas skull man hade utvecklingssamtal.  

 

För barnets, föräldrarnas och pedagogernas skull 

 

”Framförallt för barnets. Men också för att föräldrarna ska känna sig trygga och tillfreds 

med barnets vistelse hos oss. För oss pedagoger som ett arbetsredskap i vårt vidare arbete 

med barnet och gruppen”. 
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7. Analys 

 
I analysdelen kommer vi att koppla ihop resultatet vi fått i våra intervjuer med vår tidigare 

framförda teoridel. 

 

Resultatet i vår undersökning visar att majoriteten av pedagogerna har ett väldigt positivt 

förhållningssätt till utvecklingssamtal i förskolan. Det gemensamma i alla svaren, är att 

samtliga ser stunden vid utvecklingssamtalen som en möjlighet att få en bra relation till 

föräldrarna och dela information om barnet hur det har det på förskolan och hur det har det 

hemma. Samtalet blir också en stund där man kan sitta i avskildhet och inte bli störda av 

något.  Endast ett par av de intervjuade pedagogerna påpekade att de var ålagda att ha 

utvecklingssamtal.  

 

Det var intressant att utläsa från svaren att pedagogerna verkligen ser föräldrarna som ett 

verktyg i arbetet med barnen. Detta framhäver Gars (2006) som en form av delad vårdnad, där 

samtalet blir ett socialt territorium där det offentliga - förskolan och det privata - familjen 

möts. För att man ska kunna få en helhetsbild av barnen behövs såväl pedagogernas som 

föräldrarnas kunskaper. Jancke (1999) skrev att det var viktigt att samtalen hade tre 

tidsperspektiv. Tiden som varit, nuläget och framtiden. När vi granskar intervjuerna vi gjort så 

såg vi att pedagogerna tänkte på det viset då de planerade sina utvecklingssamtal. De pratade 

också om att det var viktigt att ha en helhetsbild av barnet, att de ”kan” sina barn (Jancke, 

1999). Det ger ett bra intryck och inger trygghet för föräldrarna. 

 

Pedagogernas svar visar också att de vill att föräldrarna ska ha insyn i verksamheten så att de 

förstår hur och varför pedagogerna arbetar med olika saker på förskolan, samt att 

utvecklingssamtalet i sig ska leda till att båda parter arbetar för barntes utveckling. 

Pedagogerna tyckte det var väldigt viktigt att utvecklingssamtalet verkligen blev en dialog där 

båda parter kommer till tals och inte en form av avrapportering från pedagogernas sida. Kan 

man skapa en öppen dialog med föräldrarna får pedagogerna en chans att ge föräldrarna en 

inblick och förståelse för förskolans arbete och en chans för föräldrarna att vara med och 

påverka deras barns vardag och dess möjlighet till lärande (Jancke, 1999).  

 

Det framgår väldigt tydligt i svaren att det är oerhört viktigt att ha en bra relation och 

samverkan med föräldrarna och att utvecklingssamtalet kompletterar de dagliga kontakterna 

man har med föräldrarna. Här såg vi likheter med vad Gars (2006) skriver; att 

utvecklingssamtalen är en utmärkt möjlighet för föräldrar och pedagoger att träffas där 

barnets väl diskuteras, och där man även diskuterar vad som kan förväntas av såväl föräldrar 

som pedagoger. 

 

Markström (2006) understryker att utvecklingssamtalet har en förmedlande uppgift där 

föräldrarna och pedagogerna tillsammans ska sträva efter att skapa en helhetsbild av barnet 

och dess situation på förskolan. Detta var också något vi kunde utläsa i våra resultat. 

Majoriteten av pedagogerna såg samtalen som ett verktyg att utveckla sitt arbete med barnen 

och deras svar visade också på att de verkligen ser samtalen som en chans att skapa goda 

relationer med föräldrarna och att båda parter är lika viktiga för barnets utveckling.  

 

Pedagogerna ansåg också att utvecklingssamtalet var ett bra pedagogiskt verktyg där man 

genom att före och efter samtalen reflektera över varje enskilt barn tillsammans i arbetslaget 

och göra en kartläggning av hur man ska lägga upp fortsatt arbete i barngruppen. Att använda 
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utvecklingssamtalet som ett verktyg för planering av verksamheten var något som alla mer 

eller mindre gjorde. En pedagog sa att ”förankrar du inte utvecklingssamtalet i verksamheten 

använder du dem inte som en del i ditt dagliga arbete… och då kan du heller inte se 

utvecklingssamtalet som något som bidrar till verksamheten och ditt arbete”.  

 

Sett till förskolans styrdokument så framgår det klart och tydligt att all dokumentation ska 

reflekteras över och kunna leda till en utveckling för både barn och verksamheten, och 

utvecklingssamtalet är en av delarna för att sträva efter önskat resultat. Strävansmålen i 

läroplanen är de utgångspunkter där pedagogerna ska planera verksamheten så att varje barns 

förmågor, kompetenser, behov och intressen blir tillgodosedda. Markström (2006) ställer sig 

frågan hur pedagogerna senare använder sig av samtalet och vad själva syftet med samtalet är 

och vi kunde i vårt resultat se att flertalet av pedagogerna använder sig av utvecklingssamtalet 

för att kunna blicka framåt och fokusera på en positiv utveckling. För att genomföra detta 

använder sig pedagogerna av både en individuell planering där de ser till varje enskilt barns 

vidare utveckling, men också som en planering då man efter sammanställningen av alla dessa 

individuella planeringar kan se vad man behöver arbeta med i barngruppen.  

 

Samtliga pedagoger svarade att det var för barnets, föräldrarna och pedagogernas skull som 

man hade utvecklingssamtal. Barnet sätts i fokus och samtalet är ett bra tillfälle att få 

föräldrarna att känna sig trygga med att lämna sina barn i förskolan. Gars (2006) betonar att 

pedagogen har ett stort ansvar att lägga fram sin syn om barnet på ett tydligt och positivt sätt. 

Det framgick tydligt i våra intervjuer att pedagogerna tyckte det var viktigt att samtalen håller 

en positiv ton och visar på barnets färdigheter istället för att fokusera på det som brister. 

Portfolion ansåg några av pedagogerna vara en bra utgångspunkt vid samtalen. Då fokuserar 

man på det enskilda barnet och kan visa barnet i verksamheten vilket ger en bra bild för 

föräldrarna. Genom att arbeta med portfolio fokuserar man på det positiva i barnets utveckling 

och kan verkligen visa att det sker en utveckling hos barnet. 

 

Pedagogerna vi intervjuade ser inte utvecklingssamtalet som en isolerad händelse i sitt arbete 

utan håller samtalets dokumentation levande i sitt dagliga arbete. Det var också väldigt tydligt 

i svaren att pedagogerna ville fokusera på det positiva och det utvecklande och utgå från varje 

enskilt barn för att sen göra en planering för barngruppen. Föräldrarnas roll under samtalen 

var också väldigt tydligt. De ska ha stort inflytande och deras kunskaper om barnet är väldigt 

viktiga för pedagogerna. Samtalen anses vara ett ypperligt tillfälle att få föräldrarna att känna 

sig trygga med förskolan och ett tillfälle att bygga upp ett gott förtroende för varandra.  
 

Vår analys av vår undersökning blir att vi anser att majoriteten av pedagogerna vi intervjuat 

har ett seriöst förhållningssätt och en stark tilltro till utvecklingssamtalet. De visar att de kan 

förankra sitt arbete med utvecklingssamtal till läroplanen för förskolan, Lpfö-98, där det står 

väldigt tydligt vad som förväntas av pedagogerna och majoriteten ser det som en självklarhet 

att ha samtalen.  Namnet ”utvecklingssamtal” har verkligen gett pedagogerna en klar riktning 

på vad samtalen ska gå ut på. Kvartssamtal/föräldrasamtal var tidigare en benämning på 

samtalen där det mer handlade om att ge föräldrarna information om nuläget för deras barn, 

men utvecklingssamtal handlar om att hitta en dialog med föräldrarna för att på bästa sätt 

främja barnets utveckling och lärande (Jancke, 1999).  
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8. Diskussion 

 
I denna del för vi en diskussion om vårt arbete. Diskussionen avslutas med förslag till vidare 

forskning.  

 

Syftet med vårt arbete var att undersöka vilket förhållningssätt de intervjuade pedagogerna 

har till utvecklingssamtalet och på vilket sätt de använder sig av resultatet från samtalet i sin 

verksamhet och planering. Vi blickade tillbaka historiskt och började vid 1930–talet där vi 

tittade på Alva Myrdals arbete med stadsbarn och jämförde det med Maria Mobergs och Stina 

Sandels arbete med barnträdgårdar. I litteraturen kunde vi läsa att det redan på tidigt 1930 – 

tal fanns tankar om att det var viktigt med en god relation till föräldrarna där man samtalade 

om barnets utveckling. Samtalen skedde dock inte regelbundet och var heller inte formella.    

 

Alva Myrdals tankar var mer att man skulle involvera föräldrarna på det sätt att det skulle 

finnas en föräldrautbildning, för tilltron till mödrarnas kunskap inom barns utveckling var låg 

och de ville att föräldrarna skulle besöka storbarnkammaren och observera sina barn 

tillsammans med andra. Myrdal tänkte mer för framtiden och ansåg det var viktigt att utveckla 

vissa bitar och fostra barnen för framtiden. Det förväntades att mödrarna med denna metod 

skulle kunna betrakta barnet utifrån vetenskapliga referensramar och ha ett professionellt 

perspektiv på sitt eget barn (Gars, 2006).  

 

Inom barnträdgårdarna hade man en lite annan syn på föräldrasamverkan. De arbetade mer 

här och nu, och hade en stark tilltro till barnet och dess färdigheter. Här ville man involvera 

föräldrarna genom att de kunde delge information om vad barnet tyckte om att göra och att de 

gärna tog med material hemifrån. På det viset uppstod dagliga samtal där man talade om vad 

barnet hade gjort. Men även inom barnträdgårdarna ansåg man att arbetet med framförallt 

mödrarna skulle förändras. Man ville stärka och upphöja modersrollen och verkligen dra nytta 

av deras kunskap om barnet i deras arbete ute i barnträdgårdarna och på så sätt involvera 

föräldrarna.  

 

De som arbetade i storbarnkammaren eller i barnträdgården hade olika sätt att tala om barn 

och olika sätt att se på barn. De hade också olika sätt att ställa förväntningar på mödrar (Gars, 

2006). Detta är oerhört intressant för när man tänker på våra förskolor idag så ser man både 

Alva Myrdals tankar och Maria Mobergs och Stina Sandels tankar om hur man bör arbeta 

med barn och på vilket sätt man bör ha med föräldrarna i sitt arbete. Skillnaden som vi ser det 

är att fokuseringen ligger inte enbart på moderns roll, utan idag har båda föräldrarna lika stor 

plats i barnets liv. Tillsammans med pedagogerna på barnets förskola används idag kunskapen 

om barnet vid utvecklingssamtalet för att på så sätt främja för barnets utveckling, lärande och 

framtid. 

 

Man arbetar mycket idag med att vara här och nu med barnen och verkligen ta tillvara på 

barnets individuella färdigheter och intressen, och allt detta ger ju barnen förutsättningar om 

hur de ska fungera senare i livet. Det blir en slags blandning av stadsbarn och barnträdgårdar 

där man jobbar här och nu, men även rustar barnen för framtiden. Även när det gäller 

föräldrasamverkan kan vi dra lite paralleller med båda. Idag arbetar vi mycket närmare 

föräldrarna och förstår vikten av deras kunskaper om barnet, men nu har vi en professionell 

roll som gör att vi kan gå in och hjälpa föräldrarna då det behövs.  
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På 1970 – talet byggdes det väldig många daghem runt om i landet. Daghemmen blev en slags 

förvaring av barnen under dagarna när föräldrarna arbetade. Pedagogerna på denna tid 

uttryckte en frustration av att deras arbete inte ansågs viktigt. De upplevde det mer som att 

barnen gjorde vardagssysslor under dagarna; barnen var på dagis istället för att få tillhöra en 

pedagogisk verksamhet som främjade varje barns utveckling. Pedagogerna hade en 

komplicerad syn på sin yrkesroll och hade dessutom svårt att få ett bra samarbete med 

föräldrarna. Den känslan kan man kanske idag jämföra med våra, pedagogernas, känslor då vi 

anser att barngrupperna är alldeles för stora och det blir omöjligt att utföra det pedagogiska 

arbetet som förväntas av oss, och arbetet blir en förvaring och tillsyn av barnen istället.  

 

1998 kom Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, och det är efter den vi arbetar även idag. I 

läroplanen finns de mål förskolan ska sträva mot och de riktlinjer som verksamheten ska följa 

för att uppnå dessa strävansmål, och läroplanen betonar att ”förskolan skall vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande” (Skolverket, 2 006:4). 

Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, är ett levande dokument som ska finnas med i allt arbete 

som planeras ute i förskolorna.  

 

Vår erfarenhet är att de riktlinjer som finns i läroplanen genomsyrar verksamheten men tolkas 

på olika sätt ute i de olika förskolorna. Alla pedagoger har olika erfarenheter i sitt bagage och 

förverkligar således också det som står i läroplanen för förskolan på olika sätt. Riktlinjerna för 

hur föräldrasamverkan ska fungera är dock väldigt klart. Läroplanen för förskolan är 

utgångspunkten för arbetet med att se varje barns förmågor, kompetenser, behov och 

intressen. Strävansmålen i läroplanen blir en grund, och personalens observationer och 

dokumentationer tillför kunskap om barnet och tillsammans med föräldrarnas kännedom om 

sitt barn utformar man ett utvecklingssamtal och en utvecklingsplan.  

 

När man tittar på ordet utvecklingssamtal så förstår man att det handlar om en dialog och inte 

enbart om information (Jancke, 1999). Det blev tydligt i vår undersökning då vi ställde 

frågan: Varför har du utvecklingssamtal? Majoriteten av pedagogerna svarade att det var 

viktigt att båda parter kommer till tals och att det just blir en dialog om barnet. Här anser vi, 

med stöd av vår erfarenhet, att föräldrarnas plats i ett utvecklingssamtal har blivit mycket 

större än det var för några år sedan. Det känns som om vi pedagoger har släppt in föräldrarna, 

för det är ju ändå vi pedagoger som bjuder in till samtal, och vi har sett vinsterna med att få ta 

del av föräldrarnas perspektiv och deras kunskaper om barnet. Det är inte längre en stunds 

information om barnet utan det har blivit en dialog där båda parter strävar efter samma sak.   

 

När man har utvecklingssamtal är det också väldigt viktigt att ha ett öppet förhållningssätt 

gentemot föräldrarna så att man verkligen lyssnar och tar till sig hur de beskriver sitt barn. Det 

kan vara till stor hjälp i arbetet med barnet på förskolan. Samtalen är också ett tillfälle där 

man prata om vad ett gott föräldraskap innebär och vad som ligger i pedagogens uppdrag. 

Mötet som sker mellan pedagogen och föräldrarna bygger på ett förtroende där föräldrarna 

delar det dagliga omhändertagandet av barnen med professionella medfostrare. Det bildas ett 

socialt territorium där det privata - familjen och det offentliga - förskolan möts. Man får en 

slags delad vårdnad om barnet (Gars, 2006).  

 

Gars (2006) benämning, delad vårdnad, anser vi är ett väldigt bra uttryck för vårt arbete i 

förskolan. Det är ju nämligen så det är. Föräldrarollen är ju att uppfostra och utveckla sitt barn 

efter bästa förmåga så att de får det så bra som möjligt och detta är ju även förskolans roll. 

Därför kan man säga att man delar på ansvaret, eftersom de flesta barn tillbringar mycket tid 

på förskola och då måste det ske ett samarbete för att främja en så bra utveckling som möjligt 
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för det enskilda barnet. Det är här vi måste använda utvecklingssamtalet och se vilket bra 

verktyg det är. Vi anser att det framkom av svaren i vår undersökning att pedagogerna inser 

vikten av att ha utvecklingssamtal. Det är där man bygger förtroende och skapar förståelse för 

varandra. 

 

Att ha utvecklingssamtal kräver mycket förberedelse och mycket efterarbete. Då man planerar 

samtalet är det viktigt att tänka att det ska innehålla tre tidsperspektiv. Tiden som varit, var 

barnet befinner sig just nu i sin utveckling och på vilket sätt man bör arbeta för att främja 

barnets fortsatta utveckling på bästa sätt (Jancke, 1999). Vår erfarenhet säger att om man gör 

dessa saker grundligt, så har man som pedagog en klar syn på sin barngrupp och kan på så sätt 

planera verksamheten efter barngruppens behov. I vår undersökning framkom det tydligt att 

pedagogerna hade samma syn på vikten av att förbereda sig väl och att efter samtalen 

reflektera tillsammans i arbetslaget. Det blir en kartläggning av det enskilda barnet och på 

hela barngruppen.  

 

Efter samtalet är det väldigt bra om man direkt skriver ner hur samtalet gick, vad som kom 

fram undersamtalet och hur man själv bedömer sin egen insats. Vår erfarenhet är att det idag 

finns väldigt lite tid för just för- och efterarbetet i samband med utvecklingssamtal. Vi är 

ålagda att ha utvecklingssamtal, att dokumentera och ha uppföljning men vi upplever att det 

inte ska få ta så mycket tid att sköta själva dokumenteringen. Det vi känner är att vår 

planeringstid inte räcker till ute i verksamheten och därför tror vi att det ofta blir väldigt lite 

samtal om barnen på grund av tidsbrist. Planeringstiden ska räcka till så mycket. Detta är synd 

anser vi, eftersom vi efter vår analys av vår undersökning, upplever att pedagogerna har en 

väldigt seriös syn på utvecklingssamtal och verkligen vill göra ett bra jobb med samtalen för 

de ser dessa som ett viktigt verktyg i arbetet.  

 

Som pedagog är det endast genom träning och erfarenhet man kan bli bättre på att ha 

utvecklingssamtal anser vi. Är man en relativt nyutexaminerad pedagog känner man sig ofta i 

underläge gentemot föräldrarna i ett samtal. Man är kanske yngre, har inga egna barn att dra 

paralleller med och får på så sätt helt klä in sig i sin professionalism och lita på de uppgifter 

man har förberett sig med tillsammans med sina kollegor. Vi har reflekterat över att 

nyutexaminerade pedagoger förväntas planera, genomföra och dokumentera 

utvecklingssamtal. Utan erfarenhet av verkligheten kan detta upplevas som ett hinder att ta sig 

över. Hur ser lärarutbildningen på detta? Ges framtida pedagoger idag, under sin 

utbildningstid, möjligheter att få kunskaper om utvecklingssamtalet förutom det som står att 

läsa i styrdokumenten? Finns det möjligheter till praktiska kunskaper om utvecklingssamtalet 

i lärarutbildningen, förutom möjligen under VFU-veckorna?  

 

Vi funderade också på om det inte skulle vara lämpligt att förskolans rektor ansvarade för att 

all personal fick genomgå utbildning och sedan vidare handledning av hur ett 

utvecklingssamtal genomförs. Man kan se det som ett tillfälle för all personal att tillsammans 

arbeta fram just sin förskolas profil för utvecklingssamtal, och på så sätt skulle alla kunna 

känna sig väl insatta i det material som förskolan använder vid utvecklingssamtal. Detta vore 

kanske också ett tillfälle för rektorerna att kommunicera ut sina perspektiv och delge 

medarbetarna vad de anser att syftet med ett utvecklingssamtal är och vad det ska 

representera.  

 

Ett utvecklingssamtal är inte alltid lätt att genomföra, vare sig du har erfarenhet eller inte, men 

som pedagog måste man ta sig igenom detta, reflektera över det och lära sig av sina misstag. 

Vi anser att det är viktigt att vara ärlig mot sig själv och kunna diskutera det som blivit fel 
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med kollegorna så att man kan göra annorlunda nästa gång. På en av förskolorna där vi 

genomförde intervjuer, kom det fram att de provat en variant där de var två pedagoger under 

samtalet. De var mycket positiva till detta och sade att även föräldrarna hade tyckt detta var 

jättebra, då helhetsbilden av barnet på detta sätt blev bredare. Vår reflektion på detta är att det 

verkar vara som en bra ide om det finns tid och resurser att genomföra detta, men det får 

aldrig bli en situation där föräldrarna känner sig i minoritet mot personalen. Men det tror vi 

samtidigt är en sak som man kan föra en dialog med föräldrarna. Det har ju faktiskt funnits 

samtal där man som pedagog har känt sig i underläge gentemot föräldrarna och önskat att en 

kollega varit med.  

 

Det var väldigt intressant att genomföra vår undersökning. Det flesta intervjuerna blev mycket 

bra samtal där tänkvärda svar framkom. Vi har reflekterat på efteråt att svaren genomgående 

var väldigt seriösa och att det fanns en tanke bakom varje pedagogs svar. Det känns väldigt 

positivt. Det vi kanske skulle ha varit bättre på var att ställa fler följdfrågor så att pedagogerna 

ännu mer skulle få motivera varför de svarade som de gjorde. Det intressanta tyckte vi var att 

de flesta pedagogerna pratade väldigt mycket om att under samtalet fokuserade man på 

individen, men då man utvärderade samtalen och sammanställde dem så var det både ur 

individens utgångspunkt men också för hela barngruppens skull. Det var också väldigt tydligt 

vid intervjuerna att pedagogerna inte ville att det skulle skrivas individuella utvecklingsplaner 

för barnet utan det skulle skrivas utvecklingsplaner för barngruppen. Vi hade ingen direkt 

fråga om individuella utvecklingsplaner och det var inte heller syftet med vår undersökning, 

men det blev väldigt tydligt under intervjuerna vad pedagogerna ansåg om denna fråga. 

 

Som avslutning skulle vi vilja säga att vi är mycket nöjda med arbetet som helhet, och vi har 

fått en ökad insikt om hur viktigt utvecklingssamtalet i förskolan är för att säkra en god 

kvalitet och en utveckling för både barn och vuxna.  

 

Förslag på vidare forskning 
 

Nya frågor har dykt upp för oss under arbetets gång. Vi har fått ta del av pedagogernas syn på 

utvecklingssamtalet, och så här i efterhand hade det varit tänkvärt att undersöka om 

pedagogerna har en vision om hur ett utvecklingssamtal skulle kunna se ut, och hur de i så fall 

skulle vilja och kunna genomföra dessa för att använda sig av utvecklingssamtalet i den 

pedagogiska planeringen i förskolan. Som vidare forskning anser vi också att det hade varit 

intressant att ta del av hur förskolornas rektorer ser på utvecklingssamtalet och dess syfte, och 

det hade också varit av vikt att vid ett senare tillfälle ta del av en större kvalitativ 

undersökning och jämföra resultatet mot vårt.  
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Bilaga A 

 

 

Hej 

 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Växjö Universitet och som 

skriver ett examensarbete om utvecklingssamtalet i förskolan. Därför skulle vi 

gärna vilja intervjua dig för att få reda på hur du ser på utvecklingssamtalet och 

vad det kan innehålla för just dig. 

Din medverkan kommer naturligtvis att vara frivillig och all information 

kommer att vara anonym och behandlas konfidentiellt. Det insamlade 

materialet från intervjuerna kommer att användas i vårt examensarbete. 

Examensarbetet kan komma att användas i andra forskningssammanhang. För 

att kunna återge så korrekt som möjligt från våra intervjuer, skulle vi gärna vilja 

spela in samtalet med Mp3-spelare/diktafon. Skulle det vara ett hinder för ditt 

deltagande så finner vi andra lösningar för intervjun. Du får även tillgång till 

några frågor som du kan fundera över innan intervjutillfället. 

Vi kommer att genomföra intervjuer med tio förskolelärare på två olika 

förskolor. 

 

Med vänliga hälsningar 

Annette och Annika 

 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vårt examensarbete eller om du har 

några övriga frågor. 

 

Annette  

Annika  
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Bilaga B 
 

 

Frågor till pedagoger 
 

 

1 Varför har du utvecklingssamtal? 

 

2 Hur skulle du beskriva ett bra utvecklingssamtal? 

 

3 Vad vill du som pedagog uppnå med ett utvecklingssamtal? 

 

4 På vilket sätt kan du som pedagog ha användning av resultatet från ett 

utvecklingssamtal? 

 

5 För vems skull har man utvecklingssamtal? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


