
 

 
           Institutionen för pedagogik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 15 poäng  
Kurs: GO2963 
 

Sommartermin 2009 

Utvecklingssamtalet i förskolan 
– en intervjustudie om innehåll, 

planering och värdering 
 

Gudrun Holmberg & Anna Mellin 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 

Gudrun Holmberg & Anna Mellin 

Utvecklingssamtalet i förskolan – en intervjustudie om innehåll, planering och värdering 
 

Development discussions in kindergarten – an interview study about content, planning and 
valuation 
  

Antal sidor: 42 

 
 
Enligt Förskolans läroplan (Lpfö 98) ska det enskilda barnet inte värderas och bedömas 
men enligt Skolverket (2008) ökar ändå värderingar och kontroller på barnet som 
individ. I förskolan uppmärksammas värderingsdilemmat främst inför 
utvecklingssamtalen. För att inte värdera det enskilda barnet vill vi med denna studie 
finna verktyg i ämnet som kan stärka oss och andra förskollärare i yrkesrollen.  
 
Vi har valt att göra en deskriptiv studie med åtta intervjuade förskollärare där vårt syfte 
är att beskriva och analysera deras syn på, och planering inför, utvecklingssamtalet. Vi 
ska också studera hur Lpfö 98: s intentioner att inte värdera det enskilda barnet kommer 
till uttryck, inför och i utvecklingssamtalet. 
 
Resultaten som framkommit är olika syn på syftet med utvecklingssamtalet och därmed 
olika syn på vilket tidsperspektiv som främst ska belysas på samtalet. Studiens resultat 
visar också att förskollärarna blandar nya och gamla synsätt på barnet. Detta synsätt 
påverkar i sin tur synen på utvecklingssamtalet och värderingar av barnet som individ. 
Det har också uttryckts att värderingsproblemet mest ses som ett verbalt och skriftligt 
problem och inte som en inbjudan till diskussion och reflektion över förskollärarens 
barnsyn.  

Sökord: Förskola, förskollärare, pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal, värdering  
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Inledning  
 
 
I förskolan ska verksamheten värderas och bedömas och inte det enskilda barnet. Enligt vår 
erfarenhet uppmärksammades detta hos många förskollärare när de Individuella 
utvecklingsplanerna (IUP) infördes. Hur skulle en IUP formuleras utan att den värderade 
barnet? Att skriva att barnet är duktigt motoriskt är en värdering, att skriva att barnet är bra på 
att ta sig fram i skogen är också en värdering. Hur man får och bör formulera sig, har 
diskuterats ett flertal gånger på förskolorna i vår kommun.  
 
Problemet uppmärksammas framförallt när arbetslagen planerar inför utvecklingssamtal. I 
Förskolans läroplan (Lpfö 98) står det att ”Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med 
barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt 
genomföra utvecklingssamtal” (Lpfö 98:15).  I fortsättningen kommer vi att benämna 
Förskolans läroplan som Lpfö 98. Det står alltså att förskolan ska genomföra 
utvecklingssamtal men det står inte hur. Hur beskriver förskollärarna barnet under ett 
utvecklingssamtal och vad är dess egentligen syfte med utvecklingssamtalet? Skolverket 
(2004) skriver att utvecklingssamtalet behöver klargöras för personal och föräldrar angående 
hur innehållet läggs upp så att samtalet är riktat mot barnets lärande och utveckling samtidigt 
som det inte får värdera eller bedöma barnet som individ. 
 
Under vår utbildning till förskollärare har både vårt intresse vuxit och många funderingar 
tillkommit för ett arbetssätt där det enskilda barnet inte värderas och då framförallt i samband 
med utvecklingssamtal. Trots föreläsningar, litteratur, funderingar, diskussioner och 
reflektioner känner vi oss osäkra på hur det är möjligt att på förskolan följa Lpfö 98 i detta 
avseende. Vi har genom våra studieår diskuterat detta mycket med kollegor och insett att 
osäkerheten är stor även hos dem. En frustration över att inte förstå hur det ska gå till att 
planera och genomföra ett utvecklingssamtal för ett enskilt barn utan att bedöma det enskilda 
barnet är för både oss och många av våra kollegor ett dilemma, anser vi. Därför önskar vi 
fördjupa oss i detta och försöka finna verktyg som kan stärka oss och andra i yrkesrollen som 
förskollärare.  
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Syfte och problemformuleringar  
 
Vårt syfte är att undersöka hur några förskollärare ser på utvecklingssamtalet i förskolan samt 
hur läroplanens (Lpfö 98) intentioner att inte värdera det enskilda barnet kommer till uttryck, 
inför och i utvecklingssamtalet. 
 

• Hur beskriver förskolläraren syftet med utvecklingssamtalet? 
 

• Hur kommer förskollärarens syn på det enskilda barnet till uttryck i planeringen av 
utvecklingssamtalet? 

 

• Hur kommer förskollärarens syn på det enskilda barnet till uttryck i 
utvecklingssamtalet?   

 
Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till förskollärarens roll och belyser inte föräldrarnas och barnens 
rätt och möjlighet till inflytande.  
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Litteraturgenomgång 
 
 
I det här kapitlet presenteras kort tidigare forskning om förskolans bakgrund, tidigare 
utvecklingspsykologiska teorier, förskolans styrdokument samt barnsyn. Vidare beskrivs 
Skolverkets och tidigare undersökningars syn på utvecklingssamtalet och hur det kan 
förberedas samt hur det enskilda barnet kan komma till uttryck. 
 

Förskolans bakgrund 
 
Som grund för vår undersökning om utvecklingssamtal och värderingar av det enskilda barnet 
ges en kort tillbakablick av förskolans bakgrund i Sverige. 

1900-talets första hälft 

Barnträdgården startades av systrarna Ellen och Maria Moberg utifrån filosofen Friedrich 
Fröbels (1782-1852) pedagogik. Den drevs i pedagogiskt syfte och skulle vara ett stöd för 
familjens fostran, skriver Christina Gars (2006). Fröbel liknade barnet vid en planta och ansåg 
att barn är som plantor som ska vårdas och växa i en välanpassad miljö. Delar av pedagogiken 
är fortfarande aktuell; leken har betydelse för barnets utveckling och barnet måste få prova, 
lära och skapa genom egen erfarenhet (a.a.). I systrarnas Mobergs filosofi togs det fasta på det 
som fungerade bra hos barnet och därifrån stimulerades barnet vidare i sin utveckling (a.a.). 
Fokus på barndomen låg på här och nu. Ledarinnan ville ”höja” barnet i föräldrarnas ögon och 
stärka mamman i sitt föräldraskap. När hon inför föräldrarna, berättade om verksamheten 
barnet deltagit i var hon medveten om att hennes attityd till barnet och det som yttrades 
indirekt påverkade dem i sin föräldraroll och syn på sig själva som föräldrar (a.a.). 
 
Under systrarna Mobergs verksamma år kom en annan stark kvinna fram; Alva Myrdal. Hon 
ville föra in en modernare syn på barnet och barnomsorgen, en mentalitetsförändring där det 
sågs som samhällets sak att uppfostra barnet (Gars 2006). Myrdals filosofi präglades av 
amerikanska influenser om utvecklingspsykologi och vad som anses som en normal 
utveckling hos ett barn. Barnen testades, observerades och jämfördes med 
utvecklingspsykologiska kurvor och normer och uppmärksamheten riktades mot det som 
hamnade utanför (a.a.). Barndomssynen är inriktad på det kommande vuxenlivet. Här 
beskrives barnet gentemot föräldrarna via testresultaten och föräldrarna förväntades att 
objektivt diskutera vilka åtgärder som eventuellt behövde vidtas (a.a.). 

1900-talets andra hälft   

När kvinnorna allt mer behövdes i arbetslivet försvann fattigdomsstämpeln från daghemmen 
och utbildning av förskollärare ökade i omfattning. Det ansågs bra att barn stimulerades av 
andra barn (Stenmalm Sjöblom & Johansson 1992).  
 
Lena Stenmalm Sjöblom och Inge Johansson (1992) belyser barnstugeutredningens betydelse 
för hela förskolans framtida utveckling. Demokrati, jämställdhet och solidaritet skulle prägla 
verksamheten och ge tydliga uttryck i barnens vardagliga fostran. Riktlinjerna för bl.a. 
föräldrasamarbetet var ambitiösa. Grundkvalitén höjdes och jämn och likvärdig 
förskolekvalité i hela landet var resultatet av ett tydligt regelverk på nationell nivå, skriver 
Barbara Martin Korpi (2006). Med influenser från skolan startade förskolan med s.k. 
kvartsamtal. Föräldrarna kom allt mer att involveras i bedömningar och tolkningar som 
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förskollärarna gjorde av barnets utveckling och lärande, skriver Christina Wehner-Godée 
(2005).  
 
Föregångaren till förskolans nuvarande läroplan, Pedagogiska programmet för förskolan som 
kom 1987 grundade sig på en pedagogisk tradition som vuxit fram ur den svenska förskolan 
utifrån mål, forskning, teorier och tradition (Stenmalm Sjöblom & Johansson 1992). I det 
pedagogiska programmet låg fokus på förskollärarens arbetssätt, mål och innehåll, skriver 
Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999). De bands samman för att bilda en 
helhet hos barn och förskollärare, vilket ansågs som en viktig del för förståelsen av barnet. 
Drygt tio år senare infördes Lpfö 98 med mål som är styrande för den pedagogiska 
verksamhetens innehåll och arbetssätt (a.a.).  
 

Styrdokument 
 
Lpfö 98 är en form av studieplan som förskolan ska följa. Den är indelad i värdegrund, 
uppdrag, strävansmål och riktlinjer, skriver Eva Wiklund och Harriet Jancke (1998) 
Värdegrunden består av de värden som ska råda på förskolan och genomsyra verksamheten. 
Uppdraget tydliggör det synsätt som ska ligga till grund för förskolepersonalens arbete, samt 
ger en viss vägledning om arbetssätt och förhållningssätt. Riktlinjerna visar vilket ansvar 
arbetslaget har och strävansmålen synliggör vad barnen på förskolan ska ges möjligheter att 
lära och utveckla (a.a.). 
 
Lpfö 98 innebär en förändrad syn på lärandet gentemot det tidigare pedagogiska programmet.  
Ett perspektivbyte har skett vad gäller förskolans teoretiska perspektiv. Förut var det den 
psykologiska mognaden som utgjorde basen i verksamhetsplaneringen och nu är det snarare 
”interaktionen mellan barnets förutsättningar på olika områden och de erfarenheter barnet 
möter som påverkar dess lärande” (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:23). I detta 
samspel spelar pedagogen en viktig roll. Dion Sommer (referens i Pramling Samuelsson & 
Sheridan 2006) menar att perspektivförskjutningen också innebär en utveckling från att se 
barnet som ömtåligt och mindre värd till att se ett stadigt och kompetent barn. Personalen ska 
se det kompetenta barnets möjligheter och inte dess brister eller vad barnet ännu inte förmår 
(a.a.). 
 
Bakgrunden till Lpfö 98 är att skapa ett gemensamt tänkande kring barns utveckling och 
lärande. Enhetlighet från förskolan till grundskolan och vidare upp i gymnasieskolan, ska råda 
när det gäller grundsynen på lärande och utveckling med en gemensam värdesyn (Wiklund & 
Jancke 1998). Alla barn i förskolan ska erbjudas en bra pedagogisk verksamhet som 
innehåller omvårdnad, fostran och lärande, så att det bildas en helhet (Skolverket 2004). 
Helheten inkluderar en bra kontakt med hemmet, så att barnet på bästa möjliga sätt får 
förutsättningar att utvecklas efter sin förmåga (a.a.).   

Riktlinjer för utvecklingssamtal 

Förskolan har ett ansvar för att pedagogik och verksamhet följer mål och riktlinjer. En av 
riktlinjerna är att ”Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets 
trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra 
utvecklingssamtal” (Lpfö 98:15). Utvecklingssamtalet ska inte resultera i ett betyg eller ett 
omdöme om barnet. Det är ett samtal om barnets värld och intressen samt om deras 
motivation och drivkraft att söka kunskap om vad som hänt hittills och vilka erfarenheter som 
uppnåtts (Skolverket 2004). Enligt Lpfö 98 är det verksamheten som ska värderas och 
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bedömas och inte det enskilda barnet. Genom utvecklingssamtalet kan verksamhetens 
uppdrag och mål tydliggöras. Målen är mångtydiga formuleringsmål som måste plockas ner 
till en nivå som är rimlig för den verksamhet där de skall gälla (Skolverket 2004). 
Utvecklingssamtalet behöver därför klargöras för personal och föräldrarna angående hur det 
innehållsmässigt läggs upp. Samtalet ska vara riktat mot barnets lärande och utveckling både i 
förskolan och utanför den (a.a.).  
 

Teorier och tidigare forskning om barn i förskolan  
 
Detta kapitel kommer att göra några nedslag i forskning om barn i förskola, och i teorier som 
har påverkat och påverkar synen på barnets utveckling och lärande. Som tidigare nämnts har 
Fröbel betytt mycket för den pedagogik som dagens förskola vilar på. Fröbels pedagogik 
betonade att individens förmåga till kreativ utveckling bäst gynnas om utvecklingen får ske 
fritt.  
 
Under 1930-talet växte utvecklingspsykologi fram och den amerikanske psykologen Arnold 
Gesells utvecklingspsykologiska teori om barnets mognad som till stor del är genetiskt 
bestämd, fick fäste i Sverige (Stenmalm Sjöblom & Johansson 1992). Barnets egna 
”utvecklingsschema” bestämmer där takten på barnets förmåga att utvecklas och lära sig i sin 
egen mognadstakt. Gesells observationer av förskolans rutinsituationer som måltid lek och 
toalettbestyr, var viktiga verktyg för förskolans planering av sin verksamhet (a.a.). Med 
influenser från Gesell utmanades den schweiziske forskaren Jean Piagets teori om kognition 
och tänkande. Piaget ansåg att barns eget tänkande framställs från att helt vara bundet till det 
egna jaget, till att mer kunna se det från människornas perspektiv runt omkring. Utveckling 
sker då från att vara något påtagligt till att bli allt mer teoretiskt och symboliskt. Detta sker i 
vissa ordningsföljder och utvecklingsskeden, enligt Piaget (a.a.). Utvecklingens 
framåtsträvande kraft sågs i samspelet mellan barn och vuxna och det var förskolans uppgift 
att stimulera och stödja denna utveckling. Samtida med Piaget var ryssen Lev Vygotskij som 
betonade den sociala processen för barnets utveckling (a.a.). De intryck som barnet får i sin 
utveckling ansågs av Piaget och Vygotskij också som förutsättning för att inlärning sker hos 
barnet (a.a.).  
 
Ingrid Pramling är en nutida forskare som betyder mycket för dagens förskolepedagogik och 
utveckling. En av hennes slutsatser är att, hur man lär sig och vad man lär sig hänger samman 
(Stenmalm Sjöblom & Johansson 1992). Detta innebär att handling och aktivitet hänger 
samman, vilket är framträdande upp i lågstadieåldern, som exempelvis när barnet ska lära sig 
cykla. Pramling anser att barnens uppfattning av vad de lärt sig är olika eftersom det skiljer 
mellan barn hur de ser på sin nyvunna kunskap och vilken betydelse den har för dem (a.a.). 
”Från att betrakta något som en inneboende förmåga hos barnet framträder nu ett perspektiv 
där helhet, relationer och sammanhang blir viktiga att förstå”, skriver Eva Johansson och 
Ingrid Pramling Samuelsson (2003:14). Perspektivet har på så vis ändrats från ett generellt 
barn med egen utvecklingspotential till ett barn där man i första hand ser dess kvalifikationer 
(a.a.).  
 
Tidigare var det den psykologiska mognaden som var grunden för pedagogisk verksamhet i 
förskolan. Nu ses samspelet som mer viktig för barns förutsättningar i olika sammanhang, 
vilka påverkar barnets lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). Det står även klart 
uttalat i Lpfö 98 som ett teoretiskt perspektiv. Utvecklingspsykologi har idag en annan 
betydelse som inte är lika påtaglig, skriver Johansson och Pramling Samuelsson (2003). 
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Viktigt är att förskolläraren kan lyssna aktivt, kan förstå och utforska det barnet säger, ser och 
hör. Dagens förskollärare kan se det som en positiv utmaning att hjälpa och bidra till yngre 
barns utveckling och lärande. Med den nya läroplanen framstår barnet som en medskapare i 
lärprocessen där samspelet med andra och det sociala och kulturella samanhanget är centralt 
(Johansson & Pramling Samuelsson 2003). Att umgås med andra utvecklar barn kunskaper 
som att samtala, lyssna, leka, skapa, prova, jämföra och tänka. ”Genom att barn använder 
kunskaper de fångar upp i ett meningsfullt sammanhang blir de till verkliga kunskaper, vilka 
införlivas med barns egen förståelse” (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:42).  
 
Synen och bilden av barnet är alltså inne i en brytningstid där utvecklingspsykologiska teorier 
har börjat ifrågasättas. Den nya synen på barnet tränger inte bort den gamla helt, utan de 
förekommer till stora delar parallellt under en lång tid framöver, anser Ingela Elfström (2005). 

Barnsyn  

”Med barnsyn menas hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som 
personer”, skriver Eva Johansson (2005:77). Förskolornas atmosfär är beroende av, och 
speglas av, förskollärarnas barnsyn, vilket kan belysas med tre olika synsätt, anser hon. Ett är 
barnet som medmänniska, vilket innebär att förskolläraren ser barnet som medmänniska med 
egna behov och förmågor. Förskolläraren strävar då efter att förstå barnets intentioner och 
perspektiv och vill ge dem en känsla av delaktighet, översikt och kontroll över sitt liv. Barnet 
är delaktigt i sitt lärande. En annan barnsyn är att vuxna vet bättre, vilket innebär att 
förskolläraren anser sig veta barnets behov. Förskolläraren ger då barnet skenbara val och 
anser, att barnet behöver följa regler samt klara vissa saker för sin egen skull. Barnet är 
därmed inte så delaktigt i sitt lärande, eftersom det är den vuxne som lär ut och vet vad barnet 
behöver kunna. Att barn är irrationella är den sista barnsynen hon beskriver, vilket innebär 
att barnets handlingar ses som planlösa och ofta tolkas i negativa termer. Det anses som 
oviktigt att se barnets förmåga och strävan efter att skapa mening. De ser mer vikten av att 
begränsa barnet (a.a.). 
 
När barnet ses som medmänniska strävar förskolläraren efter att förstå och ta del av barnets 
perspektiv. 
 

Att ta barns perspektiv betyder just att försöka tolka och förstå hur de tänker, varför de förhåller sig till 
olika saker i förskolan som de gör, varför de vägrar eller så gärna vill göra vissa saker, varför vissa barn 
går bättre ihop med andra, varför vissa lärare och vissa barn lyckas få en bättre kontakt än andra, dvs. 
hur ser världen ut från barnets eget perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:32).  

 
När förskollärarna känner till barnets livsvärld kan de på ett meningsfullt sätt planera den 
pedagogiska verksamheten utifrån barnets intresse och erfarenhet vilket i sin tur både 
utvecklar och engagerar barnet när dagen på förskolan blir meningsfull, intressant och värd att 
reflektera över (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Förskollärarens medvetenhet om 
lärande och kunskapssyn ska vara den som speglas i Lpfö 98 (Johansson 2005). 
Förskolläraren ska ha en medvetenhet, visa ett intresse och ha ett engagemang till barnets 
värld (a.a.).  De ska vara delaktiga och visa respekt för barnets kunskapsutveckling. Det 
handlar inte för förskolläraren om vilken medvetenhet som helst utan att kunna omsätta en 
speciell syn på kunskap och lärande till barnet som det kompetenta barn det är (a.a.).   
 
För att utveckla förskollärarnas kunskap att ta barns perspektiv samt synliggöra både 
verksamheten och den pedagogiska kvaliteten används utvecklingssamtal, utvärderingar, 
dokumentationer och uppföljningar. Lpfö 98 säger att varje barn ska ges möjlighet att lära och 
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utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen och därför ska den pedagogiska 
verksamheten utgå från barnets perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). 
 
Det kompetenta barnet  
I teorier om det kompetenta barnet framhålls barnets kunnande att samtala, se och betrakta sin 
närhet (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Det innebär att barnet är ett aktivt nyfiket 
barn som är intresserad av sin egen kunskap. Barnet har en egen förmåga och intresse av att 
lära och behöver inte färdiga kunskaper. Barnet är själv delaktig i sitt eget lärande med en 
nyfikenhet, lust och kreativitet. Barnet möts med respekt, tro samt positiva förväntningar av 
pedagogerna på allt de kan och inte på de brister som kanske finns (a.a.). I den pedagogiska 
verksamheten är det många tillfällen som barnet har möjlighet att utveckla sin kompetens. Det 
samspel som finns mellan pedagog och barn är viktigt för barnets utveckling och dess egen 
identitet till det kompetenta barn det är. De lär av varandra genom att utforska och samtala 
och möta en mångfald av olikheter (a.a.). Utgångsläget i relationspsykologi är att barn är 
kompetenta men samtidigt känsliga och i behov av vuxna. Barn kan och vill samarbeta med 
omgivningen samt har en längtan efter att vara tillsammans med sin omsorgsgivare och få 
kärlek och bli sedda av dem. Det är i dessa samklanger som relationer utvecklas och bildar en 
grund för barnets utveckling, både emotionellt och kognitivt, skriver Margareta Öhman 
(2006).  
 

Utvecklingssamtalet i förskolan 
 
I förskolan möts föräldrar och pedagoger regelbundet vid lämningar och hämtningar och i 
denna kontakt byggs förtroendet dem emellan upp (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). 
Information, tankar och funderingar kring barnet diskuteras i detta dagliga, ofta otvungna och 
vardagliga samtal. Utvecklingssamtalet är däremot ett mer formellt samtal med ett visst syfte 
mellan personal och föräldrar. Ordet utvecklingssamtal innebär ett samtal om något som ska 
utvecklas, anser Gars (2006) vilket kan tolkas på två sätt; antingen som positivt och 
framåtlyftande eller som att det mindre bra bör utvecklas och rättas till d.v.s. synliggöra 
brister. Vidare anser hon, att kommunikationsforskning visar på en hög tillit till samtalet som 
instrument för att åstadkomma utveckling och lärande. Det ses som en metod för att utveckla 
samspelet mellan individuella nivåer och samhälleliga nivåer. ”Det som tidigare förmedlades 
till medborgarna genom direktiv och påbud uppifrån, förmedlas nu i samtalets form. Samtal 
har blivit ett medel för styrning” (Gars 2006:86). 

Syftet med utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal där pedagoger och föräldrar utbyter information om barnets individuella 
utveckling och lärande och diskuterar på vilket sätt barnet lär samt på vilket sätt förskolan kan 
bidra till att barnet trivs, lär och utvecklas ska ske kontinuerligt, skriver Skolverket (2005). 
Förskolan ska kunna ge en rik och detaljerad bild av det individuella barnets utveckling och 
lärande samtidigt som det är viktigt att inte bedöma det. ”Att följa barns utveckling är dock 
inte detsamma som att bedöma barns utveckling och lärande utifrån fastställda kriterier och 
normer.” (Skolverket 2005:41). 
 
Ann-Marie Markströms (2006) studie visar att utvecklingssamtalet följer både uttalade, 
osagda och inneboende normer, regler och mönster. Syftet med utvecklingssamtal från 
förskollärarnas sida är ofta att skapa en helhetsbild av barnet genom att få ta del av hur barnet 
är utanför institutionen. Föräldrarnas önskan förefaller oftast vara att få ta del av barnets dag 
på förskolan vilket de som regel inte har så stor insyn i. Tillsammans verkar nu föräldrarna 
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och personalen sträva efter att skapa en samstämmig och enig bild av barnet (Markström 
2006). 
 
Personallaget bör diskutera fram gemensamma mål och strategier för avdelningens 
utvecklingssamtal och vad de baserar sina diskussioner om barn på, anser John M. Steinberg 
(2008). Vilken filosofi och värdegrund ska samtalet stödja sig på, vad vill vi med samtalet och 
vad ska det leda till, frågar han? Förskolan ska på bästa sätt stödja barnets utveckling och 
lärande och vad är då viktigast att personalen lägger fokus, tid och engagemang på (a.a.)? 

Helhetsbild 

Tidigare studier visar att pedagoger använder utvecklingssamtalet i sin strävan efter en 
helhetsbild av barnet. ”Synen på utvecklingssamtalet som en källa till att garantera barnets 
utveckling är genomgående och där utvecklingssamtalet får en funktion av att binda samman 
de olika sfärerna, hemmet och institutionen” (Markström 2006:62). Det är på detta möte både 
tillåtet och faktiskt föreskrivet (till skillnad mot skolan) att samtala om livet i barnets hem. 
Markströms studie visar att utvecklingssamtalet bitvis kan jämföras med en rapportering om 
barnet både från föräldrar och från personal (a.a.).  
 
När de vuxna strävar efter en helhetsbild av barnet är det viktigt att de arbetar för att sätta sig 
in i barnets perspektiv. Det är först då de kan utvärdera om ett barn har skapat mening och 
förståelse i olika händelser (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). När vi blir delaktiga i 
barnens både kognitiva och känslomässiga tankevärld dvs. barnets perspektiv har vi fått en 
värdefull pusselbit till barnets helhetsbild (a.a.)  

Tidsaspekter   

Under utvecklingssamtalet kan barnet belysas ur olika tidsaspekter som dåtid, nutid och 
framtid. De varierar mellan samtal vad fokus ligger, skriver Gars (2006) vilket delvis beror på 
vilken barnsyn och syn på barndomen som präglar samtalet. Markström (2006) har i sin studie 
sett att samtalen till stor del riktar sig mot nutid i förhållande till dåtid. Fokus ligger då ofta på 
barnets framsteg och uteblivna framsteg vilket ofta leder till värderingar och omdömen. 
Skolverket (2008) har också i sin nationella utvärdering sett att bedömningarna på barnen var 
mer tillbakablickande än framåtblickande. 
 
Samtidigt har de Individuella utvecklingsplanerna, vilka vi i denna studie kommer att 
benämna IUP, införts på många förskolor och där riktar sig fokus framåt när nya mål för 
barnet ska formuleras (Elfström 2005). Framtiden har blivit allt viktigare på bekostnad av 
nuet (a.a.). Om barndomen istället skulle värdesättas mer här och nu, att det pågående är av 
intresse att observera skulle nog samtalen innehålla mer berättelser och händelser av vad 
barnet gör, säger, reflekterar över samt hur den löser problem, anser Gars (2006). Samma barn 
kan framställas olika i förhållande till normer eller förhållande till sin aktivitet, beroende på 
vilken barndomssyn pedagogerna har. Är det inställt på här och nu eller på att förberedas för 
det kommande vuxenlivet? Är nuet eller framtiden viktigast (a.a.)?  
 

Förberedelser inför utvecklingssamtal 
 
I utvecklingssamtalet är syftet att pedagoger och föräldrar ska utbyta information om barnets 
individuella utveckling och lärande och diskutera hur förskolan kan bidra till barnets fortsatta 
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trivsel, lärande och utveckling (Skolverket 2005). Eftersom det ska vara en rik och nyanserad 
bild så krävs det noga förberedelser (Gars 2006). 

Utvecklingssamtalet är (…) en process som pågår över tid och i olika rum, d.v.s. de utgörs inte bara 
av själva samtalet, utan även av förberedelser där flera parter aktivt bidrar med material: barnen, 
personalen och föräldrarna. Detta material presenteras och diskuteras vid genomförandet av 
utvecklingssamtalet. Vad som visas upp, ”testas” och talas om kan ses som ett uttryck för vad barn 
bör kunna och signalerar även vilka förväntningar som finns på barn som vistas på denna institution 
(Markström 2006:24).  

I studien vi tagit del av (bl.a. Markström 2006), är barnen på avdelningen uppdelade mellan 
personalen så att en ansvarspedagog finns för varje barn. Ansvarspedagogen brukar därefter 
genomföra utvecklingssamtalen med sina ansvarsbarns föräldrar. Pedagogen förbereder sig 
både med diskussioner om barnet i personallaget och individuellt med insamlande av 
information och underlag inför samtalet som exempelvis observationer, intervjuer, foto samt 
barnens egna alster (a.a.). Personallaget skapar tillsammans en gemensam bild över barnet och 
talar sedan ofta i vi-form, d.v.s. hela personalgruppens gemensamma bedömning eller åsikt 
(a.a.). Elfström (2005) relaterar detta till den utvecklingspsykologiska teoribildningen där man 
fokuserar på en enhetlig identitet. Detta trots att alla vet att människor har olika beteende och 
kompetenser i skilda situationer, påpekar Elisabeth Nordin-Hultman (2004). 

Samtalsunderlag 

Olika typer av diagnoser, checklistor och annat material för bedömning av det enskilda barnet 
ökar i förskolan, enligt Skolverket (2008). Detta gör visserligen att personalen blir mer 
observant på ämnet men samtidigt leder ofta diagnoser, checklistor och andra samtalsunderlag 
till att det enskilda barnets prestationer blir bedömda (a.a.). Fortsättningsvis har vi valt att 
kalla dessa diagnoser, checklistor, mallar och dyl. för samtalsunderlag. Pedagogerna 
använder dem till både egna anteckningar och avcheckningar samt direkt på 
utvecklingssamtalet i dialogen med föräldrarna. En del pedagoger anser att de har stor nytta 
av underlagen för att veta att de får med allt (Gars 2006).  
 
I samtalsunderlagen som Gars (2006) tagit del av i sin undersökning framhölls 
utvecklingspsykologi starkt med barnets förmågor och läge i t.ex. motorisk och social 
utveckling. Vidare syntes frågor om förskolans rutinsituationer (institutionellt 
omsorgstänkande), så som måltider, vila, samling och lek vanligtvis på samtalsunderlaget 
(a.a.). När förskolorna så flitigt använder samtalsunderlag som innehåller kontroller av 
barnets förmågor och egenskaper så framträder ett idealbarn som alla barn ska jämföras mot 
(Nordin-Hultman 2004). Hon reagerar på att samtalen så entydigt fokuseras på individen 
oberoende av sammanhang. Detta trots att pedagogerna säkert inser att barnet formas och 
utvecklas i samspel med omvärlden.  
 
Innehållet i samtalsunderlagen speglar personalens syn på sin verksamhet och synen på barn 
och barndom (Elfström 2005). De visar vilka teorier eller tankefigurer de har tillgång till för 
att gestalta barnet. ”Dessa teorier eller tankefigurer är ofta inte helt medvetna utan finns 
förkroppsligade i vanor, rutiner, i hur man möblerar, i hur man samtalar och planerar sin 
verksamhet. Många talar om att det sitter i ryggmärgen” (Elfström 2005:125). Elfström ser två 
olika kunskapssyner i samtalsunderlagen hon har tagit del av i sin studie. De överlappar 
ibland varandra och förekommer även parallellt. Den ena kunskapssynen ser barnet som natur 
och utgår från utvecklingspsykologi med olika stadier som barnet i tur och ordning går 
igenom inom områden som exempelvis motorik och emotionell utveckling. Det går att dela 
upp barnets jag i olika kompetenser eller förmågor som man kan observera och ”pricka” av 
mot mallen för att se att barnet utvecklas normalt. Den andra kunskapssynen har också 
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samtalunderlag men där utgår frågorna från Lpfö 98:s rubriker och de frågar vad barnet gör 
och hur, när och i vilken situation barnet visar sina förmågor. Dessa svar visar ett aktivare 
barn, där pedagogen inte bara prickar av vad barnet uppnått för färdigheter. Barnen kan då 
själva bli delaktiga i beskrivningen av sin historia, de kan inse sin egen lärstil och bli 
delaktiga i sitt lärande d.v.s. en konstruktivistiskt syn på människan då den skapar sig själv 
(Elfström 2005). 
 
När samtalet utgår från ett samtalsunderlag så belyses underlagets innehåll som det viktiga i 
kommunikationen om barnet, både för pedagogen och för föräldern, menar Markström 
(2006). Samtalsunderlagen sänder ut tysta signaler om vilka normer, gränser och 
föreställningar förskolan står för och vad som behöver undersökas, förberedas och tas upp 
(a.a.). De tillkännager vilka förväntningar som finns på barnet på denna förskola; ”är det en 
institution för lärande där barnen ska visa vad de lärt sig, för socialitet, för närhet, för att träna 
självständighet, för barnpassning eller för att inskolas i nästa fas i institutionslivet” (a.a. 
2006:54). Elfström (2005) synliggör frågan om vilka normer och värderingar som brukar 
avspegla sig i samtalsunderlagen. Hon menar att det är den svenska förskolans värderingar 
och västerländsk utvecklingspsykologi som träder fram. Dessa värderingar och normer kanske 
inte överensstämmer med alla samhällsklasser och kulturer (a.a.). Målet med 
utvecklingssamtalet för en del föräldrar kan då mer utvecklas till att försöka förstå vad 
pedagogen förväntar sig av dem, när det gäller uppfostran och anpassning, istället för att 
uppleva delaktighet i sitt barns förskoletid (a.a.). 

Dokumentation 

För att i utvecklingssamtalet beskriva barnets trivsel, utveckling och lärande behöver 
pedagogen ett dokumentationsunderlag. Dokumentationen ska vägleda pedagogerna i mötet 
med barnet och dess lärande och därmed är det viktigt att använda metoder som riktar sig 
direkt till barnet som exempelvis pedagogisk dokumentation, barnintervjuer, barns bilder och 
olika former av observationer (Skolverket 2005). Personalen måste dock vara medvetna om 
att dokumentation inte är objektiv eller neutral, skriver Gunilla Dahlberg, Peter Moss och 
Allan Pence (2002). Barnen placeras lätt in i fack efter vad som är normalt och inte normalt 
(a.a.).  

Vi kan göra den Andre till en som är den Samme som vi. Genom sitt inflytande över den process som 
gäller barnets identitetskonstruktion utövar pedagogen makt och kontroll. Om vi inte är 
uppmärksamma kan dokumentationen bli en praktik för att utöva, inte för att motstå, kontroll och 
makt. Med dessa risker i minnet måste vi alltid fråga oss med vilken rätt vi tolkar och dokumenterar 
barnens aktiviteter och vad som är etiskt försvarbart (Dahlberg m.fl. 2002:231).  

Det är viktigt med mötesplatser där dokumentationen kommuniceras, tolkas och analyseras 
för att den ska bli ett verktyg i utvecklings- och lärandeprocessen (Skolverket 2008). Detta 
gäller både för barn och pedagoger tillsammans, samt mellan pedagogerna i arbetslaget. För 
att dokumentationen sedan ska bli en pedagogisk dokumentation krävs reflektion. Eftersom 
både Skolverket (2008) och övrig forskning vi tagit del av inför denna studie förespråkar 
pedagogisk dokumentation i syfte att inse och förstå barnets lärande och utveckling utifrån 
barnets perspektiv är det detta dokumentationsverktyg vi lagt störst fokus vid här. Vi belyser 
emellertid barnintervjuer, portfolio och IUP lite också. 

Intervjuer 

Barnintervjuer kan ha olika innehåll och se olika ut. Det kan vara årliga intervjuer som 
synliggör barns utveckling och trivsel via samma återkommande frågor som exempelvis Var 
bor du? eller Vad är roligast på förskolan? Dessa underlag används på utvecklingssamtalet 
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där årets svar kan jämförs med föregående års svar. Barnintervjuer rekommenderas också som 
ett användbart verktyg, av Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) då det används som en 
upprepande utvärdering vid exempelvis temaarbete. Det kan användas både vid upptakten av 
arbetet och vid kontinuerliga uppföljningar för att se vad och hur barnet uppfattar budskapet, 
anser de. Barnintervjuer är också ett bra redskap för pedagogen att utvärdera sitt eget arbete. 

Portfolio 

Att spara intervjuer, fotografier, barnens teckningar, anteckningar o.s.v. i individuella 
portfolios (även kallade barnens pärm, mapp o.s.v.) är en vanlig dokumentation på förskolor 
(Skolverket 2008). Dessa ska synliggöra barnets utveckling och lärande på olika områden 
under tiden på förskolan och barnet är ofta medansvariga för innehållet i sin portfolio, vilket 
kan uppfattas som en uppmaning till självreflektion (Markström 2006).  

Pedagogisk dokumentation  

Lpfö 98 bygger på att barns utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen och att 
det därför är värdefullt att ta i beaktande vilken verksamhet förskolan erbjuder barnen. 
Barnens intresse, gensvar och motivation är viktigt för barns lärande och utveckling och 
därför måste pedagogen se i vilka situationer samt i vilket sammanhang detta visas för att 
kunna erbjuda en meningsfull verksamhet. ”Relationerna mellan olika kvalitetsaspekter har 
troligtvis större betydelse för kvaliteten än enskilda faktorer. I förskolan samverkar miljön och 
olika faktorer i den pedagogiska processen som i sin tur påverkar barns förutsättningar att 
lära, utvecklas och må bra” (Skolverket 2005:42). 
 
”Dokumentationen bygger på ett möte mellan teori och praktik som gör lyssnandet synligt”, 
skriver Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005:20). Pedagogerna har idag stor erfarenhet 
av att dokumentera men de har inte lika stor erfarenhet av att reflektera över det insamlade 
materialet (a.a.). När dokumentationen används som en stomme till gemensamma 
reflektioner, blir det en pedagogisk dokumentation vilket innebär att både barnen och 
verksamheten samt miljöns och sammanhangets betydelse för barns utveckling och lärande, 
synliggörs och utvärderas (Skolverket 2008). Pedagogisk dokumentation är därmed ett 
kollektivt arbetsverktyg där både barnens och pedagogens läroprocesser kan följas och 
tillsammans reflekteras över både av barnen emellan, pedagoger emellan och familjen och 
förskolan emellan, skriver Hillevi Lenz Taguchi (1997). Det är ett arbete i ständig förändring. 
Både varje barns läroprocess och vad som sker i hela gruppen är viktigt för pedagogen att ta i 
beaktning (Wehner-Godée 2005).  
 
Lärandeprocesser för det enskilda barnet bör användas på utvecklingssamtalet för att beskriva 
barnet och inte värdera och bedöma det utifrån samtalsunderlag, anser Ingrid Pramling 
Samuelsson och Niklas Pramling (2009). De beskriver hur pedagoger på förskolan kan arbeta 
med barnets perspektiv för att synliggöra dessa läroprocesser. I detta arbete undersöks barnens 
erfarenheter redan från starten av t.ex. ett temaarbete. Därefter sker det kontinuerliga 
utvärderingar av barnens perspektiv vilka används som underlag för kommande planering av 
den pedagogiska verksamheten. Parallellt med barnens perspektiv ska målet finnas med i 
personalens medvetande. Kontinuerligt ska de alltså undersöka barnets perspektiv för att veta 
vad de ska utmana barnet vidare med och för att se om verksamheten har givit de resultat som 
var avsikten och i annat fall förändra verksamheten. För att utmana barnets tankar och insikter 
rekommenderar de den vuxne att ställa frågor till barnet. Inte frågor som de redan bestämt 
svaren på eller frågor som ska ta reda på vad barnet lärt sig, utan frågor i ett framåtsträvande 
syfte som barnen kan fundera och reflektera över (a.a.). 
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Pedagogen behöver ha en äkta nyfikenhet på vad, varför samt hur barnet gör, säger och tänker 
och inte undersöka var i sin utveckling barnet befinner sig, anser Elfström (2005). De som 
arbetar utifrån barnets perspektiv vill få syn på vad som händer mellan barnen här och nu och 
därmed inte ”pricka av” dem utifrån en färdig utvecklingsmall som visar på vad man ska 
förvänta sig av dem. Hur personalen förklarar det barnen gör blir beroende av vilka 
”glasögon” de har på sig (a.a.). Pedagogernas mål är därefter att fråga sig vad som är 
intressant och meningsfullt för barnen och dem att fortsätta arbeta och utmana med samt hur 
det arbetet ska förberedas. Detta innebär ett socialkonstruktionistiskt pedagogiskt synsätt där 
man ”låter barnen utforska och skapa sin egen kunskap utifrån sina egna erfarenheter, 
kunskap som skapas mellan individerna. Kunskaper som de sedan kan jämföra med andras 
och vedertagen vetenskaplig kunskap. Kunskap som också är stadd i förändring” (Elfström 
2005:144).  
 
Förskolans verksamhet har strävansmål och för att personalen ska veta om barnen är på väg 
mot rätt mål så krävs kontinuerliga utvärderingar. Pedagogerna behöver tänka igenom vad 
förmåga att upptäcka, reflektera och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor kan betyda 
för ett barn och de måste kunna växla i sina tankar mellan läroplanens mål och barnets 
perspektiv (Pramling Samuelsson och Sheridan 2006). Andra saker de behöver fundera över 
är hur barnen i olika åldrar och i olika barngrupper ofta visar sin förmåga (a.a.). Vilka tecken, 
uttryckssätt, formuleringar och kriterier brukar de använda? Personalen ska inte ställa upp 
färdiga kriterier men de ska tänka till över modeller, handlingar samt verbala utsagor som 
barnet använder. Detta exemplifieras, genom en tvååring som uppmärksammar en vuxen på 
att ett barn blir fel behandlat och även uttrycker det. Detta tolkas som ett ”kriterium på att 
barnet upptäckt, funderat på och tagit ställning i etiska frågor”, skriver Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2006:139).  
 
Dahlberg m.fl. (2002) påpekar att observationer och pedagogisk dokumentation inte ska 
blandas ihop. De anser att observationers mål främst är att kontrollera barnets utveckling 
utifrån utvecklingspsykologiska åldersrelaterade mallar. Åberg använde också 
observationerna på detta sätt förr, men har nu efter reflektion ändrat sitt eget sätt i stället för 
att se på observationer som något oföränderligt (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Vid 
observationer fokuserar hon nu på barnens styrkor, intressen samt förmågor. Hon samlar på 
iakttagelser. Observationen gör Åberg nyfiken vilket sedan ligger till grund för vad hon vill 
dokumentera. Vid dokumentationen har hon valt ut något av det som väckte nyfikenheten och 
då blir dokumentationen i sin tur underlag för reflektionen med andra d.v.s. en pedagogisk 
dokumentation. Vid denna reflektion väcks nya frågor som innebär nya observationer. 
 
För att inte värdera det enskilda barnet eller åtminstone ha en bredare grund för bedömningen 
är både Skolverkets råd (2008) och nutida forskares råd som vi tagit del av ense om att 
förskolan ska använda sig av pedagogisk dokumentation för att inse barnets lärande och 
utveckling utifrån barnets perspektiv och för att mer fokusera på barngruppen, pedagogerna 
och förskolemiljön. Det måste dock få ta tid att lära sig pedagogisk dokumentation; att 
bestämma vad i dokumentationen man ska fördjupa sig i samt ställa de rätta frågorna så 
reflektionstiden blir värdefull för det pedagogiska arbetets utveckling (a.a.). 
 
Det har blivit vanligare att barns utveckling och lärande beskrivs i ett vidare sammanhang där 
barngruppen, miljön och det pedagogiska förhållningssättet har en större betydelse 
(Skolverkets 2008). Johansson (2005) framhåller att alla arbetslag diskuterar och 
problematiserar sitt arbete men för att gemensamma strategier och förhållningsätt ska 
utvecklas så behövs både individuell och gemensam reflektion. De arbetslag som arbetade 
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med detta hade en strävan efter att hålla sig ajour med dagens pedagogiska forskning och en 
vilja att utveckla sitt arbete och sig själva, visade Johanssons (2005) studie. 

Individuella utvecklingsplaner, IUP  

Individuella utvecklingsplaner (IUP) innebär ett dokument som beskriver nuläget i barnets 
utveckling samt en utvecklingsplan med mål för barnets framtid (Elfström 2005). Många 
förskolor har infört obligatoriska IUP efter kommunala beslut, efter förvaltningschefers eller 
rektorers beslut eller ibland av eget initiativ. Detta trots att det inte finns några beslut från 
staten om det (a.a.). För att utforska nuläget av barnet används oftast någon form av mall med 
frågor och/eller avcheckningslista. Det är vanligt att de formats utifrån 
utvecklingspsykologiska teorier. ”Individuella utvecklingsplaner kan ses som ett sätt att 
ständigt göra kontroller av att utvecklingen går framåt och när ett mål är uppnått, sätter man 
upp ett nytt. Man blir aldrig klar” (Elfström 2005:110). 
 
Av den forskning vi tagit del av har mycket kritik mot IUP framförts och Skolverket (2008) 
påpekar att inga Individuella utvecklingsplaner får göras utan föräldrarnas godkännande. 
Skolverkets rapport (2008) visar på en ökad kartläggning och bedömning av det enskilda 
barnets utveckling utifrån vad som anses normalt att ett barn ska klara i en viss ålder. De 
anser att orsaken delvis är Lpfö 98:s ökade betoning på lärande men också införandet av IUP 
och andra bedömningsmaterial. Barns utveckling bedöms och värderas och Ann-Christine 
Vallberg Roth och Annika Månsson (2009) har uppmärksammat att detta även sker med barns 
personliga egenskaper. Exempel på personliga egenskaper som inte får skrivas i en IUP är 
pigg, påhittig, goda lekegenskaper, kreativ, charmig, intelligent, vet vad hon vill, trygg, blyg, 
nyfiken, vill lära sig, snäll rolig kamrat (a.a.)  
 
Gars (2006) belyser två sidor av IUP; det positiva med att belysa och lyfta fram det enskilda 
barnet samt det negativa med att det oftast sker på bekostnad av barnets brister och oförmåga, 
vilket dessutom ofta dominerar. Detta beror på pedagogiska föreställningar om att barnet bäst 
hjälps genom att träna på sina eventuella brister vilket gör att målet i IUP:n ofta är ett mål 
som fokuserar på en brist som ska arbetas bort. För att undvika bristfokusering är ett 
alternativt synsätt att se barnets styrkor och vidareutveckla det (Gars 2006). 
 

Barnets styrkor 
 
Utvecklar barnen sin koncentrationsförmåga när de är okoncentrerade eller utvecklar barnen 
den när de är koncentrerade, frågar Gars (2006)? Vuxna är ofta snabba med att vilja hjälpa 
barnet och försöker därför stötta barnet i deras eventuella oförmåga, istället för att ta fasta på 
det som fungerar bra. Detta förhållningssätt kan relateras till Alva Myrdals pedagogik där 
fokus låg på det som hamnade utanför ”normalmallen”, och med systrarna Mobergs 
pedagogik där fokus låg på det som fungerande väl och på att vidareutveckla det (a.a.).  
 
Inställningen att se barnets styrkor respektive brister grundar sig i den barnsyn och 
människosyn den vuxne har, anser Steinberg (2008). För att kunna arbeta med barnets styrkor 
behövs en filosofi och för att föra fram den på ett utvecklingssamtal behövs en samtalsmetod 
(a.a.). Störst fokus ska ligga på barnets möjligheter, framsteg, styrkor och framtiden och 
förskollärarna ska vara uppmärksamma på vad de förmedlar med sitt kroppsspråk (a.a.). 
Förväntningarna på en människa kan tyvärr bli självuppfyllda profetior, skriver Kerstin 
Måhlberg och Maud Sjöblom (2004) som arbetar med lösningsinriktad pedagogik. Om man 
tror att barnet inte kan, så presterar barnet ofta sämre resultat än om förväntningarna är 
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positiva. ”När man talar om det som fungerar blir man glad och hjärnan får positiva signaler 
och det positiva beteendet förstärks” (Måhlberg & Sjöblom 2004:63). Detta är mycket viktigt 
för pedagogerna att hela tiden ta i beaktning både i samtalet med barnet och i samtalet med 
föräldrarna (a.a.). Om personalen kan föra över ett positivt synsätt angående barnet till 
föräldrarna gagnar det barnet också.  
 
Samtidigt som vi här belyser det positiva med att se barnets styrkor och förmågor så vill vi 
även uppmärksamma ämnets eventuella baksida som är viktigt att ta i beaktning. Många 
pedagoger har som strategi att uppmuntra barnen för att stödja deras lärande, skriver Berit Bae 
(1997, refererad i Johansson 2005). Hon anser att det istället är bättre att bekräfta barnens 
tankar, uppslag, strategier samt känslor för att barnen ska lita på sin förmåga (a.a.). Positiva 
bedömningar kan också vara tunga för barnet att bära, skriver Gars (2006). Det kan skapa 
förväntningar på barnet som denne får bära med sig och kanske försöka leva upp till, särskilt 
om det är personliga egenskaper som är bedömda. De vuxna kanske inte har lyckats få rätt 
helhetsbild av barnet så denne kanske inte ens känner igen sig riktigt i bedömningen (a.a.). 
Även om inte barnet får reda på vad som sagts på exempelvis utvecklingssamtalet så kan de 
vuxnas förväntningar och syn på det aktuella barnet ha präglats av värderingarna och därför 
indirekt påverka barnet. 
 

Värderar dagens förskola det enskilda barnet?    

 
Inga betyg, omdömen, värderingar och dyl. ska riktas mot barnet vare sig det gäller barnets 
kunskap och lärande eller barnets personliga egenskaper. Wehner-Godée (2005) anser 
emellertid att värderingar och bedömningar är oundvikliga. Hon ser istället bedömningarna 
som en stor möjlighet till att förstå världen ur olika synvinklar och inse var andra befinner sig 
i sina kunskapsprocesser. Det viktiga, och som också innebär ett stort ansvar som pedagog är 
på vilka grunder pedagogerna gör sina bedömningar, påpekar hon. ”Det är när bilderna är 
negativa eller fastlåsta i ’han/hon är så´n’ som de kan få motsatt verkan” (Wehner-Godée 
2005:94).  
 
Fokus ökar på det individuella barnet samtidigt som medvetenheten hos pedagogerna blivit 
högre om att det är verksamheten som ska utvärderas och bedömas och inte barnet samt att 
Lpfö 98 består av strävansmål och inte uppnåendemål (Skolverket 2008). Barnet beskrivs hur 
det är, vad det kan, vad som förändrats samt förbättrats och detta ofta utifrån samtalsunderlag 
och andra tester, visar Markströms (2006) studie. Många pedagoger tycker det är svårt att inte 
värdera barnet (Skolverket 2008). Särskilt när det i exempelvis vissa kommuner ska finnas 
bedömningsunderlag för barnen inom språkförståelse, motorik, social förmåga m.m. samt när 
de ska ”gå igenom” samtalsunderlaget inför utvecklingssamtalet eller skriva IUP. Personal 
anser att de får väga sina ord för att inte värdera det enskilda barnet (a.a.). Att berätta om 
barns lärande utan att göra bedömningar, förefaller svårt och motsägelsefullt, anser många 
pedagoger (Gars 2006). 
 
Motorik, språk, empati, initiativ, kreativitet, ansvar samt tillit till sin egen förmåga är några 
variabler som granskas hos barnet. Nordin–Hultman (2004) har reagerat på att allt fler 
aspekter undersöks i pedagogens strävan efter en helhetsbild av barnet och hon frågar sig om 
det gagnar barnet eller tvärtom. Saker som tidigare inte bedömdes hos barnet har med detta 
bredare synsätt på barnet också börjat bedömas. Barnet granskas så ingående och eftersom 
detta mer eller mindre omedvetet jämförs mot en normalnorm kan fler och fler barn hamna 
utanför normen (a.a.). Skolverket (2008) ser en motstridig bild där pedagogisk dokumentation 
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börjar involveras i förskolans värld samtidigt som värderingar och bedömningar ökar av det 
individuella barnet.  
 
Barnets portfolio eller dylikt används ofta på utvecklingssamtalet för att visa på barnets 
utveckling. Det är då viktigt att ta i beaktning att skriftliga anteckningarna i samtalsunderlag 
vanligtvis befästs med en extra tyngd och auktoritet i uttalandet, anser Markström (2006). Det 
kan tolkas som att barnet är det som skrivits ner, särskilt när pedagogen läser innantill och 
formulerar sig i vi-form d.v.s. hela personalgruppen anser si eller så (a.a.). 
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Metod 
 
 
Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar valde vi att göra en deskriptiv studie. I en 
deskriptiv studie samlas fakta in som sorteras och begränsas till det som är mer intressant för 
undersökningen, beskrivningarna är detaljrika och grundliga (Patel & Davidsson 2003). Först 
beskrivs val av metod, urval och genomförande och därefter beskrivs hur bearbetning och 
analys gick till. Vidare följer ett resonemang om forskningsetik, studiens validitet och 
reliabilitet samt en metodkritik där det kort reflekteras över för- och nackdelar med 
metodvalet.  
 

Val av metod 
 
Undersökningens empiri genomfördes genom intervjuer med förskollärare. Vi hade inte 
möjlighet att medverka på informanternas utvecklingssamtal eftersom dessa redan var 
genomförda för terminen, när vi gjorde studien. Vi ansåg då att intervjuer var det mest 
lämpliga sättet att undersöka hur andra förskollärare såg på utvecklingssamtalet och 
undersöka hur de hanterade värderingar av det enskilda barnet i detta sammanhang. Intervjuer 
synliggör synsätt, erfarenheter och kunskap, skriver Steinar Kvale (1997). Frågorna som var i 
talspråkig form handlade om vad de intervjuade ansåg syftet med utvecklingssamtal var, hur 
de planerade inför det, samt samtalets innehåll. Vidare samtalade vi om kunskaper inom 
området och om värderingar av det enskilda barnet vid planering och genomförande av 
utvecklingssamtal. Vi ställde även följdfrågor för att få så rik information som möjligt. 
Frågorna hade en öppen ordningsföljd för att kunna utveckla en spontan dialog med 
informanten och följa upp svaren.  
 

Urval 
 
Undersökningsgruppen bestod av åtta förskollärare från fem förskolor i en kommun. De hade 
under minst tre år arbetat i förskola och de planerade för och genomförde utvecklingssamtal 
med föräldrar till barn mellan ett och fem år. Valet av intervjupersoner var ett 
bekvämlighetsval d.v.s. telefonkontakt togs med fem förskollärare som någon av oss kände 
lite grann. De tillfrågades om de ville delta i vår studie. Vid en förskola kände vi en 
barnskötare som erbjöd sig vara kontaktperson för oss. Hon informerade sina kollegor 
skriftligt i personalrummet om vår önskan att få intervjua några förskollärare och om syftet 
med vår undersökning. Vi bokade därefter tid med tre förskollärare som samtyckte till 
intervju och som för oss var helt okända.  
 
 

Genomförande 
 
Sex av åtta intervjuer skedde på informanternas förskolor i ett avskilt rum med en 
intervjuperson i taget. Av de övriga två intervjuades en i sitt hem och en via telefonintervju. 
Fem av intervjuerna genomfördes med en av oss och tre med oss båda. De olika platserna och 
att en intervju skedde per telefon samt att flera intervjuer genomfördes med en intervjuare 
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berodde på svårigheter att finna lämpliga tider för att genomföra intervjuerna. Informanterna 
visste i förväg att samtalet handlade om utvecklingssamtal och intervjuerna varade i 
genomsnitt 30 minuter per intervjuperson.  
 
Telefonintervjun antecknades p.g.a. att vi inte hade möjlighet att spela in telefonsamtal. Det 
övriga sju intervjuerna registrerades med bandinspelning. Kvale (1997) anser att 
bandinspelning gör intervjun permanent och att intervjuaren kan koncentrera sig på 
samtalstemat och dynamiken i samtalet samt återvända till inspelningen vid behov. Ett 
arbetssätt som vi ansåg lämpligt. Vid de tre första intervjuerna vilka vi båda deltog i, var 
inspelningsljudet dåligt. När vi direkt efter intervjuerna insåg det, satte vi oss och antecknade 
vad vi mindes från intervjuerna för att förstärka samtalet ytterligare om det skulle vara något 
på bandet som var svårt att uppfatta.  
 
När två olika personer ska skriva ut intervjun till text så underlättar det för analysen om de 
skriver ut dem med samma förfaringssätt (Kvale 1997), vilket vi gjorde. När vi ansåg det 
viktigt att ha med exakt ordföljd, upprepningar, pauser o.s.v. skrev vi det ordagrant och när vi 
i en dialog hade samtalat om vissa saker kändes det relevantare att sammanfatta i en mer 
formell skriftspråklig karaktär i utskriften. ”Intervjuarens aktiva lyssnande och erinring kan i 
det idealiska fallet också fungera som ett selektivt filter, som bevarar just de innebörder som 
är väsentliga för undersökningens ämne och syfte” (Kvale 1997:148). De intervjuade erbjöds 
läsa igenom utskriften av intervjun. En pedagog valde att göra det. Informanten vid 
telefonintervjun läste också igenom utskriften. Detta för att öka på tillförlitligheten. Vi 
strävade efter att vara goda lyssnare och öppna för olika uppfattningar. Kvale (1997) skriver 
att vi ständigt bör vara öppna för nya tolkningar och att de intervjuade får beskriva och tala 
utan avbrott. Att vi själva skrev ut våra intervjuer gjorde därutöver att vi fördjupade oss i dem 
ytterligare och Kvale (1997) anser att redan då påbörjas tolkningen och analysen av studien.  
 

Bearbetning och analys 
 
”Intervjupersonernas uttalanden samlas inte in – de skapas tillsammans med intervjuaren”, 
skriver Kvale (1997:166) och anser därigenom att analysen är en fortsättning av samtalet. 
Fokus förskjuts från vad som har sagts till vad som kunde ha sagts och öppnar för många 
tolkningar (a.a.). Vidare är utskriften av det inspelade materialet inte en absolut sanning 
eftersom det redan vid transkriberingen läggs in en del tolkning och den kan uppfattas olika 
beroende på hur den ställs upp (a.a.). Därför bearbetades vårt empiriska material genom att vi 
båda lyssnade igenom alla inspelningarna och därmed kunde uppfatta tonlägen och annat 
väsentligt. Vi upplevde att vi fick en annan uppfattning och inkänning när vi lyssnade på en 
intervju där vi ej närvarat jämfört med att enbart läsa utskriften av den. Då telefonintervjun 
inte var inspelad kunde båda läsa utskriften men bara intervjuaren ta del av den verbala 
intervjun. Den var emellertid godkänd av informanten. 
 
Vid en kvalitativ studie är huvudsyftet att tolka och förstå det empiriska resultatet inte att 
förklara eller mäta det (Kvale 1997). Analysen startade redan under intervjun när vi ibland 
sände tillbaka en fråga för att säkerställa att vi uppfattat informanten rätt (a.a.). Var för sig 
lästes sedan utskrifterna igenom och teman framkom som speglade likheter och olikheter som 
exempelvis att informanterna såg målformuleringar som en möjlighet att fördjupa ett intresse 
eller som en möjlighet att synliggöra barnets eventuella brister. Vi diskuterade och 
reflekterade över de teman vi såg och sammanfattade med få koncentrerade ord utskrifterna 
utifrån dessa och våra intervjufrågor. Överflödigt material och upprepningar togs bort, vilket 
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ger en användbar överblick inför analysen (Kvale 1997). Därefter analyserades texten många 
gånger för att se vad som verkligen framkommit av likheter/olikheter, indirekta värderingar av 
det enskilda barnet samt utsagor som kunde tolkas på olika sätt. Exempelvis framkom att 
negativa saker som behöver tas upp kan innebära att samtala om barnets tv-tittande eller att 
samtala om att barnet utveckling inte följer pedagogens uppfattning av normer. Det 
analyserade materialet diskuterades och reflekterades för att få en uppfattning över att det 
fortfarande stämde med verkligheten, vilket Annika Lantz (2007) påpekar är viktigt för 
studien. Datareduktionen är inget som görs en enda gång utan det är en process som 
återkommer under arbetes gång och som väcker nya tankar och förståelse om 
undersökningsområdet, skriver Lantz (2007) vilket överensstämmer med vår analys. Vid 
jämförelser av vårt empiriska material till den tidigare forskningen återkom vi flera gånger till 
råmaterialet och sammanfattningarna och såg då ibland nya infallsvinklar som exempelvis 
skillnaden mellan att se på värderingsproblemet som en formuleringsfråga eller en 
barnsynsfråga. Detta gjorde det tydligt för oss att det var tolkningar vi gjorde och inte en 
definitiv sanning, vilket även Kvale (1997) framhåller. 
 

Etiskt förhållningssätt 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2009) togs hänsyn till vilket i vårt arbete innebar 
att samtliga informanter fick skriftlig information utan den som deltog i telefonintervjun 
vilken istället fick den uppläst för sig. Informationen innehöll syftet med vår undersökning, 
rätten att hoppa av deltagande när som helst under intervjun samt skriftligt och muntligt 
erbjudande ang. att läsa igenom utskriften av intervjun. Vidare erhölls där information om 
avidentifiering av informanternas synpunkter i examensarbetet och att det bara var vi två och 
ev. examinatorn som hade tillgång till intervjuerna samt att de förstördes när examinationen 
var godkänd. Avslutningsvis antecknades våra namn och telefonnummer så informanterna 
kunde ta kontakt med oss och komplettera sin intervju om så önskades. Inspelningen av 
intervjuerna hade vi inte skrivit med på informationen men de intervjuade såg tydligt när 
inspelningen sattes på och det var ingen som misstyckte.  
 

Reliabilitet och validitet 
 
Kvale (1997) anser att reliabilitet och validitet inte hör till ett visst stadium i studien utan 
gäller under hela processen. Han framhåller också att tillförlitligheten förstärks i dialogen 
mellan människor som försöker se nya vinklingar i det empiriska materialet vilket vi har 
strävat efter. Samtidigt kan vi knappast säga att vår studie har en hög reliabilitet eftersom det 
trots allt är tolkningar utifrån våra erfarenheter som gjordes. Emellertid strävade vi efter att 
höja tillförlitligheten genom att lyssna på varandras intervjuer och inte bara ta del av 
utskrifterna. Vi gick även tillbaka till råmaterialet ett flertal gånger för att undersöka vad som 
verkligen framkom så förhastade slutsatser inte drogs av oss. Samtliga informanter blev också 
erbjudna att läsa utskrifterna vilket två gjorde varav den ena var telefonintervjun där vi ansåg 
det extra viktigt för att höja dess trovärdighet. 
 
Kvale anser att en ”god intervjuare är expert både på ämnet för intervjun och mänskligt 
samspel” (1997:136). Han påpekar även att lära sig ”bli intervjuare sker genom att intervjua” 
(1997:136). Vi ansåg att ämnet var väl påläst och reflekterat av oss men vår erfarenhet av att 
intervjua var obefintlig. Metoder för intervjuteknik studerades men under analysens gång 
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insåg vi att en framförallt bättre sådan kunde ha fördjupat informanternas svar och givit ett 
bredare och mer säkerställt underlag för tolkningar. Tolkningarna vi gjorde efter många 
diskussioner och reflektioner försökte vi belysa från olika tänkbara perspektiv. 
 

Metodkritik 
 
De tre första intervjuerna tillhandahöll lite dålig ljudkvalité på pga. för långt avstånd mellan 
personerna och bandspelaren vilket gjorde en direkt komplettering med anteckningar. När vi 
sedan skulle lyssna av intervjuerna gick det att höra det mesta men det var väldigt 
ansträngande eftersom talet var lågt och ljudet sprakande. Tillsammans med anteckningarna 
anser vi emellertid att allt det väsentliga medkom. En fördel i detta avseende var att bägge 
intervjuarna deltog på dessa samtal och kunde komplettera varandra.  
 
Intervjufrågorna delades inte ut i förväg vilket det fanns både för- och nackdelar med, ansåg 
vi innan samtalen gjordes. Vår tanke var att utsagorna kunde bli mer inlästa och teoretiska och 
inte komma från hjärtat och verkligheten lika mycket om de visste frågorna innan. Samtidigt 
insåg vi i efterhand att det troligtvis givit en djupare diskussion och svar vilket hade varit 
värdefullt om intervjupersonerna hade fått tid innan att fundera över sina tankar och syften i 
ämnet.  
 
Vår frågeställning var inte helt klar förrän i slutet av arbetet vilket medförde svårigheter att 
fokusera på exakt det rätta datamaterialet. Lantz (2007) påpekar att det är viktigt att i ett tidigt 
skede reducera bort det som inte är relevant utifrån vår frågeställning, vilket vi misslyckades 
med. Ett alldeles för brett material analyserades och jämfördes med tidigare forskning från 
början, vilket i och för sig inte har försämrat resultatet men har gett oss mycket merarbete. 
Om datainsamlingen hade tillförts från flera håll som t.ex. både via intervjuer och 
observationer av utvecklingssamtal kunde detta ha medfört att informanten säger en sak och 
gör en annan, skriver Runa Patel och Bo Davidsson (2003) vilket vi anser kunde ha fördjupat 
resultatet på denna studie. I övrigt anser vi att en kvalitativ forskning är lämplig som 
undersökningsmetod av förskollärares syn på utvecklingssamtal. 
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Resultat och analys  
 
 
Vi kommer i detta kapitel beskriva det empiriska resultatet och analysera det i relation till 
undersökningens teoretiska del. Kapitlet presenteras under rubrikerna Utvecklingssamtal – för 
barnets skull?, Hur förbereds utvecklingssamtalet?, Hur beskrivs barnet?, Utvecklingssamtal 
– nulägesrapport eller verktyg för måluppfyllelse? och Vad vägleder förskolläraren?. 
 

Utvecklingssamtal – för barnets skull? 
Utifrån vår första fråga om syftet med utvecklingssamtalet har det i empirin framkommit att 
det ses som ett samtal mellan en förskollärare och ett barns vårdnadshavare. Det senare 
benämner vi med föräldrar i denna undersökning. Det framkom att utvecklingssamtalet ses 
som ett tillfälle att i lugn och ro främja ett samarbete och ett tillfälle att delge varandra hur 
barnet utvecklats och upplevs på förskolan och privat. I synnerhet är det förskolläraren som 
berättar hur de upplever barnet i dagsläget i förskolan. Förskollärarna anser att föräldrarna 
främst är intresserade av hur deras barn fungerar i gruppen, vad och vem deras barn leker med 
samt om deras barn utvecklas normalt.  
 

Föräldrarna vill veta hur barnet är med andra barn och om barnet är tryggt och de berättar hur barnet är 
hemma. 

 
Ett utvecklingssamtal för mig är väl att berätta hur barnet har det här, hur det utvecklas och om det hänger 
med i utvecklingen. 

 
En helt annan syn på utvecklingssamtalet framkom också. Där lades fokus på framtida mål. 
Föräldrarna bjöds in till ett mycket större engagemang i skapande av deras barns mål. I 
förskolans underlag för utvecklingssamtal lades då stor vikt vid vilka strategier barnet har för 
inlärning i olika situationer och tillfällen.  
 

Pedagogen hälsar välkommen och sedan lämnas ordet över till föräldrarna så får de presentera vad de 
tycker om verksamheten, vad de ser utifrån sitt barn, vad barnet pratar om. (…) Vi vill inte att föräldrarna 
bara kommer till utvecklingssamtalet och får reda på hur deras barn är. Vi vill ha ett samarbete med 
föräldrarna, en dialog. Föräldrarna är där för pedagogerna och pedagogerna är där för föräldrarna och 
självklart för barnets skull. Vi diskuterar inte så mycket hur barnet är hemma utan mer på förskolan och 
mer hur vi pedagoger arbetar. (… ) Jag tror föräldrarna var lite skeptiska i början. De ville få reda på det 
negativa också men vi förklarade att vi ville berätta hur vi jobbar för att deras barn ska uppnå målen. 
Föräldrarna ska alltså ställa krav på oss. Det blir ombytta roller där. Föräldrarna som varit med några 
gånger nu (Vår kommentar: tredje terminen med detta arbetssätt) (…) kommer med förslag, att detta vill jag 
att ni ska arbeta med osv. (…) Föräldrarna kan vara lite trögstartade och inte riktigt tro att de får vara med 
och bestämma, önska eller ha så mycket inflytande. 

 
Förskollärarna från denna förskola uttryckte en djupare reflektion över utvecklingssamtalets 
syfte än de andra intervjuade förskollärarna. I forskning framhålls det som viktigt att 
personalgruppen har ett gemensamt mål med vad de vill uppnå med utvecklingssamtalen 
(Steinberg 2008). Både strategier och vilken barnsyn, filosofi och värdegrund samtalet ska 
stödjas på är viktiga reflektionsfrågor (a.a.). För barnets skull, uppgavs exempelvis inte som 
syfte för utvecklingssamtal. Flertalet av förskollärarna utgick från vad de trodde föräldrarna 
var intresserade av och därmed berättade de om barnets dag på förskolan och på den 
utveckling som förskollärarna hade uppmärksammat. Det skulle vara utvecklande om en 
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diskussion och reflektion startar över utvecklingssamtalets innehåll, över orsaken till 
föräldrarnas intresse samt om det finns alternativ som gynnar barnet och verksamheten på ett 
bättre sätt.  
 
Resultatet kan emellertid jämföras med Markströms (2006) studie där också föräldrarna anser 
att syftet med utvecklingssamtalet är att få ta del av barnets dag på förskolan som de som 
regel inte har så stor insyn i. Lpfö 98 framhåller att information ska utbytas och att förskolan 
ska ha kontinuerliga samtal med föräldrarna om barnets trivsel, lärande och utveckling både i 
och utanför institutionen. Detta stämmer alltså väl överens med vad som framkom i vår 
studie. Vad de mer vill uppnå med samtalet eller vilken barnsyn de förmedlar framkom dock 
inte i vår studie. Kanske det delvis beror på att utvecklingssamtalet följer både uttalade, 
osagda och inneboende normer, regler och mönster (Markström 2006). 

Helhetssyn på barnet – för vem? 

Ur empirin framkom förskollärarnas strävan efter en helhetsbild av barnet. De ville själva 
fördjupa sig i barnets utveckling och görande på förskolan men de vill också via föräldrarnas 
berättande förstå barnet utanför institutionen. De ville ha en dialog med föräldrarna. 
 

Skapa samsyn kring barnet, dels utveckla personalens kunskap om barnets utveckling, dels får föräldrarna 
tycka och tänka och ställa frågor och få reda på hur barnet har det i sin grupp och tillsammans når vi en 
enighet, får en helhet kring barnet.  

 
När vuxna strävar efter en helhetsbild av barnet är det väldigt viktigt att de arbetar för att sätta 
sig in i barnets perspektiv, anser Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). När de blir 
delaktiga i barnens både kognitiva och känslomässiga tankevärld dvs. barnets perspektiv har 
de fått en värdefull pusselbit till barnets helhetsbild (a.a.). I vår undersökning uttrycktes aldrig 
strävan efter barnets perspektiv men strävan efter helhetsbilden av barnet kan tyda på det som 
mål. Det kan också tolkas som att en gemensam samsyn mellan pedagoger och föräldrar 
känns tillfredställande för personalen d.v.s. alla är nöjda.  
 

Hur förbereds utvecklingssamtalet? 
 
Utifrån vår fråga om hur förskollärarens syn på det enskilda barnet kommer till uttryck i 
planeringen framkom att samtliga informanter gör liknande förberedelser inför 
utvecklingssamtalen på sina förskolor. Barnen delas upp mellan pedagogerna som i sin tur går 
igenom ”sina” barn ordentligt innan de sammanställer ett samtalsunderlag inför 
utvecklingssamtalet med övriga kollegor på avdelningen. Detta sätt att förbereda sig framkom 
även i Markströms (2006) studie.  

Insamlande av underlag 

I empirin uttrycktes att utvecklingssamtalet var ett bra tillfälle för att göra en grundlig 
genomgång av barnet. Både rutinsituationer, barnets utveckling och hur barnet fungerar i 
gruppen studerades genom exempelvis observationer, anteckningar, intervjuer och portfolio.  
   

När man har jobbat så länge som jag har gjort, finns det i huvudet hela tiden. Jag har mina ansvarsbarn 
och det är de som jag har inskolat och har utvecklingssamtal med. Oftast gör jag en helhetsbild hur barnet 
fungerar i olika situationer: sover, toa och mat. Jag gör små anteckningar om det och vad som är relevant 
för barnet, hur det fungerar just nu. Ser jag en förändring, skriver jag ner det. 
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Förskolläraren behöver dokumentationsunderlag i form av exempelvis pedagogisk 
dokumentation, portfolio och intervjuer för att beskriva barnets trivsel, utveckling och 
lärande. Dokumentationen ska vägleda förskollärarna i mötet med barnet och dess lärande och 
därmed är det viktigt att använda metoder som riktar sig direkt till barnet som exempelvis 
pedagogisk dokumentation, barnintervjuer, barns bilder och olika former av observationer. 
(Skolverket 2005) 
 
Den empiriska studien visade att de flesta av informanterna i planeringsstadiet använde sig av 
utvecklingspsykologiska termer som t.ex. motorik, språk o.s.v. En del av förskollärarna 
använde sig av exempelvis checklistor och utvecklingsmallar medan några hade dem i 
”bakhuvudet” när de ”gick igenom” barnet. Det uttrycktes tydligt och med lättnad från 
förskollärarna att ingen använde sig av åldersangivna samtalsunderlag längre.  
 

Utgår inte ifrån mallar med avprickning men tänker igenom emotionellt, motoriskt, socialt och språkligt. 
Utvecklingspsykologin finns med i bakhuvudet när jag tänker om barnet. 

 
I stället för åldersrelaterade mallar användes nu andra samtalsunderlag som exempelvis 
synliggjorde barnet i ett bredare perspektiv utifrån frågor som på vilket sätt, när och hur.  
 

Kollar leken, vad leker du med? Med vem? Vilka strategier används: är det avvaktande, härmande, 
iakttagande, först ut, testa, testa testa eller learning by doing. Det är intressant med observationer för att få 
en kläm på barnet om vilka strategier det har och gör. 

 
Skolverkets rapport (2008) visar att det är vanligt med någon typ av mallar, checklistor eller 
dylikt (samtalsunderlag) vid förberedelser för utvecklingssamtal. Elfström (2005) ser två olika 
kunskapssyner i samtalsunderlagen hon har tagit del av i sin studie. De överlappar ibland 
varandra och förekommer även parallellt. Utifrån den ena kunskapssynen ser man barnet som 
natur och utgår från utvecklingspsykologi med olika stadier som barnet i tur och ordning går 
igenom inom områden som exempelvis motorik och emotionell utveckling (a.a.). Utifrån den 
andra kunskapssynen utgår man ifrån Lpfö 98:s ”rubriker” och frågar vad barnet gör, hur, när 
och i vilken situation barnet visar sina förmågor. Det senare synsättet visar ett aktivare barn 
där pedagogen inte bara prickar av vad barnet uppnått för färdigheter (a.a.). Ett 
samtalsunderlag som innehåller bägge dessa två kunskapssyner ökar emellertid kontrollering 
av barnets utveckling då fler aspekter undersöks i pedagogens strävan efter en helhetsbild av 
barnet (Nordin-Hultman 2004). Att förskollärarna ser det som viktigt att göra en grundlig 
undersökning av barnets utveckling och utifrån utvecklingspsykologiska termer kan delvis ha 
sitt ursprung i Alva Myrdals filosofi där hon framhåller vikten av kontroller av barnets 
utveckling (Gars 2006). 
 
Innehållet i samtalsunderlagen speglar också personalens syn på sin verksamhet och synen på 
barn och barndom, menar Elfström (2005). De visar vilka teorier eller tankefigurer de har 
tillgång till för att gestalta barnet. ”Dessa teorier eller tankefigurer är ofta inte helt medvetna 
utan finns förkroppsligade i vanor, rutiner, i hur man möblerar, i hur man samtalar och 
planerar sin verksamhet. Många talar om att det sitter i ryggmärgen” (2005:125) eller som 
förskolläraren ovan sa, ”det sitter i bakhuvudet”. 

Personallagets gemensamma syn på barnet 

När ansvarig pedagog har sammanställt sitt underlag belyses det för resten av personallaget 
för respons och tillägg.   
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Vi går igenom våra ansvarsbarn var och en. Stämmer av med arbetslaget. Då får man 3 personers syn på 
barnet. Man ser ju ibland på olika sätt. I den ena gruppen gör han si och i den andra gruppen gör han så. 
  

Alla pedagogerna skapar på detta sätt en gemensam bild över barnet och Markström (2006) 
skriver att förskollärarna i utvecklingssamtalet ofta pratar i vi-form, d.v.s. det är hela 
personalgruppens gemensamma bedömning eller åsikt. Elfström (2005) tolkar detta till den 
utvecklingspsykologiska teoribildningen där man fokuserar på en enhetlig identitet. Detta 
trots att alla vet att människor har olika beteende och kompetenser i skilda situationer, 
påpekar Nordin-Hultman (2004). 

Dokumentation - till vad? 

Informanterna såg vikten av dokumentation inför utvecklingssamtalet men de talade inte 
mycket om till vad, alternativt om, det användes till något mer. Två pedagoger belyste vikten 
av reflektion.  
 

Vi har precis börjat med att få mer tid till avdelningsreflektion och då kan jag berätta om vad jag gör med 
barnen i smågruppen och få ”in put” av mina kollegor till en fortsättning. 

 
Hur det dokumenterade materialet och barnets händelser sågs i ett vidare sammanhang med 
gruppen, miljön, bemötandet o.s.v. eller om det användes vid utvärderingar uttrycktes inte. 
 
Forskning visar att kontinuerliga utvärderingar av verksamheten kan användas till att beskriva 
barnets utveckling och lärande (Pramling Samuelsson & Pramling 2009). Det minskar då 
risken att hamna i fällan med värderingar utifrån exempelvis utvecklingspsykologiska mallar 
och tester (a.a.). Lpfö 98 förespråkar pedagogisk dokumentation som verktyg för att se barnet 
i ett sammanhang. Johansson (2005) påpekar att alla arbetslag diskuterar och problematiserar 
sitt arbete, men för att gemensamma strategier och förhållningsätt ska utvecklas så behövs 
både individuell och gemensam reflektion.  

Sammanfattande kommentar 

Förskollärarna i vår studie har börjat påverkas av den moderna syn på barnet som säger att 
dennes utveckling och lärande inte hänger samman med en exakt ålder. De tittar på barnet i ett 
bredare sammanhang och de vet att barnets beteende hänger samman med situationer och 
relationer. Samtidigt har förskollärarna inte släppt tanken på att barnets utveckling ska 
kontrolleras utifrån bl.a. motorik, socialt, emotionellt. Förskollärarna beskriver hur de 
använder sig av olika dokumentationstyper i förberedelserna till utvecklingssamtalet men de 
nämner inte om dokumentationen reflekteras över i förhållande till verksamhetens utveckling 
i övrigt. Detta ger en uppfattning av att pedagogisk dokumentation inte används som ett 
genomgripande verktyg i verksamheten. 
 

Hur beskrivs barnet? 
 
Vi kommer här beskriva hur förskollärarens syn på det enskilda barnet kommer till uttryck i 
utvecklingssamtalet i vilket det framkom att informanterna var väl medvetna om att det 
enskilda barnet inte får värderas. Detta synliggjordes även i Skolverkets (2008) utvärdering. 
Det framkom att informanterna därför beskriver barnet i händelser. De beskriver vad barnet 
gör och de lägger fokus på vad barnet kan. Dessa två aspekter samt vilken påverkan barnsyn 
och barndomssyn kan ha på urvalet ska vi här gå in lite närmare på. 
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Barnet i ett sammanhang 

Genom att beskriva det enskilda barnets utveckling och lärande i händelser ansåg alltså flera 
informanter att de undvek att värdera barnet.  
 

När jag väver in det i ett sammanhang så blir det inte värderande. Detta ser man. 
 
Jag samlar på händelser. Hur barnet är med andra brukar vara uppskattat. Inte bara 1 unge på 17 utan hur 
samspelar barnet med andra. Försöker se det roliga i vardagen. (…) Jag försöker beskriva situationer hur 
Stina är utan att använda utvecklingstermerna som motorisk o.s.v. Jag tycker jag når mycket längre när jag 
beskriver situationer. 

 
Flera av förskollärarna använde sig av portfolion som verktyg eftersom de ansåg att barnets 
utveckling synliggjordes i den på ett värderingsfritt sätt.  
 

På korten kan man t.ex. se att det varit lite svårt att ta sig fram och sedan kan det synas på ett kort att de lätt 
tar sig upp för kullen.  

 
Förskollärarna uttryckte att de genom att beskriva barnet i händelser undvek att värdera 
barnet. Samtidigt uttrycktes det vid ett flertal gånger att barnet är eller att barnet fungerar, 
utan att de nämnde att sammanhanget barnet befinner sig i har stor betydelse. Om detta 
dessutom görs i skriftlig form t.ex. i portfolio så befästs det med en väldig tyngd och 
auktoritet i orden, skriver Markström (2006). Det kan tolkas som att barnet är det som skrivits 
ner, påpekar hon, särskilt när förskolläraren läser innantill och formulerar sig i vi-form d.v.s. 
hela personalgruppen anser si eller så. På ett förberedande samtalsunderlag vi tog del av 
uppmanades förskollärarna att Beskriv vad barnet gör, inte hur barnet är. Vidare stod det att 
Vi måste hela tiden tänka på att barn blir någonting istället för att barn är något. 
 
När förskollärarna uttryckte att de beskriver barnet i händelser relaterade de inte till hur 
situationerna som beskriver barnet valdes ut. Dahlberg m.fl. (2002) anser att dokumentation 
inte är vare sig objektiv eller neutral. Det beror på pedagogens/arbetslagets barnsyn, 
kunskapssyn m.m. vad som uppmärksammas och framförs (a.a.). Vad som beskrivs är 
beroende på vilka ”glasögon” förskolläraren har på sig (Elfström 2005). Förskollärarna kan 
göra aktiva val för vad som ska iakttas vid observationer. Åberg skriver att hon ändrade sin 
utgångspunkt från utvecklingspsykologins mallar till att fokusera på barnets styrkor, intressen 
samt förmågor, när hon gör observationer (Åberg & Lenz Taguchi 2005).  
 
Vår empiri visade att några få av förskollärarna diskuterade barnssynen som en regelbunden 
pedagogisk fråga. Hos några av de andra förskollärarna framkom det att barnsynen 
diskuterades vid specifika tillfällen som exempelvis vid diskussioner om gemensamma regler. 
Det uttrycktes dock inte att barnsynen diskuterades i förhållande till vad som valdes ut att 
dokumenteras hos barnet. Emellertid lyfte en förskollärare fram vikten av att inte fastna i 
ytliga diskussioner utan istället reflektera över grundsynen till barnet och dess barndom. 
 

Tycker att det oftast diskuteras alldeles för lite om barnsyn och kunskapssyn. Diskussionerna hamnar ofta 
istället på matsituationer, tambursituationer och dylikt. Om barnsynen och kunskapssynen diskuterades så 
hade grundsynen speglats i arbetssättet. Då hade de ytliga diskussionerna kanske inte behövts eller hamnat 
på en annan nivå. Det blir lätt tjat om mycket regler som inte gagnar varken barnet eller personalen. 
 

Detta tolkar vi som en förskollärare som är öppen för att förändra sin barnsyn och därmed sitt 
arbetssätt i mötet med barnet. Den vuxnes bemötande mot barnet är präglat av dess barnsyn, 
anser Johansson (2005). Barnsynen avspeglas i förståelsen att möta barnet som det 
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kompetenta barn det är och visa hänsyn till barnets behov, förmågor, syften och önskningar 
(Johansson 2005).  

Barnets styrkor – brister 

För att undvika att värdera barnet lades fokus på att beskriva barnets styrkor och vad barnet 
kan. Det framkom att några informanter redan från början insåg att positiva värderingar också 
är värderingar medan det hos några informanter mer blev till en insikt under intervjun. 
 

En positiv värdering är också en värdering och de kan vara svårt, men jag kan inte se att det är något 
problem. Jag tycker vi är ganska duktiga på att formulera oss. 

 

Wehner-Godée (2005) påpekar att pedagogerna måste vara observanta på vilka grunder 
bedömningar görs. Det är när bedömningarna är negativa och fastlåsta som det innebär 
negativa konsekvenser för barnet (a.a.). Gars (2006) anser emellertid att positiva värderingar 
också kan få negativa konsekvenser i form av förväntningar för barnet att leva upp till. För att 
bedömningsgrunderna ändå ska ha en bredd är det viktigt att se barnet i olika situationer och 
därmed väva in barnets handlande i ett sammanhang, framhåller Wehner-Godée (2005). Vi 
vill dock betona att det i Lpfö 98 står att förskolan inte får värdera det enskilda barnet och då 
tolkar vi den med att det även gäller positiva värderingar. 
 
Det framkom att förskollärarna vill genomföra ett samtal där barnets förmågor framträder som 
mer betydelsefulla än eventuella brister..  
 

Barnet kanske inte kan benämna färgerna men det kanske kan blanda ihop den rätta turkosa färgen på 
havet. Vi vill försöka se vad barnet kan och inte vad de inte kan och då gäller det att personalen är öppen 
för det. 

 
Vi sitter ju inte och klankar ner på barnet på vad det behöver träna på. Det ser man ju om det är något barn 
som har det svårt så görs ett åtgärdsprogram, annars brukar vi prata om vad de utvecklat. Vissa pratar ju 
jättebra och kan något annat sämre men om två år så har han kommit ikapp, barn utvecklar ju olika delar.  

 
Av några informanter uttrycktes det också att eventuella brister eller problem kan tas upp i 
utvecklingssamtalet. 
 

Samtalet ska ge föräldrarna information om barnets utveckling på ett positivt sätt. (…) Brukar ha med 
roliga händelser om hur barnet fungerar i olika situationer, både negativa och positiva brukar vara väldigt 
uppskattat. Inte rädd att ta upp om det är något.  

 
Av två förskollärare framkom det extra tydligt att de strävar efter att se barnets förmågor som 
en tillgång i guppen. De ser det som sitt ansvar att tillhandahålla en miljö där barnet kan 
utvecklas med en positiv syn på sig själv och sina förmågor.  
 

Exempelvis att vi kan använda oss av Olles kreativitet. Olle är så duktig på att vara först. Man kan då tänka 
på hur man kan använda Olle istället för att stoppa honom utan istället entusiasmera de andra, hålla fokus 
på det han är bra på. Det finns alltid ”lok och vagnar”. Försöka få användning av det. 

 
Vi försöker att fokusera på personalens syn och inte barnets problem när vi planerar verksamheten. Att 
göra det så positivt som möjligt, att lägga upp det så barnet klarar av saker. Det blir alltså en utmaning för 
personalen. 

 
Verksamheten som ordnar situationer där barns egenskaper får vara en positiv inspiration 
stämmer väl överens med Måhlbergs och Sjöbloms (2004) arbetssätt lösningsinriktad 
pedagogik. Där fokuseras på det som fungerar, vilket innebär färre misslyckanden för barnet. 
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Det bygger upp barnets självkänsla och barnet kan uppleva sig som en tillgång i gruppen. Ett 
arbetssätt som bygger vidare utifrån det som fungerar och inte på att rätta till brister, gör 
också lärandet mycket mer effektivt, anser Gars (2006). Hon exemplifierar detta med barnet 
som ofta är okoncentrerat. Tränar barnet då sin koncentrationsförmåga när det får syssla med 
saker som den är koncentrerad med, eller tränas koncentrationen bäst i aktiviteter där barnet 
redan har svårt att koncentrera sig?  
 
När deltagarna i ett utvecklingssamtal främst fokuserar på barnets styrkor och på vad barnet 
har utvecklat, byggs positiva förväntningar upp hos deltagarna (Måhlberg & Sjöblom 2004). 
Det i sin tur får positiva konsekvenser för barnet. Förväntningarna på en människa kan bli 
självuppfyllda profetior. Tror man att barnet inte kan, så presterar barnet ofta sämre resultat 
än om förväntningarna är positiva (a.a.). Detta kan jämföras med systrarna Mobergs filosofi 
där de ville höja barnet i föräldrarnas ögon. Ledarinnan var medveten om att hennes attityd 
till barnet och det som yttrades i samtalet med föräldrarna indirekt kunde påverka barnet 
(Gars 2006). 
 
Olika syn på om negativa saker överhuvudtaget bör beaktas eller inte på utvecklingssamtalet 
framkom också ur vår empiri. 
 

På utvecklingssamtalet tas bara positiva saker upp. Finns det negativa saker som behöver diskuteras så tas 
de upp på ett separat samtal. Gamla sortens samtal fungerar ofta så att man berättar vad som är bra och 
sedan kommer ordet ”men” och sedan något negativt och då upptar ofta detta mötet. Föräldrarna vet oftast 
om det negativa redan från samtal vid lämningar och hämtningar eller andra samtal. Är det stora problem 
så görs åtgärdsprogram. 

 
Flera uttryck som exempelvis om det är något, negativa saker och åtgärdsprogram synliggör 
att även om informanterna vill fokusera på barnets styrkor och också säger att barnet måste få 
tid på sig har de i sin genomgång av barnet uppmärksammat och tittat på eventuella brister. 
Bedömningarna görs oftast utifrån förskollärarens erfarenhet. Vi tolkar deras uttryck som att 
det finns en ram hos dem angående normalitet.  
 

Man har byggt upp en viss kunskap om var de ska ligga och vad som är normalt. Det är som jag ofta tänker 
”De är inga färdiga vuxna utan de har tiden på sig”. Jag tycker man ska utnyttja den kunskap och 
erfarenhet man har. 

 
Har man jobbat i ett antal år så har man med sig det i ryggen. Man vet och man ser på ett barn om det inte 
stämmer. 

 
Genom vår analys av det empiriska resultatet framkom även att informanterna kan anspela på 
olika saker när de uttrycker ”om det är något”. De flesta ansåg just det vi beskrivit ovan; att 
det är något med barnets utveckling, men det synliggjordes även att det kan innebära mer 
pedagogiska eller praktiska frågor. 
 

Inte rädd att ta upp om det är något. Frågar t.ex.: Hur tänker ni om dataspel? 

 
Det har blivit vanligare att barns utveckling och lärande beskrivs i ett vidare sammanhang där 
barngruppen, miljön och det pedagogiska förhållningssättet har en större betydelse, visar 
Skolverkets (2008) rapport. Lpfö 98 bygger på att barns utveckling och lärande sker i samspel 
med omgivningen. Det är därför värdefullt att beakta vilken verksamhet förskolan erbjuder 
barnen, anser Skolverket (2008). Barnens intresse, gensvar och motivation är viktigt för barns 
lärande och utveckling och därför måste pedagogen se i vilka situationer samt i vilket 
sammanhang detta visas för att kunna erbjuda en meningsfull verksamhet (a.a.). ”Relationerna 
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mellan olika kvalitetsaspekter har troligtvis större betydelse för kvaliteten än enskilda 
faktorer. I förskolan samverkar miljön och olika faktorer i den pedagogiska processen som i 
sin tur påverkar barns förutsättningar att lära, utvecklas och må bra” (Skolverket 2005:42). 
 
En ny syn på barn gör inte att det gamla synsättet bara försvinner. De förenas och överlappar 
varandra och tankesättet utvecklas genom nya problem, erfarenheter, diskussioner och 
reflektioner (Elfström 2005). I vår studie kan detta antydas när förskollärarna beskriver sin 
strävan efter att inte värdera barnet och därefter uttrycker att barnet är eller fungerar si eller 
så. Exempelvis säger en informant att hon inte värderar barnet för hon beskriver vad barnet 
gör. Informanten beskriver sedan hur hon på utvecklingssamtalet berättar roliga saker om 
barnet som exempelvis att Kalle är avdelningens ordningsvakt. Det innebär då en värdering 
av det enskilda barnet och frågan är om det är en positiv eller negativ värdering som ”hängs” 
på barnet och påverkar det. 

Sammanfattande kommentar 

Vår empiri angående hur barnet beskrivs på utvecklingssamtalet kan tolkas på flera sätt. Den 
ena tolkningen är att förskollärarna har tagit till sig synpunkter och rekommendationer om det 
positiva i att beskriva barnet via händelser och vad barnet kan istället för att beskriva barnets 
brister och dess utveckling utan sammanhang. Samtidigt kan det finnas invant i många att 
ibland se barnet som att vuxna vet bäst, att den vuxne vet hur barnet är samt vad det behöver 
d.v.s. ett perspektiv från ovan (Johansson 2005). Dessa sidor kan då som Elfström (a.a.) 
beskriver varvas under en längre period. 
 
En annan tolkning kan vara att olika beskrivningar av barnet varvas för att förskollärare 
innerst inne, inte riktigt anser beskrivningssättet viktigt, eller kanske felaktigt. De kan då ha 
börjat beskriva barnet i händelser, för att Skolverket m.fl. förespråkar detta. De vill göra ett 
korrekt jobb, men utan att hjärtat är med i förändringen. Därför går de ibland in i gamla vanor. 
 
En reflektion från vår sida som framkommit ur vår empiri är att det kanske är rätt obetydligt 
med det exakta ordvalet. Bara för att de säger att barnet är si eller så, kanske de inte alls utgår 
från den tanken i sitt möte med barnet. Det kan vara ett invant sätt att säga. Det kanske är 
grundinställningen till barn och människor som är avgörande i mötet mellan barnet och 
förskolläraren.  
 
Om det är något så görs åtgärdsprogram, är ett uttryck vi tolkar, som att förskollärarna anser 
att ett barn kan hjälpas genom att belysa dess problem och försöka åtgärda det genom 
exempelvis träning.  
 

Utvecklingssamtal – nulägesrapport eller verktyg för 
måluppfyllelse? 
 
Fortsättningsvis vill vi här fördjupa studien ytterligare genom att beskriva och analysera 
förskollärarnas syn på tidsperspektivet och då även på målformuleringar. Detta ämne berör 
både syftet och synen på utvecklingssamtal samt synen på det enskilda barnet.  
 
Vår empiri visade att förskollärarna vanligtvis anser att barnets utveckling ska belysas ur tre 
tidsperspektiv; dåtid, nutid och framtid. Tillbakablick på dåtiden görs för att titta på 
föregående måls uppfyllelse och för att på ett positivt sätt synliggöra för föräldrarna hur 
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barnet utvecklats sedan förra utvecklingssamtalet. Nuläget görs för att beskriva barnets 
utveckling och lärande just nu samt hur barnet fungerar i gruppen och med kompisar. 
Framtiden görs för att diskutera hur barnet kan utmanas vidare i sin utveckling och då gjordes 
nya individuella mål upp för barnet. Det framkom som vi tidigare nämnt att samtliga 
förskollärarna lade fokus på nuläget, förutom en som ansåg framtidsdiskussionen viktigast. 
 

Det ska innehålla en tillbakablick. Hur var det sist vi pratade? Titta här vad vi skrev. Hur är det nu? Jag 
beskriver nuläget, vad de leker, vem och vad. (…) ibland kommer det fram saker och då har vi en plan för 
det. Vi tar det på allvar och får föräldrarnas synpunkter. Det är jättevärdefullt tycker jag att utifrån det gör 
vi nya mål. Ofta har jag förberett mål ihop med mina kollegor som kan vara passande. Det händer att jag 
skriver till eller gör om mål tillsammans med föräldrarna. Jag har provat att inte ha förberedda mål också 
men det känns jättekonstigt.  

 
Många av förskollärarna använde sig av orden utmana barnet. De framkom att de både ville 
finna lämpliga utmaningar för barnet samt att de ville belysa sitt arbetssätt. 
 

Jag tänker, vad tycker barnen om att få för utmaningar här på dan? Inte att nu kan dom det eller det. Vad 
gör vi för att stimulera och utveckla Kalle? Vad är det han tycker om? Vad gör vi för att tillgodose hans 
behov då? Hur lägger vi upp vårt arbetssätt, få belysa det. Vad gör vi i personalen för att möta honom? 

 
På utvecklingssamtalet är syftet att personal och föräldrar ska utbyta information om barnets 
individuella utveckling och lärande (Skolverket 2005). De ska också diskutera hur förskolan 
kan bidra till barnets fortsatta trivsel, lärande och utveckling (a.a.). Under samtalets gång 
bedöms och värderas ofta barnet, anser Markström (2006). Barnet beskrivs hur det är, vad det 
kan, vad som förändrats samt förbättrats, och detta ofta utifrån samtalsunderlag och andra 
tester (a.a.). I vår empiri synliggjordes samtalsunderlag men inte tester av barnet. Gars (2006) 
belyser att tyngdpunkterna i utvecklingssamtal varierar beroende på vilken barndomssyn och 
barnsyn som präglar samtalet. Empirin visade som vi nämnde att flertalet informanter lade 
störst fokus på barnets utveckling i nuläget medan en lade mer fokus på framtiden. Det 
framkom dock inte om detta visade på en skillnad i deras barndomssyn d.v.s. en barndomssyn 
inriktad på här och nu eller en barndomssyn riktad mot det kommande vuxenlivet (Gars 
2006).  

Mål  

Det framkom att alla förskollärarna berörde framtidsmål för det enskilda barnet men att de såg 
på dem på olika sätt. De flesta förskollärarna förknippade mål med en brist hos barnet som 
behöver åtgärdas. Det framkom också i empirin att det kunde anses onödigt med mål om allt 
fungerade bra för barnet. 
 

Förr skrev man ju in vad barnen kunde motoriskt, socialt o.s.v. men nu ska man ju mer skriva mål. På de 
små barnen blir det ju pott-tränas och så, eller nappen. 

 
Om det är ett väl fungerande barn i gruppen måste man inte ha något mål om det är saker som hör till 
utvecklingen. Det behöver inte pressas fram mål.  

 
En annan syn på mål som förknippas med att förstärka barnets styrka framkom också.   
 

Föräldrarna brukar alltid ha något som de föreslår till exempel: Stina tycker så mycket om att gå i skogen. 
Det skulle kanske vara roligt om hon lärde sig lite mer om skogen då.  

 
I empirin framkom vid flera tillfällen en negativ syn på IUP. Dessa hade i informanternas 
kommun varit obligatoriska fram till ett påpekande från Skolverket angående föräldrarnas rätt 
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att först godkänna ett upprättande av IUP för deras barn. Förskollärarna såg IUP som svår när 
det gällde att inte värdera det enskilda barnet. Problemet med IUP och i diskussionerna om 
värderingar av barnet handlade för förskollärarna i vår undersökning oftast om en 
formuleringsproblematik. 
 

Framförallt på pappret kan man fundera och vända flera gånger för man vill inte att det ska bli fel. 

 
Att inte få säga positiva värderingar utan hitta andra sätt att säga samma sak, blir lätt ett ordklyveri. 

 
Det framkom att flera av informanterna därför föredrog barnets portfolio eller liknande i 
stället. 
 

Vi har pratat mycket sen IUP:n kom om vad vi kan skriva och inte skriva. Vi försöker ha vår portfolio nu 
istället för IUP:n, eftersom fokus där ligger på vad barnet kan, vad de är bra på. 

 
Frågorna om värderingar av det enskilda barnet startade inte i och med Lpfö 98 utan det 
framkom i empirin att problemet synliggjordes i och med IUP:ns inträde på förskolorna. Det 
poängterades vid IUP:ns inträde att inga värderingar och bedömningar av det enskilda barnet 
får göras. 
 

Det var ju då det kom, med IUP: n som man skulle fylla i, då det började egentligen. Man får ju inte 
bedöma, man får bara skriva att man är bra på något, bara precis vad man gör. 

 
Problemen som framkommit ur studiens empiri i detta avseende överensstämmer med 
Skolverkets nationella utvärdering (2008). De skriver att många kommuner har infört IUP i 
förskolan och att detta tyvärr ofta leder till en bedömning av barnet. Det har blivit allt 
vanligare att samtalet används som verktyg för måluppfyllelse (Markström 2006). 
Kommunikationsforskning har funnit en hög tillit till samtalet som instrument för att 
åstadkomma utveckling och lärande (Gars 2006). Det ses som en metod för att utveckla 
samspelet mellan individuella nivåer och samhälleliga nivåer (a.a.).  

Sammanfattande kommentar 

Gars (2006) framhåller två sidor av IUP; det positiva med att belysa och lyfta fram det 
enskilda barnet samt det negativa med att det oftast sker på bekostnad av barnets brister och 
oförmåga, vilket dessutom ofta dominerar. Detta beror på pedagogiska föreställningar om att 
barnet bäst hjälps genom att träna på sina eventuella brister (a.a.). Målet fokuserar då ofta på 
en brist som ska arbetas bort (a.a.). ”Individuella utvecklingsplaner kan ses som ett sätt att 
ständigt göra kontroller av att utvecklingen går framåt och när ett mål är uppnått, sätter man 
upp ett nytt. Man blir aldrig klar” (Elfström 2005:110).  
 
I vår empiri framkom olika synsätt angående vilket tidsperspektiv som bör belysas mest på 
utvecklingssamtalet. Ska man utgå ifrån Gars (2006) tankar om att nutiden är viktig och borde 
värdesättas mer så den inte får stryka på foten för framtiden, så glädjes hon nog åt detta 
resultatet där flertalet pedagoger ansåg att just nuläget var viktigast. Om nuläget hade haft 
högre prioritering än framtiden så skulle utvecklingssamtalen nog innehålla mer berättelser 
och händelser av vad barnet gör, säger, reflektera över samt hur de löser problem (a.a.). Det 
var sådana berättelser som de flesta av informanterna i vår studie mer eller mindre ansåg att 
de gjorde och att de strävade efter att göra. Gars belyser barndomssynen där en fråga kan vara 
om förskolan ser barndomen som här och nu eller som en förberedelse för vuxenlivet. Samma 
barn kan framställas olika i förhållande till normer eller förhållande till sin aktivitet, beroende 
på vilken barndomssyn pedagogerna har (a.a.). 
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En slutsats är att förskollärarna har diskuterat värderingsfrågan mycket men att den behöver 
fortsätta att belysas och då inte som en verbal och skriftlig formuleringsfråga utan som en 
diskussion och reflektion över barndomen och barnsynen. Ses och möts barnet exempelvis 
som medmänniska, som vuxna vet bättre eller som irrationella (Johansson 2005)? 
 

Vad vägleder förskolläraren? 
 
Avslutningsvis anser vi det viktigt att kort beskriva och analysera vad som vägleder 
förskolläraren i sitt arbete och det framkom i empirin att informanterna inte använder sig av 
en viss teori i sitt arbete men att samtliga ser Lpfö 98 som en vägledning. Det använder även 
som tidigare belysts utvecklingspsykologi när de planerar och tittar på barnet. 
 

Tycker att läroplanen är viktig att arbeta utifrån. Den visar vad vi i verksamheten ska ge barnen. 

 
Om jag följer någon teori. Svår fråga, både och. Styrdokument och utvecklingspsykologi, vad är det barnen 
ska kunna och sedan erfarenhetsmässigt. 

 
Reggio Emilias filosofi uttrycktes också som en mer eller mindre stor inspirationskälla för 
flera, vilken de även påpekade överensstämmer med läroplanen. 
 
Värdegrunden i läroplanen utgår vi ifrån. Mycket finns i den. ”Reggiotänket” följer också vår läroplan. 

 
Vad som i övrigt påverkat dem i sitt arbete och i mötet med barnet var utbildning, 
föreläsningar, litteratur, livserfarenhet, förskolerfarenhet, kollegor o.s.v. genom åren.  

Sammanfattande kommentarer 

Sammanfattningsvis uttrycks i empirin återigen en blandning av gammalt och nytt. Teorier 
förändras med tiden och i vilket sammanhang de är. I hela empirin och analysen synliggörs 
det flera gånger att gamla teorier och dylikt finns kvar samtidigt som de moderna synsätten 
påverkar och utvecklar förskollärarna. Exempelvis synliggörs Alva Myrdals uppfattning av att 
det är förskolans roll att kontrollera barnets utveckling utifrån utvecklingspsykologin, 
samtidigt som systrarna Mobergs och därmed Fröbels teorier visar sig i exempelvis synen på 
att barnet måste få prova, få skapa egna erfarenheter och få vidareutveckla sina förmågor 
(Gars 2006). Fröbels teorier stämmer i vissa delar med dagens läroplan (Lpfö 98). Utifrån 
Lpfö 98 tillkommer därefter moderna förtydliganden och nyare forskning och detta varvas 
ihop med förskollärarens egen ryggsäck och bildar dagens förskollärare. 
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Diskussion 
 
 
Under bearbetningen och sammanställningen av vår empiri fann vi många intressanta 
infallsvinklar att lyfta fram för diskussion. Vi har här valt några som utgår från syftet med 
utvecklingssamtal och planeringen inför det. Därefter belyser vi hur värderingar av det 
enskilda barnet har kommit till uttryck i vår undersökning och sist framkommer intressanta 
ämnen för fortsatt forskning. 
 

Resultatens giltighet 
 
När vi analyserat våra intervjuer har vi insett att vi skulle försökt få förskollärarna att 
reflektera mera och framförallt att vi skulle ha ställt fler följdfrågor än vi gjorde. När 
förskollärarna sa att de beskriver barnet i sammanhang för att inte värdera barnet borde vi 
exempelvis ytterligare ha frågat i vilka situationer de beskriver barnet, samt vad de beskriver 
om barnet och hur har detta urval gjorts. Vi borde även ha gett förskollärarna tid till att 
utveckla sina tankar mer. Vi anser att det mer handlar om brist på erfarenhet, medvetenhet och 
mod hos oss som intervjuare än om frågornas utformning. 
 

Huvudresultat 
 
I vår empiri framkom att förskollärarna beskriver barnet i händelser för föräldrarna. Både för 
att de anser att bilden på barnet blir bredare och för att undvika att värdera barnet. Det är 
främst barnets styrkor och förmågor som synliggörs och inte dess brister. Förskollärarna ger 
och tar information om barnet med föräldrarna och mer eller mindre tid läggs ner på de olika 
tidsaspekterna: dåtid, nutid och framtid. Det framkom att förskollärarna med 
utvecklingssamtalets hjälp strävade efter en helhetsbild av barnet. Det som förvånade oss lite 
var att ingen förskollärare rent ut sa att syftet med utvecklingssamtalet var för barnets skull 
 
Förskollärarna använde sig av olika former av samtalsunderlag och dokumentationsunderlag 
som både kan lyfta barnet och värdera barnet och där vi har belyst vikten av att reflektera över 
vad samtalsunderlagen förmedlar och hur urvalet görs av barnets händelser. 
 
Det framkom att några förskollärare tyckte att det inte var värderande att beskriva barnet i 
händelser eller beskriva barnet i positiva termer. Flera förskollärare började emellertid i 
samband med vår dialog reflektera över att det nog inte går att låta bli att värdera det enskilda 
barnet på utvecklingssamtalet. De tyckte sig bl.a. inse att eftersom även positiva värderingar 
som bra också är en värdering så är det svårt att helt avstå. Att formulera nya mål för barnet 
ansågs problematiskt i förhållande till att inte värdera barnet. Detta kanske för att många 
förskollärare förknippade nya mål med ”brister” som skulle rättas till. Vidare har vi reagerat 
lite på vissa uttryck som förskollärarna använde sig av som innebär en värdering av barnet 
som individ.  
 
För oss som blivande förskollärare, har intervjuerna eller vår empiri inte ”givit” oss så mycket 
verktyg för att undvika att värdera barnet. Däremot har vi utifrån svaren på syftet med 
utvecklingssamtal startat en reflektion över vad målet med utvecklingssamtalet är och bör 
vara, hur det kan förändras och vad det kan innebära för barnet. En av förskollärarna beskrev 
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också nya mål med exemplet om ett barn som älskade att vara i skogen. Barnets mål kunde då 
bli att lära sig mer om skogen. Detta öppnade upp ögonen på oss som alternativ på mål, som 
inte framkommer från eventuella brister.  
 

Syftet med utvecklingssamtalet  
 
I vår empiri framkom att förskollärarna främst såg utvecklingssamtalet som ett samtal där 
information om barnet ska ges och tas mellan den ansvarige förskolläraren och föräldrarna. 
Med hjälp av förskollärarnas egna dokumentationer, diskussioner och reflektioner samt med 
hjälp av föräldrarnas information ville de skapa en samsyn och helhetssyn på barnet. 
Förskollärarna ansåg att föräldrarnas största intresse gällde hur barnet fungerade i gruppen 
och om barnet hade kompisar. Dessa resultat överensstämmer med Gars (2006) och 
Markströms (2006) studier om utvecklingssamtal.   
 
Det framkom också att förskollärarna anser att det är barnets utveckling och görande på 
förskolan just nu d.v.s. nuläget, som är viktigast att belysa. En av förskollärarna ansåg 
emellertid att nya mål mot framtiden var viktigare att lägga fokus på och använde därmed 
utvecklingssamtalet på ett annat sätt än det traditionella. Föräldrarna bjöds in till ett större 
engagemang i sitt barns framtid och barnets eventuella brister eller problem berördes inte på 
detta samtal. Enligt hennes uppfattning, hade det varit ovant för föräldrarna med detta 
arbetssätt men de hade nu, efter tredje samtalet blivit mer aktiva i sitt barns dag och 
utveckling på förskolan. 
 
Vår tolkning är att de flesta av förskollärarna inte hade fördjupat sig så mycket i tankarna hur 
ett alternativt utvecklingssamtal skulle kunna användas. Därmed inte sagt att det nuvarande 
samtalet är fel men de har inte fördjupat sig i frågan om vad målet med ett utvecklingssamtal 
är, samt skulle kunna vara, vilket både Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) och 
Steinberg (2008) anser mycket viktigt.  
 
Lpfö 98 säger att information ska förmedlas mellan förskolan och föräldrarna om barnets 
trivsel, utveckling och lärande både i förskolan och i det privata livet samt att 
utvecklingssamtal ska genomföras. Det står dock inte att dessa saker måste ske samtidigt. 
Enligt Skolverket (2005) så är däremot utvecklingssamtalets syfte att pedagoger ska utbyta 
information om barnets individuella utveckling och lärande samt diskutera hur förskolan kan 
bidra till barnets fortsatta trivsel, lärande och utveckling. Vi vill utifrån detta ändå diskutera 
om syftet med utvecklingssamtalet ska vara att utbyta information på det sättet som vanligtvis 
görs idag eller om detta till stor del ändå kan göras vid lämningar och hämtningar eller vid 
andra möten. När inte syftet för mötet enbart är att förmedla information mellan förskolan och 
föräldrarna, borde det finnas alternativa sätt som utvecklar och stimulerar själva barnet mer än 
dagens traditionella utvecklingssamtal på förskolan, anser vi.  
 
Vi vill också öppna upp för en reflektion om föräldrarnas intresse angående hur barnet 
fungerar i gruppen. Beror det intresset på deras åsikt om vikten av social kompetens eller på 
vikten av att barnen ska trivas? Kanske beror den annars på gamla normer och förutfattade 
meningar över vad ett utvecklingssamtal ska innehålla, eller på att de inte funderat på några 
alternativa sätt. Vilka möjligheter på alternativ ger förskolan? 
Utvecklingssamtal, utvärderingar, dokumentationer, uppföljningar o.s.v. ska syfta till att 
synliggöra och förbättra verksamhetens pedagogiska kvalitet och utveckla pedagogernas 
skicklighet att ta barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). När pedagogerna 
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känner till barnets livsvärld kan de på ett meningsfullt sätt planera den pedagogiska 
verksamheten utifrån barnets intresse och erfarenhet vilket i sin tur både utvecklar och 
engagerar barnet när dagen på förskolan blir meningsfull, intressant och värd att reflektera 
över (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). När vår empiri visar på en strävan efter en 
helhetsbild av barnet inser vi att orsaken till den strävan ej framkommer i vårt material. 
Förskollärarna uttryckte aldrig rent ut att utvecklingssamtal är till för barnets bästa, men vår 
uppfattning utifrån empirin är att de vill bemöta och utmana barnet på ett respektfullt och 
utvecklande sätt. Därför hoppas och tror vi att deras strävan efter en helhetsbild av det 
enskilda barnet beror på deras vilja att känna till barnets livsvärld och ta barnets perspektiv. 
Frågan är dock om de kan sätta sig in i barnets perspektiv med sina nuvarande underlag och 
dokumentationer. 
 

Samtalsunderlag och dokumentationsunderlag - vad förmedlar de 
och hur används de? 
 
Samtalsunderlagets innehåll förmedlas som det viktiga, både för pedagogen och föräldrarna 
och det sänder ut tysta signaler om vilka normer, gränser och föreställningar förskolan står för 
(Markström 2006). Förskolan förmedlar sin barnsyn, kunskapssyn och barndomssyn, i och 
med samtalsunderlagen (Elfström 2005). Frågan vi ställer oss då, är om förskollärarna i vår 
studie kan stå för den synen de förmedlar och om de över huvud taget reflekterat i ämnet på 
det sättet? Elfström (2005) skriver att teorier ofta är mer eller mindre omedvetna och sitter i 
”ryggmärgen”. Med detta synsätt kan det som förmedlas indirekt på utvecklingssamtalet vara 
det väsentligaste och i längden påverka barnet mycket, anser vi.  
 
Lpfö 98 bygger på att barnets utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. När 
förskolläraren då använder sig av dokumenterat material för att beskriva barnet i ett 
sammanhang är det viktigt att de är observanta på vilka sammanhang de sedan väljer ut som 
beskrivande (Dahlberg m. fl. 2002). Pedagogerna måste inse att de har en stor makt och ett 
stort ansvar (a.a.). Om reflektion görs över vissa bitar i dokumentationsunderlaget så är 
resultatet för barnen och verksamheten helt beroende av vad som reflekterats över och hur 
reflektionen har gått till. Förskollärarens barnsyn påverkar mötet med barnet (Johansson 
2005). Har barnet i sammanhanget känt ett tillåtande klimat som godkänner oliktänkande? 
Vilka frågor har förskollärarna ställt sig? Hur förskolläraren förklarar det barnet gör blir 
därmed beroende av vilka ”glasögon” de har på sig (Elfström 2005).  
 
Det framkom som vi tidigare skrev att förskollärarna strävade efter att beskriva barnet i ett 
sammanhang men samtidigt uttryckte de ibland att barnet är eller barnet fungerar si eller så. 
Självklart kan ingen säga hur en annan människa är. Därför ska barnet beskrivas i ett 
sammanhang istället. Frågan är då vem som har rätt att tolka ett barn i sammanhang. Vem har 
rätt att tolka ett barns strategier? Exempelvis, beskrivs att när en tvååring ”försöker göra en 
vuxen uppmärksam på att något annat barn bli orättvist behandlat och dessutom uttrycker 
detta, så är det ett kriterium på att barnet upptäckt, funderat på och tagit ställning i etiska 
frågor” (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:139). Är detta rätt tolkat, frågar vi oss? Vad 
grundar sig dessa tolkningar på? Är det på förskollärarens erfarenhet? Det är viktigt att 
arbetslaget tänker igenom och diskuterar vad t.ex. förmåga att upptäcka, reflektera och ta 
ställning till etiska dilemman och livsfrågor kan betyda för ett barn. Det är då viktigt att kunna 
växla i sina tankar mellan läroplanens mål och barnets perspektiv (Pramling Samuelsson & 
Sheridan 2006). 
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Förskollärarna i vår undersökning uttryckte inga tankar eller åsikter om vad som indirekt 
förmedlades av dem på utvecklingssamtalet via samtalsunderlag eller hur de valde ut 
sammanhang som skulle beskriva barnets utveckling och lärande. Detta skulle vi ha följt upp 
mer under vår intervju, har vi insett i efterhand. Det är dock viktiga frågor, och om 
förskollärarna tidigare hade diskuterat och reflekterat över dem på ett djupare plan så skulle 
de nog ha uttryckts, anser vi. Orsaken till att de ej belystes kan troligtvis därför vara att de inte 
reflekterat över ämnet. 
 

Nya och gamla synsätt vävs samman 
 
Det enskilda barnet ska inte värderas och bedömas, enligt Lpfö 98 och i empirin ser vi att 
förskollärarna strävar efter att inte göra detta genom att beskriva barnet i händelser och 
beskriva barnets styrkor och förmågor. De observerade och tittade på barnet ur olika 
perspektiv och de använde sig gärna av portfolio som visar på barnets förmågor och inte på 
barnets brister. Samtidigt använder de sig även av utvecklingspsykologiska termer när de i 
tankarna eller via samtalsunderlag uppmärksammar barnets utveckling. Det har också 
framkommit att de inom sig har en normalmall för barns utveckling när de uttrycker att de på 
grund av sin erfarenhet märker när något inte stämmer eller att en åtgärdsplan görs i fall det 
är stora problem med ett barn. Detta visar att även om det är barnets förmågor förskollärarna 
främst förmedlar till föräldrarna så tittar de innan mötet även på barnets brister. 
 
Enligt oss uppkommer flera tillfällen då förskolläraren värderar barnet, vilket också 
överensstämmer med Skolverkets (2008) rapport. Den visar på att olika typer av diagnoser, 
samtalsunderlag och IUP har gjort personalen mer observant men på bekostnad av att 
bedömningar och värderingar av barnets prestationer och personliga egenskaper har ökat. 
Elfström (2005) poängterar att pedagogen behöver en äkta nyfikenhet på vad, varför samt hur 
barnet gör, säger och tänker och inte en undersökning över var i sin utveckling de befinner 
sig. De som arbetar utifrån barnets perspektiv vill få syn på vad som händer mellan barnen 
här och nu och inte på vad som förväntas hända enligt en utvecklingspsykologisk mall (a.a.). 
Om förskollärarna både strävar efter att ta barnets perspektiv som vi belyste ovan och 
samtidigt använder sig av utvecklingsmallar framstår därmed inte en enhetlig bild. Detsamma 
gäller när barnet beskrivs i sammanhang för att inte värderas och sedan värderas vid ett annat 
tillfälle eller när förskollärarna uttrycker att de fokuserar på barnets förmågor och sedan 
uttrycker att de inte är rädda för att ta upp om det är något problem med barnet. Vi tolkar att 
dessa dubbla budskap som ofta innefattar värderingar av barnet är vanligt förekommande hos 
förskollärarna idag och att det beror på att nya och gamla synsätt på barnet, utveckling och 
kunskap förekommer samtidigt.  Detta kan jämföras med Elfströms (2005) teori som visar på 
att gamla och nya teorier och synsätt under långa tider överlappar varandra.  
 

Värdering - barnsynsfråga eller ett skriftligt och verbalt 
formuleringsproblem? 
 
Enligt Wehner-Godée (2005) och flertalet av förskollärarna i vår empiri ser de värderingar 
som oundvikliga. Wehner-Godée (2005) anser t.o.m. att det berikar möjligheten att förstå 
världen ur olika perspektiv. Det viktiga, enligt henne är att inneha en ordentlig 
bedömningsgrund och utan negativa fastlåsta bilder, vilket kan vara svaret på frågan här ovan 
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om vem som har tolkningsrätt till barns beteende i ett sammanhang. Vi funderar också på hur 
viktigt det är vad förskolläraren säger eller skriver. Vår empiri synliggjorde att problemet 
ibland uppfattades som ett formuleringsdilemma. Med det menar vi att förskollärarna belyste 
svårigheter med att inte värdera barnet skriftligt, i exempelvis en IUP. Som en mindre 
svårighet framkom också hur förskollärarna skulle uttrycka sig när de inte fick säga att barnet 
är duktigt, kreativt, nyfiket o.s.v. Detta kan relateras till Markströms (2006) teori om det 
skrivna ordets auktoritet vilket lätt förmedlar till föräldern att så här är ditt barn. Vi frågar oss 
om nedskrivna berättelser med barnet i ett sammanhang, är mindre auktoritära. Ja kanske, det 
lämnar större spelrum för föräldrarna att tolka. Men grundas då tolkningen på en annan 
människas ”glasögon” dvs. vad förskolläraren har valt att beskriva? 
 
Som ni nog inser så ifrågasätter vi om det verkligen går att inte värdera det enskilda barnet 
någonting. Vi anser att både informanterna och vi har en massa värderingar, normer, 
förutfattade meningar o.s.v. med oss och det kommer alltid att ha betydelse i möten med 
andra människor. Detta ska reflekteras över, anser vi men samtidigt kommer nog 
”felformuleringar” som t.ex. att ett barn är att finnas med utan att det alltid behöver säga så 
mycket om vårt sätt att möta barnen. Självklart anser vi dock, att värderingar ska undvikas 
men det är viktigare att förskollärare diskuterar och reflekterar över exempelvis barnsyn och 
kunskapssyn och vad dessa får för konsekvenser för barnet, än att de lägger ner tid på 
skriftliga och verbala formuleringar. Samtidigt kvarstår emellertid uppdraget att förskolan ska 
värdera verksamheten och inte det enskilda barnet.  
 

Reflektionstid 
 
Vi anser som vi belyst tidigare att det finns mycket viktiga och intressanta frågor att diskutera 
i personallaget. Det vi däremot inte har belyst här i diskussionen och som heller inte 
framkommit i vår empiri men som vi är väldigt nyfikna på att använda oss av, är pedagogisk 
dokumentation. Skolverket (2008) poängterar vikten av mötesplatser där dokumentationen 
kommuniceras, tolkas och analyseras för att den ska bli ett verktyg i utvecklings- och 
lärandeprocessen. Reflektionstiden är viktig och urvalet av reflektionsunderlag är ofta svårt i 
början. Pedagogerna behöver gärna handledning för att det ska bli effektivt och ge ett så bra 
resultat som möjligt. Samtidigt håller vi med Skolverket (2008) som säger att det måste få ta 
tid att lära sig pedagogisk dokumentation. I övrigt har litteraturstudierna i samband med vår 
undersökning gjort oss mycket nyfikna på pedagogisk dokumentation som verktyg för att 
både utveckla verksamheten och oss själva samt för att inte värdera det enskilda barnet. 
 

Fortsatt forskning 
 
Under studiens gång har många tankar startats upp hos oss som exempelvis vad ständigt nya 
mål för det enskilda barnet i förskolan och sedan vidare upp i skolan egentligen innebär för 
barnet, både nu och i framtiden. Får barnet en inre press på sig att allt de gör ska ha ett mål. 
Vad händer i ett barn som själv får reflektera över sitt lärande och bli självkritisk? Skapas ett 
barn som inser att det har ett val, att de kan bestämma över sitt liv och sitt handlande eller 
riskeras det att skapas ett barn som ser sina nackdelar och kan låta dem och förutfattade 
meningar från sig själv och andra ta över deras liv? Detta finner vi mycket intressant att göra 
en studie om. 
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Det skulle även vara intressant att studera och jämföra förskolor som arbetar och inte arbetar 
med pedagogisk dokumentation vad det gäller deras värderingar av det enskilda barnet. 
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Bilaga  
 
 

Intervjuguide 
 
Intervjufrågor inför examensarbete om utvecklingssamtal på förskola med fokus på värdering 
av barnet.  
 

1. Vad anser du syftet är med utvecklingssamtal? 
 

 
2. Vad lägger du fokus på inför utvecklingssamtal (planeringsstadiet)? 

 
 

3. Vad anser du att ett utvecklingssamtal ska innehålla? 
- Diskuterar ni i arbetslaget om tex. barnsyn eller barns utveckling? 
- Grundar du det på någon teori, styrdokument eller dylikt? 

 
 

4. Vad tänker du om detta med att inte värdera det enskilda barnet? 
 
 


