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ABSTRAKT 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur föräldrar och förskollärare ser på 

utvecklingssamtalen i förskolan. Vad förväntar sig föräldrar och förskollärare av 

utvecklingssamtal och sker det en samverkan? Metoden som användes var kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer med fem förskollärare och fem föräldrar från samma 

kommun men från olika orter.  

I resultatet syns det att både föräldrar och förskollärare tycker att utvecklingssamtalen är 

viktiga men att syftet eller förväntningar på samtalet skiljer dem åt. Förskollärarna vill 

utgå från verksamheten där barnet är en del av den. Föräldrarnas förväntningar på 

utvecklingssamtalet är istället att prata om barnets trygghet och sociala relationer. Även 

begreppet delaktighet i förskolan är något som föräldrar och förskollärare ser olika på. 

Förskollärarna önskar en större delaktighet från föräldrarnas sida och vill att de ska vara 

insatta i hela verksamheten. Föräldrarna anser att så länge de får information om barnet 

och kan säga ifrån om de är något så är de nöjda med sin delaktighet. För ett bra 

utvecklingssamtal anser både förskollärarna och föräldrarna att det ska finns en dialog 

men föräldrarna vill gärna att förskolläraren ska styra samtalet utifrån sin profession. 

Trots olika uppfattningar syns ändå en samverkan och en öppenhet mellan förskola och 

hem. 
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1 INLEDNING 
 

Det vardagliga mötet som sker på förskolan vid hämtning och lämning i hallen är en 

betydelsefull del i kontakten med föräldrarna. En annan viktig del är 

utvecklingssamtalen på förskolan. Detta arbete kommer handla om samverkan 

mellan förskolan och föräldrarna genom utvecklingssamtal. 

Utvecklingssamtalen har under åren både ändrat namn och karaktär. Från att till 

största delen handlat om att hjälpa och stödja föräldrarna i sin fostran av barnen till 

att numera arbeta tillsammans med förskolan med fokus på barnen och 

verksamheten. Målet är att det ska bli ett betydelsefullt samtal för både föräldrar och 

förskollärare där områden som till exempel språk, motorik och trygghet tas upp. Som 

förskollärare förbereds samtalen utifrån läroplanen Läroplanen för förskolan rev. 

2010 (Lpfö98 rev 2010) med tyngdpunkten på det enskilda barnet men även på 

verksamheten. Det finns en medvetenhet hos förskollärarna hur dessa samtal ska gå 

till men utförandet av utvecklingssamtalen varierar. Även förberedelserna inför 

utvecklingssamtalen varierar mellan olika förskolor och mellan olika förskollärare. 

Det kan till exempel vara intervjuer med barnet om trivsel, trygghet och temat de 

jobbat med på avdelningen. Dessutom kan det också vara individuellt skrivande om 

barnet efter en specifik mall. 

Vår erfarenhet säger att utvecklingssamtal är något som förskollärare ser och känner 

olika för och det finns en del funderingar från förskollärarnas sida efter samtalen. De 

ställer sig frågan om de fick fram det som de ville förmedla på ett bra och tydligt sätt 

till föräldrarna. För vad är det egentligen föräldrarna vill veta och hur ska de finna en 

samverkan i samtalen? Meningen med det här arbetet är att samla och tolka 

praktiserande förskollärares erfarenheter av utvecklingssamtal för att på så sätt 

utveckla yrkesrollen. Förhoppningen är även att samtalen ska tillföra så mycket som 

möjligt för både förskolläraren och föräldrarna i en dialog om barnet och dess 

utveckling.   

I Läroplanen för förskolan rev. 2010 (Lpfö98 rev 2010) står det att förskolorna skall 

genomföra minst ett utvecklingssamtal per läsår och att de ska ske i en nära 

samverkan mellan förskola och hemmet (a.a). De förskolor vi haft kontakt med 

erbjuder två samtal per läsår men flertalet föräldrar väljer att endast gå på ett samtal 

per läsår. Har utvecklingssamtalen olika betydelse för förskollärare och föräldrar? 

Hur ser förskollärare och föräldrar på samverkan mellan förskolan och hemmet 

genom utvecklingssamtalet? För att föräldrar och förskollärare ska kunna mötas 

behövs mer information om deras tankar. Detta är ett intressant ämne att studera 

eftersom förskolläraren har ett uppdrag att arbeta mot samt en vilja att samtalet ska 

bli en betydelsefull dialog. 
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2 BAKGRUND 
 

I bakgrunden kommer utvecklingssamtal, samverkan och dialog - kommunikation 

förklaras med utgångspunkt i vald litteratur. Dialogens betydelse kommer att tas upp 

utifrån Bachtins teori samt vad tidigare forskning visar på inom ämnet. 

 

2.1 Utvecklingssamtal 

I undersökningen används begreppen utvecklingssamtal och samtal. Med dessa ord 

menas det samtal som sker enskilt mellan förskollärare och föräldrar på avtalad tid i 

ett avskilt rum på förskolan och där barnen inte deltar. Med föräldrar menas barnets 

vårdnadshavare eller biologiska föräldrar. 

På förskolan sker möten varje dag mellan föräldrar och förskollärare. Vissa av dessa 

möten ska vara av de formella slaget menar Markström (2011) som till exempel 

föräldramöten eller vad vi i dagligt tal kallar utvecklingssamtal. Dessa samtal 

kallades förr för kvartsamtal eller föräldrasamtal och det var inte förrän på 90-talet 

samtalen bytte namn och karaktär. Jensen och Jensen (2008) förklarar de 

professionella samtalen med att det är ledaren det vill säga förskolläraren som ska 

sätta upp riktlinjerna. Författarna tar också upp vikten av att förbereda sig noga inför 

samtalen och de didaktiska frågorna som vad ska vi prata om på samtalen? Vilka 

områden man fokusera på. Varför ska vi prata om just det? Det vill säga avsikten 

eller syftet med samtalet. Hur pratar vi om det? Det är av stor vikt att förskolläraren 

tänker på hur beskrivningen av barnet ser ut och hur det läggs fram till föräldrarna 

(a.a). Harju och Tallberg Broman (2013) menar att förskolan har haft rollen som en 

verksamhet som ska ge stöd och råd till föräldrarna och genom detta samarbete 

skulle förskolan ha lättare att nå sina mål och ge barnen de bästa förutsättningarna. 

Förskolan skulle alltså fostra både barn och föräldrar menar författarna och genom 

detta ge barnen den bästa barndomen och grunden till en bra framtid. När förskolan 

genomgick en förändring ändrades även sättet att se på rollen att fostra föräldrarna. 

Nu riktades fokus på barnen och arbetet med dem. Markström (2011) menar att det 

är genom samtalen som föräldrar och förskollärare ska mötas med det som berör 

barnen. Detta håller Eriksson (2010) med om och hävdar att samtalen leder till en 

god samverkan mellan förskolan och hemmet.  

 

Markström (2005) skriver att utvecklingssamtalen ska handla om både verksamheten 

på förskolan och samverkan med hemmet och till skillnad från skolan har förskolan 

inga mål att uppnå, utan bara mål att sträva efter. Förskolan ska heller inte bedöma 

det enskilda barnet fortsätter författaren utan visa på vad verksamheten gör för att 

stödja barnet (a.a). Om detta skriver även Gars (2006) och menar att det istället är 

barnets utveckling och lärande som ska visas och pratas om på samtalen. Sandberg 

och Vuorinen (2007) menar att antalet utvecklingssamtal varierar men att det oftast 

är två per läsår. Författarna skriver att de genom intervjuer med föräldrar kommit 

fram till att det finns önskemål från föräldrarnas sida om att de vill ha fler 

utvecklingssamtal per läsår.  
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2.2 Samverkan 

Sandberg och Vuorinen (2007) förklarar vad begreppet samverkan betyder och det 

innebär all kontakt som sker mellan förskolan och hemmet. Det kan vara den dagliga 

kontakten i hallen vid hämtning, lämning, utvecklingssamtal eller föräldramöten. 

Författarna menar att begreppet har haft olika betydelser. Förr betydde samverkan att 

mödrarna fick råd och stöd av personalen då det gällde att uppfostra barnen. Vidare 

förklara författarna att de senaste åren har begreppet inkluderat föräldrarna mer och 

deras delaktighet och inflytande har fått en mycket större och tydligare plats. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) skriver att föräldrarna genom dokumentationen fick större 

delaktighet i barnens vardag och därmed inflytande i verksamheten. De poängterar 

att föräldrarnas intresse till samverkan är störst när det handlar om deras egna barn 

och deras intressen och behov. När det gäller större frågor som rör gruppen och inte 

det enskilda barnet menar författarna att intresset för samverkan svalnar från 

föräldrarnas sida. 

Jensen och Jensen (2008) skriver att en stor del av samverkan består i att byta 

information om barnets utveckling på förskolan och i hemmet. Denna samverkan 

kräver ett ömsesidigt samarbete från föräldrar och förskollärares sida att genom 

samtal komma överrens om vad som är viktigt för barnet. I förskolan sker en sådan 

samverkan på ett naturligt sätt eftersom både föräldrar och förskollärare har en insikt 

om vad parterna betyder för varandra och att genom detta hjälpa barnet. Detta skriver 

även Buckhöj-Lago (2000) om och menar att det är genom samtalen som 

förskolläraren och föräldrarna har chansen att mötas i ett samtal där barnet och 

utvecklingen är viktigast. Juul och Jensen (2003) poängterar att föräldrarna känner 

sina barn väl vilket förskollärarna bör dra nytta av. 

 

2.3 Dialog och kommunikation 

I ett utvecklingssamtal menar Jensen och Jensen (2008) och Juul och Jensen (2003) 

att det finns en relation mellan två vuxna människor. Det är inte bara förskolläraren 

som har ansvaret för att samtalet ska bli så bra som möjligt utan även föräldrarna. 

Författarna menar att i rollen som yrkesperson har förskolläraren ansvaret att 

samtalet följer de ramar som är nödvändiga för en dialog. Varje dialog har en början, 

ett förlopp och ett avslut. Även Nilsson och Waldermarsson (2007) betonar att det är 

förskolläraren i sin yrkesroll som ska vara den som leder samtalet. I ett professionellt 

samtal ska det finnas både närhet och avstånd. Man ska visa empati och samtidigt 

vara tydlig. Vilket Jensen och Jensen (2008) också betonar då de anser att en dialog 

på lika villkor behövs för att det ska bli ömsesidig respekt. Vidare fortsätter Nilsson 

och Waldermarsson (2007)  med att det är viktigt att förskolläraren visar distans så 

att samtalet inte blir av för privat karaktär men samtidigt måste det få vara personligt. 

Det handlar hela tiden om att hålla en jämvikt i samtalet genom att vara ett stöd till 

föräldern men ändå kunna sätta krav samtidigt som man är tydlig med gränser men 

också tillåtande. 

Hougaard (2004) skriver att förberedelser är viktigt för ett gott samtal och han syftar 

då både på den intellektuella och på den praktiska förberedelsen. Genom att vara 

förberedd skapas förutsättningar för ett gott samtal och både föräldrar och 

förskollärare kan få behållning av samtalet. Författaren betonar också att föräldrarnas 

förberedelse är viktig för att samtalet ska ske utifrån förutsättningar som är lika. 
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Föräldrarna behöver därför i förväg få reda på vad samtalet kommer att handla om så 

de hinner tänka igenom de olika punkterna. 

 

2.4 Bachtins teori om dialogen 

Dysthe (2001) skriver att Bachtin aldrig skrivit något inom pedagogiken. Han 

föreläste om språket, tänkandet och kommunikationen för studenter inom läraryrket. 

Det kanske är därför hans teori är relevant att koppla samman med språk och 

kommunikation inom pedagogiken (a.a). Teorianknytningen utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv med fokus på Michael Bachtins teori om dialogen. Igland 

och Dysthe (2003) skriver om den sociokulturella teorin och menar att många av 

Bachtins tankar synkroniseras med denna teori och poängterar just samspel som 

nödvändigt i dialogen. Vidare förklarar författarna vad som menas med det 

sociokulturella perspektivet och det innebär i stort att allt hänger samman kunskapen 

och språket blir inte till av sig själva utan är beroende av omgivningen och dess 

sammanhang. Författarna fortsätter med att dialogen är ett nödvändigt ting och något 

som alla borde sträva efter både i undervisningssyfte men även i andra sociala 

sammanhang för att förstå varandra. Bachtin (1997) menar att dialogen är den 

vanligaste formen av kommunikation via talet. Han menar att livet är som en dialog 

efter att människor i dagliga samtal ställer frågor, lyssnar på svaret, svarar igen och 

på så sätt kommer de överens. 

“Den talandes strävan att göra sitt tal förstått är bara det abstrakta momentet i 

hans konkreta helhetsavsikt med talet.” (Bachtin1997:211) 

Dysthe (2001) tolkar grunden i Bachtins teori om dialogen som att vi människor blir 

till genom vår samverkan med andra. Språkets huvudsyfte är inte att ge uttryck åt oss 

själva utan för att kommunicera med andra människor, att vara i en dialog med 

andra. Författaren tolkar Bachtins tankar om dialogen vilket innebär att vi måste visa 

varandra respekt och självtillit. Utan dessa begrepp kan dialogen aldrig uppstå. 

Igland och Dysthe (2003) skriver att Bachtin menar att det i dialogen finns ett etiskt 

ansvar hos båda parter där det krävs en vilja att lyssna på och en vilja att förstå den 

andra människans synsätt och känslor. Sker inte detta är det svårt att få en förståelse i 

dialogen. 

Bachtin (1997) förklarar att den som lyssnar är aktiv när han eller hon tolkar och 

skapar sig en förståelse för vad som sägs och sedan uttrycker sin åsikt genom att 

svara. Även den som är mottagare blir en aktiv talare. Det kommer inte alltid ett 

uttalat svar direkt utan det blir ibland tyst. Svaret visar sig senare genom lyssnarens 

uppförande eller genom handling. Svaret kan även komma längre fram i samtalet. 

Vidare menar Bachtin att den som talar förväntar sig ett aktivt svar av lyssnaren. 

Dysthe (2001) tolkar detta som att Bachtins menar att lyssnarens förståelse eller 

uppfattning är beroende av hur han eller hon reagerar och bemöter det som sägs 

under själva samtalet. Sker inte detta sker heller ingen förståelse. För att skapa 

förståelse behövs det någon form av reaktion genom svar, handling eller dialog. 

 

2.5 Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen studeras olika avhandlingar och i dem har fokus till större 

delen varit antingen på förskollärarens syn på utvecklingssamtalen eller hur 
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föräldrarna sett på förskollärarens profession. I en avhandling av Ivarson Jansson 

(2001) ser man dock att föräldrar har tillfrågats inom olika områden när det gäller 

relationen mellan förskola och hem (a.a). Till skillnad från författaren avgränsas 

denna undersökning till utvecklingssamtalen och ger en fördjupning i hur samverkan 

sker under själva samtalet. Ivarson Jansson (2001) har gjort en studie om relationen 

mellan hem och förskola och hur föräldrar och pedagoger ser på förskolan som ett 

komplement till hemmet. Hon har kommit fram till att både pedagoger och föräldrar 

anser att den viktigaste uppgiften för förskolan är att främja barnens utveckling i de 

sociala relationerna. I studien har hon ställt frågor till föräldrar om föräldrainflytande 

i verksamheten och kommit fram till att de flesta föräldrar tycker att de fått mycket 

information om sitt eget barn men också om själva verksamheten. De har fått 

information om barnets utveckling och trivsel. Författaren ser också att det föräldrar 

som vill ha inflytande i sina barns förskola är övervägande. Föräldrarna i studien 

ville vara med och påverka saker som aktiviteter, mat och utflykter. Det fanns också 

föräldrar som ville påverka hur förskolan arbetar med de grundläggande 

värderingarna i verksamheten. Föräldrarna ansåg också det viktigt som att ha 

inflytande genom att påverka saker som de inte är nöjda med och att de får framföra 

sina åsikter. Författaren menar att förskolans möjlighet att komplettera hemmet sker 

först när föräldrarna och pedagogerna fokuserar på det enskilda barnet och med hans 

eller hennes utveckling i centrum. Det som ansågs viktigt i Ivarson Janssons (2001) 

studie då det gäller samverkan mellan förskola och hem var själva inskolningen, 

utvecklingssamtalen, föräldramöten samt kontakten som sker vid hämtning och 

lämning. Författaren betonar även att det är pedagogerna som bedömer hur arbetet i 

verksamheten ska se ut och i resultatet kan hon se att de anställda inte alltid ser 

föräldrainflytande som något viktigt. Pedagogerna såg det ibland som att 

föräldrainflytande kunde göra samverkan svårare när det var blev många röster att 

lyssna till. Författaren menar att föräldrainflytandets mening är oklar och kanske det 

är därför som en del pedagogerna upplever samverkan som något negativt. 

 

Simonsson och Marströms (2013) har intervjuat förskollärare om hur de såg på och 

upplevde utvecklingssamtalen. Förskollärarna svarade att utvecklingssamtalen är 

viktiga för samverkan mellan förskolan och hemmet. Samtalen var ett sätt menar 

förskollärarna att visa verksamheten för föräldrarna, byta information om barnet och 

låta föräldrarna ge sin uppfattning om barnet. Utvecklingssamtalen sågs också som 

ett verktyg att skapa relationer. I sitt resultat kom författarna fram till att 

förskollärarna såg på utvecklingssamtalet som ett mer formellt samtal än de som sker 

i hallen. Vidare tryckte de på vikten av att ha en god samverkan med föräldrarna för 

att underlätta utvecklingssamtalen. I resultatet framkom också att 

utvecklingssamtalen inte enbart är till för barnens skull utan även för föräldrarna. 

Genom sin avhandling kom Simonsson och Markström (2013) också fram till att 

genomföra ett utvecklingssamtal var varken enkelt eller något som förskollärarna 

gjorde på rutin. Flera av förskollärarna i avhandlingen berättade att de både upplevde 

en viss osäkerhet och otillräcklighet över att inte ha lyckats så bra med samtalen som 

de önskat. Gars (2002) har gjort en studie där hon tittar på förskollärares och 

föräldrars samverkan kring barnen. Hon har utgått ifrån att det numera inte bara är 

föräldrarna som fostrar sina barn utan även förskollärarna då dagens barn tillbringar 

mycket tid i förskolan. Författaren beskriver det som att samhället och föräldrarna 

har delad vårdnad om barnen idag. Hon har intervjuat både förskollärare och 

föräldrar om bland annat utvecklingssamtalen och deras föreställningar kring dem. 

Det framkom i studien att förskollärarna såg på samtalen som en viktigt och central 
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del i sitt arbete och flertalet menade att de var betydelsefulla för deras arbete, medan 

några mer såg på samtalen som en plikt och något som måste genomföras. Det som 

föräldrarna ansåg som viktigast med samtalen var att få reda på sina barns sociala 

relationer till övriga barn. Författaren har kommit fram till att man under 

utvecklingssamtalen främst behandlar föräldrarnas och förskollärarnas tankar om vad 

som är förskollärarens respektive föräldrarnas uppgift förutom att man pratar om 

barnen och barndomen. Föräldrarna ser utvecklingssamtalen som något positivt där 

de kan prata med förskollärarna ostört och förskollärarna förbereder sig väl och 

engagerar sig i utvecklingssamtalen. 
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3 SYFTE 
 

Syftet med denna undersökning är att få en djupare inblick i hur föräldrar och 

förskollärare ser på utvecklingssamtalen i förskolan. Genom att ta del av deras tankar 

och erfarenheter vill vi få en fördjupad förståelse för deras upplevelser. 

Vår forskningsfråga är: Vilken erfarenhet har föräldrar och förskollärare av 

samverkan i samband med utvecklingssamtalen? 

 

Frågeställningar 
 Vad förväntar sig föräldrarna av utvecklingssamtalen? 

 Vad förväntar sig förskollärarna av utvecklingssamtalen? 

 Upplever föräldrar att det sker en samverkan genom samtalen? 

 Upplever förskollärare att det sker en samverkan genom samtalen? 
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4 METOD 
 

I detta kapitel redovisas vilken metod som använts och vilken forskningsansats 

arbetet utgått från, vilket urval som gjorts samt hur undersökningen genomförts. Till 

sist en redogörelse för hur metoden granskats kritiskt. 

 

4.1 Metodval 

Undersökningen är gjord utifrån en kvalitativ synvinkel med en hermeneutisk ansats 

där svaren tolkats. Kvale (1997) förklarar att det handlar om hur man försöker förstå 

innebörden i en text där man pendlar mellan att se helheten och delarna.  Patel och 

Davidsson (2003) menar att i en kvalitativ intervju är det nästan ett måste att redan 

innan ha vissa förkunskaper om ämnet i fråga (a.a). Informationen är hämtad genom 

intervjuer med föräldrar och förskollärare. Intervjuerna har varit semi- strukturerade 

vilket innebär att frågorna är övergripande och ger både intervjuaren och 

informanten möjlighet till att ställa och svara på följdfrågor förklarar Bryman (2002). 

Vidare beskriver författaren skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Han menar att det är flera olika skillnader i jämförelsen men att en viktig olikhet är 

att man inom kvantitativ forskning mäter olika saker genom att jämföra siffror och 

diagram. I den kvalitativa forskningen undersöks hur människor upplever situationer. 

Genom att ställa öppna frågor skapas förutsättningar för intervjupersonerna att svara 

utifrån sina egna tankar. Patel och Davidsson (2003) menar att i en kvalitativ intervju 

är både intervjuare och informanten lika viktiga i samtalet. De menar att parterna ska 

hjälpa varandra för att kunna bygga upp en meningsfull intervju. 

Johansson och Svedner (2006) ställer sig i vissa fall tveksamma till kvalitativa 

intervjuer och menar att dessa ofta i blivande förskollärares fall gärna överanvänds 

med förhoppning att denna typ av intervju ska ge så uttömmande svar som möjligt. 

Författarna menar att det finns svårigheter att övervinna för att detta ska ske till 

exempel hur man ställer frågorna för att få så utförliga svar som möjligt. Vidare 

skriver de dock att om man övervinner dessa hinder så är en kvalitativ intervju en bra 

undersökningsmetod (a.a). En kvalitativ forskning ger möjlighet till innehållsrika och 

framförallt varierande svar. Genom att först ta del av informanternas upplevelser av 

utvecklingssamtalen, för att sedan jämföra och tolka svaren är förhoppningen att se 

hur förskollärare och föräldrar kan mötas i utvecklingssamtalet. 

 

4.2 Urval 

Fem föräldrar valdes ut för intervjuer från tre olika förskolor för att få höra tankar 

från olika håll. Bryman (2002) beskriver hur urvalen av informanter kan gå till vid 

kvalitativ forskning och menar att det finns olika typer av detta (a.a). Informanterna i 

arbetet valdes utifrån vad Bryman (2002) kallar ett bekvämlighetsurval. Förutom 

enkelheten att nå dem i efterhand upplevdes det svårt att få tag i okända personer 

som kunde tänkas ställa upp på intervjuer. Föräldrarna valdes slumpmässigt men 

finns i intervjuarnas närmiljö. De som tillfrågades har sina barn på andra förskolor än 

där förskollärarna som intervjuades arbetar. Detta för att sanningshalten blir större 

om föräldrarna inte har någon relation till förskolan eller förskollärarna sedan innan. 
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Förskollärarna valdes också slumpmässigt men även de i närheten av samma 

anledning som föräldrarna. Förskollärarna som är intervjuade arbetar i samma 

rektorsområde men på två mindre orter. De jobbar på olika avdelningar och med 

olika åldersgrupper. Anledningen till att endast förskollärare tillfrågats till detta 

arbete är en förhoppning att kunna ta lärdom av vad de har att säga om 

utvecklingssamtalet. En annan anledning är att förskollärarna har samma 

pedagogiska utbildning och därför behövs det inte läggas så stor vikt vid deras olika 

bakgrunder analysen. Förskollärarna är mellan 25-50 år och har arbetat olika länge i 

verksamheten. Fyra av dem har läst till förskollärare direkt efter gymnasiet medan en 

av dem jobbade som barnskötare i några år innan hon läste till förskollärare. 

Samtliga förskollärare är kvinnor eftersom det inte finns några manliga förskollärare 

i närheten. 

 

4.3 Forskningsetik 

Johansson och Svedner (2006) förklarar att om man ska lyckas med en undersökning 

måste informanterna känna sig respekterade och trygga med vad det innebär att vara 

med i ett forskningsarbete och de måste informeras om de forskningsetiska 

principerna. Inför arbetet beskrevs de fyra forskningsetiska principerna enligt 

Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pd i ett missivbrev som delades 

ut till både föräldrar och förskollärare. Informationen lämnades även muntligt innan 

intervjuerna började.  

 

Vidare skriver Johansson och Svedner (2006) att ett examensarbete ska bygga på 

ömsesidig respekt mellan de berörda parterna i detta fall mellan förskollärarna, 

föräldrarna och oss som skriver arbetet. Intervjupersonerna informerades om 

betydelsen av Informationskravet vilket innebar att de fick ta del av syftet med 

arbetet. Därefter förklarades vad Samtyckeskravet innebar vilket ger informanterna 

rätt att när som helst välja att avsluta och bryta sitt deltagande utan att vara oroliga 

för att det blir negativa följder av det. Deras samtycke behövdes för att kunna 

fortsätta arbetet. Johansson och Svedner (2006) menar att informanterna ska kunna 

vara säkra på att de förblir anonyma och att inga uppgifter som finns med i arbetet 

kan härledas till dem eller där de arbetar, detta är vad Konfidentialitetskravet innebär. 

Slutligen finns det Nyttjandekravet som innebär att allt material som samlats in till 

arbetet endast kommer att användas till detta och när examensarbetet är färdigt 

kommer all data och inspelat material raderas. Informanterna tillfrågades och gav sitt 

medgivande till spela in intervjuerna på mobiltelefonen och upplystes samtidigt om 

att samtalet endast kommer att användas till arbetet. 

 

4.4 Genomförande 

Undersökningen startades med att söka relevant litteratur och läsa om 

utvecklingssamtal i förskolan. Samtidigt bestämdes undersökningsmetod och 

formulering av frågor till både föräldrar och förskollärare. Missivbreven (bilaga) 

lämnades ut personligen till intervjupersonerna samtidigt som information om vad 

undersökningen handlar om gavs. De fick även frågorna (bilaga) vid detta tillfälle för 

att själva läsa igenom och fundera över frågorna innan intervjun. Samtliga personer 

som tillfrågades om att delta i undersökningen svarade ja och intervjuerna kunde 

påbörjas. Intervjuerna tog 30 - 60 minuter och informanterna uppfattades som väl 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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förberedda då de fått hem frågorna i förväg. Vid flertalet intervjuer deltog båda 

studenterna men vid några genomfördes de på egen hand. Det är lättare att analysera 

och tolka intervjuerna om båda varit närvarande. En annan fördel är att en 

granskning av hur själva intervjun hålls kan ske genom att en sköter intervjun medan 

den andre observerar kroppsspråk och gester. Samtliga intervjuer har spelats in för 

att sedan lyssnats på och transkriberats i efterhand vilket också Johansson och 

Svedner (2006) rekommenderar eftersom det under själva intervjutillfället kanske 

inte lyssnats ordentligt på informanten. Fokus har istället varit på att ställa 

nästföljande fråga på ett korrekt sätt. 

Intervjuerna har bearbetats genom att lyssna igenom varje inspelning och därefter 

transkriberats. Sedan delades förskollärares svar och föräldrars svar upp för att hitta 

samband och olikheter inom respektive grupp. Därefter sammanfördes resultaten och 

gemensamma teman hittades som fanns med i båda gruppernas svar. En ny 

granskning av samband och olikheter gjordes för att skapa en bild av hur tankarna 

går både ur föräldrars och ur förskollärares perspektiv. Svaren redovisas sedan i 

resultatkapitlet. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2002) förklarar reliabiliteten med att det handlar om hur trovärdig 

forskningen är och menar att resultatet kan påverkas av flera olika faktorer. 

Johansson och Svedner (2006) förklarar att faktorerna som påverkar reliabiliteten 

bland annat kan handla om hur materialet samlats in och hur intervjuerna gått till 

(a.a). Reliabiliteten har varit god eftersom medvetenheten om den egna rollen har 

gjort att samtalet genomförts så neutralt som möjligt. Några intervjuer har utförts av 

två vilket kan ha påverkat hur svaren tolkats eftersom en diskussion kring dessa har 

förts i efterhand. Även kroppsspråk och annan icke verbal kommunikation har 

analyserats.   

Intervjuerna har gett en bra bild av det som är själva syftet med arbetet och 

validiteten anses därför som god. Frågorna har varit öppna med möjlighet för 

informanterna att svara utifrån sina egna tankar där de ändå diskuterat inom ämnet. 

Patel och Davidson (2003) anser att forskarna måste granska att de undersöker just 

det som är meningen med själva forskningen just för att validiteten ska vara god. 

 

4.6 Metodkritik 

Styrkor och svagheter syns i utförandet av denna kvalitativa undersökning. En styrka 

är att genom val av kvalitativa intervjufrågor ställs så öppna frågor som möjligt. På 

så sätt lämnas utrymme för intervjupersonerna att formulera sina tankar utifrån 

ämnet. Kvale (1997) menar att just vidden i de kvalitativa frågorna är fördelaktigt då 

det inte finns några generella regler för själva intervjun (a.a). På så sätt får 

undersökningen ut mer av svaren än om det varit snävare frågor utan utrymme för 

mer ingående svar. Om det istället valts en enkätundersökning hade det blivit mer en 

jämförelse av olika påståenden och personernas tankar hade inte framträtt. Genom 

denna metod ges möjlighet att ställa fler följdfrågor som uppstår under själva 

intervjun.  I denna undersökning har svaren varit varierande och många funderingar 
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har framkommit från informanterna. Genom de öppna frågorna har det funnits 

möjligheter till följdfrågor vilket ger ett djup och en ökad förståelse för svaren. 

En svaghet med denna metod är att det inte är möjligt för så många att delta i 

undersökningen och att det därför inte kan synas generella mönster i svaren. Svaren 

får tolkas och analyseras utifrån en liten grupp. Som förskollärare kan det vara svårt 

att svara utifrån sina personliga tankar då de själva anser att de har förväntningar på 

sig att svara på ett visst sätt utifrån sin yrkesroll. Medan föräldrarna upplevdes mer 

fria när de uttryckte sina tankar, de behövde inte känna till diskussionsområdet på 

samma sätt som förskollärarna. 
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5 RESULTAT 
 

Här redovisas informanternas svar på frågorna. Förskollärarnas och föräldrarnas 

svar delades in i gemensamma kategorier för att redovisa resultatet så tydligt som 

möjligt. 

5.1 Förberedelser 

Förskollärarna förbereder sig genom att titta lite extra på barnet samtalet ska handla 

om och blickar tillbaka på vad som gjorts innan. En förskollärare hade intervjuat sina 

barn om vad de gjort för temaarbete i verksamheten. 

”Det var bra med intervjufrågor för då kommer barnens tankar och reflektioner 

fram” (förskollärare) 

Flera av förskollärarna valde att prata igenom sin dokumentation med sina kollegor 

för att få en bredare bild av barnet. 

“Jag vill prata med mina kollegor innan samtalet för man ser olika på 

barnen” (förskollärare) 

“Jag vill diskutera med mina kollegor för man ser på barnet på olika sätt och jag 

kan inte alltid vara närvarande vid just det barnet. Därför är det bra att prata 

igenom med mina kollegor“ (förskollärare) 

Några av förskollärarna använde lärplattor som hjälpmedel för att filma barnen i 

olika aktiviteter och i olika lärsituationer. En förskollärare använde lärplattan för att 

filma de situationer där det kan finnas en oro från föräldrarnas sida till exempel 

matsituationer eller gymnastiksituationen. 

“Jag filmar små snuttar för att kunna visa föräldrarna där jag tror det kan finnas 

en oro, i alla fall om det är en ny barngrupp” (förskollärare) 

Gemensamt för alla föräldrar är att de fått hem en lapp inför samtalen med tänkbara 

punkter att prata om. Ibland är det även några frågor som de ska fundera på lite extra. 

“Vi fick hem några frågor att svara på, lite hur vi upplever att barnet trivs, hur 

barnet är när det kommer hem glad eller ledsen typ” (förälder) 

Någon förälder hade också fått skriva ner vad hon som förälder tyckte det var viktigt 

att prata om och lämna in innan samtalet. Samtliga föräldrar förbereder sig genom att 

läsa lappen och fundera på om det är något särskilt, men det är inget de lägger så 

mycket tid på i övrigt. 

“Ibland har vi fått någon fråga att tänka igenom. Annars förbereder jag mig inte 

alls” (förälder) 

“Ja, vi brukar få hem en lapp om vad de ska gå igenom med lite punkter att 

fundera på eller vad man vill ta upp. Jag lägger inte så mycket tid på 

det”(förälder) 

En förälder påtalar vikten av att även föräldrarna är förberedda. 

“Har vi avtalat en tid för samtal är det viktigt att vara förberedd, det handlar ju 

om mitt barn” (förälder) 
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5.2 Dokumentation 

Alla fem intervjuade förskollärare har barnets egen portfolie med sig vid 

utvecklingssamtalet. Det kan vara en pärm där barnets teckningar sätts in. 

“Teckningar visar på barnets utveckling” (förskollärare) 

Det kan också vara ett kort på barnet i lärandesituationer som också visa ett 

läroplancitat kopplat till lärandet, det kan vara ett rent porträtt collage också. Tre av 

förskollärarna berättade även om vikten att ha med sig den pedagogiska 

dokumentationspärmen
1
 vid utvecklingssamtalet även om en förskollärare berättade 

att det kan vara svårt att få föräldrarna att titta i just den pärmen. 

”Det är svårt att få föräldrarna intresserade av den pedagogiska 

dokumentationspärmen, de är mest intresserade av barnens egna pärmar” 

(förskollärare) 

Tre av föräldrarna pratar om fotografier och dokumentation som finns på förskolan. 

De tycker det är intressant att få titta i sitt barns portfolio och andra bilder samt 

fotoramar i förskolan. 

“Det är bra med tekniken, fotoramarna är roliga att titta på ” (förälder) 

De tar även upp att man inte alltid hinner titta i den pedagogiska 

dokumentationspärmen vid den dagliga hämtningen och lämningen. 

 

5.3 Delaktighet 

De fem förskollärarna talar om vikten av delaktighet från föräldrarnas sida. En 

förskollärare berättade om att föräldrarna gärna vill veta om sitt egna barn och inte så 

mycket om verksamheten. 

“Det är viktigt att föräldrarna är insatta och delaktiga men det är svårt att få dem 

dit. De vill veta om sitt barn och inte om verksamheten” (förskollärare) 

En förskollärare berättade att hon gör föräldrarna delaktiga genom att ha dem som 

utgångspunkt vid samtalet. 

“Jag gör föräldrarna delaktiga genom att ha dem som utgångspunkt. Jag frågar 

hur föräldrarna upplevt sin tid hos oss. Det ska inte bara vara jag som sitter och 

svamlar en massa” (förskollärare) 

Några förskollärare sa att delaktigheten inte bara ska synas i utvecklingssamtalen 

utan även i den dagliga kontakten. En förskollärare påpekade att det är viktigt att 

föräldrarna är insatta i verksamheten för då blir samtalet på en djupare nivå men det 

är ännu viktigare att de är intresserade av verksamheten. 

                                                 

 

 

 

1
 I denna pärm dokumenteras vad man gjort på förskolan genom text och bild och den följer barnen och deras tankar under 

flera tillfällen. Tanken med den pedagogiska dokumentationspärmen är att synliggöra för förskollärarna, barnen själva och 

föräldrarna hur man arbetar med något och bygger vidare lärandet efter barnens intressen och tankar. 
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”Jag jobbar verkligen på att få en bra personlig kontakt med föräldrarna, att de 

får känna att man bryr sig, det krävs lite personlig tid men man har igen det tror 

jag, det blir då så mycket lättare på utvecklingssamtalen” (förskollärare) 

Flertalet föräldrar känner sig delaktiga i sina barns förskola och menar att 

verksamheten bjuder in föräldrarna att vara delaktiga på olika sätt. Bland annat 

genom information om verksamheten på olika sätt, frågor till föräldrarna, 

dokumentationen och genom familjekvällar. 

“Pedagogerna är väldigt aktiva för att vi ska känna oss delaktiga” (förälder) 

“De vill gärna att man ska komma med förslag till olika saker, det är svårt 

ibland. De bjuder verkligen in och hade jag velat hade jag kunnat vara mer 

delaktig” (förälder) 

En förälder kände sig inte delaktig i barnets förskola. 

“Pedagogerna bjuder inte in till delaktighet tycker jag. Lite delaktig vill man ju 

vara” (förälder) 

En förälder berättar att förskolan har en föräldraförening som man kan vara med i 

och man kan vara med och påverka verksamheten härigenom. 

“Det har bildats en föräldraförening och här har man som förälder möjlighet att 

vara med att påverka. Alla ska även få hem protokoll ”(förälder) 

Föräldrarna anser att de kan ha inflytande i verksamheten om de själva vill och att 

det är upp till dem själva hur engagerade de vill vara. En förälder menar att man själv 

får läsa sig till information om man vill veta något och tycker inte att förskollärarna 

bjuder in till det. 

“Delaktighet och inflytande för mig är att om jag är missnöjd ska kunna säga 

det” (förälder) 

“Läroplanen synliggörs inte jättemycket för oss och jag känner mig inte så 

delaktig i det” (förälder) 

“Jag tycker det är roligt och är intresserad av att veta vad barnen gör. Det kan 

skapa samtal hemma om man tittat på fotona i förskolan” (förälder) 

En förälder berättar att förskolan utgår ifrån barnets portfolio i samtalet och då blir 

barnets lärande i centrum. Målen blir synliga för föräldrarna och pedagogerna har ett 

medvetet tänk om att leken är viktig. De utgår mycket från barnets intresse och 

bygger lärandet utifrån det, samtidigt som de här visar hur de arbetar med 

läroplansmålen. 

”Kunskap är lek. Förskollärarna ser lärandet i leken hos barnen. De bygger 

kunskapen efter barnens intressen som de sedan kopplar till läroplansmål” 

(förälder) 

 

5.4 Dialog- kommunikation 

Alla fem förskollärarna är överrens om att det vill ha en dialog med föräldrarna när 

det gäller utvecklingssamtalen. 

“Jag brukar ställa frågor och föräldrarna ställer också frågor. Jag vill att 

föräldrarna ska få minst halva tiden av samtalet” (förskollärare) 
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“Man försöker ha en dialog med föräldrarna. Vissa är mer intresserade och 

ställer många frågor men det kan också vara tvärtom” (förskollärare) 

De flesta av förskollärarna vill leda samtalet och tycker att det är deras roll att få till 

en bra dialog med föräldrarna. Till hjälp kan man använda barnens bilder och 

teckningar. Att ställa motfrågor till föräldrarna menar förskollärarna kan vara ett sätt 

att skapa en bra dialog. 

“Jag ställer en motfråga till föräldrarna och genom det kan man få till en dialog 

och kan prata om samma saker” (förskollärare) 

En förskollärare menar att det inte är tvunget att hon leder samtalet och att hon helst 

inte vill vara den som leder. 

“Jag tycker i regel jag har en liten roll i samtalet, det måste inte vara jag som 

styr. Jag känner inte att jag vill det, men det är viktigt att det blir ett samtal” 

(förskollärare) 

Förskollärarna är överrens om att det ibland kan vara svårt att få till dialogen. Det 

hänger lite på gensvaret de får från föräldrarna. De ansåg också att föräldrarnas 

synpunkter och tankar är viktiga redskap i arbetet med barnen. 

“Ibland blir det ett rent informationsmöte när föräldrarna inte ställer några 

motfrågor en envägskommunikation är aldrig bra. Men jag vill ju ha en 

samverkan och då ankommer det på bägge att detta ska ske. Vill inte föräldrarna 

bjuda in får jag öppna upp” (förskollärare) 

Alla föräldrar anser att kommunikationen mellan förskola och hem är viktig och att 

man för en dialog under samtalet. De anser att de är delaktiga under samtalet och att 

de har möjlighet att själva säga saker. De är överens om att det är förskolläraren som 

ska leda samtalet men att de ska ges möjlighet för dem att också prata och ställa 

frågor. Samtidigt påpekar flera föräldrar vikten av kommunikation och dialog i det 

vardagliga mötet. 

“Det som är mest givande är när man pratar med varandra istället för när de 

punktvis rabblar vad barnet kan” (förälder) 

“Jag vill vara mottagare. Det är pedagogen som ska styra samtalet men som även 

ska lyssna av och ge utrymme till mig” (förälder) 

 

5.5 Syfte och förväntningar 

Alla förskollärarna är medvetna om syftet med utvecklingssamtalen och är överrens 

om att det är då de kan visa verksamheten och hur de jobbar med barnen. 

“Huvudsyftet tycker jag är att få föräldrarna delaktiga i barnens vardag här på 

förskolan” (förskollärare) 

Genom samtalen kan de visa upp vilka läroplansmål de valt att jobba lite extra med 

under terminen. De är också överrens om att utvecklingssamtalen blir på en djupare 

nivå än till exempel samtalen i hallen som är mer ytliga. 

“Syftet med samtalet anser jag är att man träffar föräldrarna öga mot öga och 

berättar för dem hur deras barn är i verksamheten alltså berättar sådan man inte 

gör i hallen” (förskollärare) 



16 

 

 

“Syftet är information av verksamheten visa upp hur vi jobbar med läroplanen. 

Utvecklingssamtalen är av personlig karaktär och som skiljer sig från 

hallkontakten” (förskollärare) 

Förskollärarna ville också genom samtalen visa på barnens utveckling och lärande 

och intresse utan att bedöma barnen. 

“Syftet med samtalet är att visa barnens intressen samt utveckling och lärande 

utan att bedöma barnen, man måste tänka på hur man lägger fram det. Jag menar 

man får inte lägga in någon värdering” (förskollärare) 

De vill även ge föräldrarna en inblick i verksamheten och visa att det finns ett 

samarbete mellan förskolan och hemmet. 

“Syftet med samtalet är att man har ett samarbete med föräldrarna och hur man 

synliggör verksamheten” (förskollärare) 

“Det är viktigt att föräldrarna är införstådda med verksamheten, men de måste 

också förstå hur viktiga DE är, detta gör samverkan extra viktigt tycker jag.” 

(förskollärare) 

Alla föräldrar anser att det är viktigt att under utvecklingssamtalet prata om hur 

barnet är och hur han eller hon är i gruppen. I samtalet vill de prata om sitt barns 

relationer till kamrater och pedagoger eftersom de menar att barnen ofta är 

annorlunda på förskolan än hemma. De vill också prata om barnets trygghet och 

trivsel. 

“Prata om mitt barn, trivsel och det sociala är nummer ett” (förälder) 

De vill få reda på om allt är bra, både med kamrater och med deras utveckling. 

Flertalet föräldrar ansåg att trivsel och utveckling är viktigt. 

“Få reda på att allt är som det ska, att det är okej med kompisar och 

utvecklingen” (förälder) 

”Få se hur ens barn utvecklas och fungerar på ett annat ställe än med oss.  De är 

inte samma människor hemma som på förskolan” (förälder) 

Flertalet föräldrar påtalar också vikten av att pedagogerna vågar ta upp problem och 

svårigheter som uppstått, för att kunna jobba även med detta i hemmet. En förälder 

menar att det är en trygghet att veta att pedagogerna har sett saker hos barnet som de 

behöver jobba med. 

“Pedagogerna ska vara ärliga och våga säga hur barnet fungerar och är. Både 

negativt och positivt. Det ska vara ett ärligt samtal och jag hoppas att de vågar 

det” (förälder) 

“Jag vill veta hur han är som person, jag tror det är stor skillnad på att vara 

hemma och i grupp. Jag vill även veta om det är svårigheter med någon” 

(förälder) 

 

5.6 Möjlighet till samtal 

På de förskolor där förskollärarna jobbar erbjuder man alla föräldrar två samtal per 

läsår. De var överrens om att föräldrarna just detta läsår endast valt att komma på ett 

samtal. Förskollärarna hade olika funderingar varför det blivit så. Någon trodde 

tidpunkten för samtalen var fel. Att samtalen ligger för nära julen eller för nära 
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sommaren, föräldrarna har inte tid. Någon tror att åldern på barnen spelar roll. Om 

det är mindre barn kommer föräldrarna tätare. 

“Jag tror att när barnen blir äldre tackar föräldrarna nej till två samtal det är 

större chans att föräldrarna kommer när barnen är mindre” (förskollärare) 

En förskollärare såg detta positivt och menade att det kunde betyda att föräldrarna 

hade en bra insyn och en god samverkan med förskolan och behövde därför inte 

komma på två utvecklingssamtal. 

”Vi har en bra kommunikation i tamburen över lag med föräldrarna och en stor 

öppenhet in i verksamheten. Jag tror våra föräldrar känner att de är 

välinformerade” (förskollärare) 

Det ser lite olika ut hur förskolorna bjuder in till utvecklingssamtal. Några får en 

lapp med tid utsatt för samtal både höst och vår medan någon blir tillfrågad om de 

vill ha två samtal per läsår eller inte. En förälder berättar att de endast erbjuds ett 

samtal på hösten. De intervjuade föräldrarna som erbjudits två har gått på båda 

samtalen och tycker det är bra att få möjlighet till detta. 

“Tycker det är bra att de erbjuder samtal, man behöver ju inte gå om man inte 

vill. Det är ett erbjudande.” (förälder) 
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6 ANALYS 
 

Det som tas upp i analysen är det som kan utläsas från resultatet. Här redovisas våra 

tolkningar och reflektioner utifrån intervjuerna och vår bakgrund. 

 

6.1 Förberedelser 

Förskollärarna vill att barnens egen portfolio är i fas. Även den pedagogiska 

dokumentationspärmen har en viktig del i utvecklingssamtalet. De flesta 

förskollärarna vill inför samtalet diskutera igenom barnet med sina kollegor. De 

upplever att de kan ha olika syn på barnets utveckling. Någon förskollärare ansåg det 

viktigt eftersom hon kan ha missat viktiga delar i utvecklingen då hon inte alltid kan 

vara där just det barnet är. Det är viktigt för förskollärarna att vara förberedda inför 

samtalet. Detta kom även Simonsson och Markström (2013) fram till i sin 

avhandling och menar att pedagogerna i deras avhandling tyckte själva 

förberedelserna inför samtalen innefattade ett stort ansvar och krävde mycket 

planering (a.a). Att använda lärplattan och filma barnen i olika situationer upplevde 

förskollärarna som positivt och en hjälp till att faktiskt visa föräldrarna vad som 

händer på förskolan och inte bara ”prat” från förskollärarnas sida. Deras svar tolkas 

som att det är ett bra hjälpmedel inför utvecklingssamtalet och kan vara en trygghet 

för föräldrarna. 

Inför utvecklingssamtalet får föräldrarna ofta en lapp där står lite om vad som 

kommer att tas upp på utvecklingssamtalet, men även sådant som föräldrarna bör 

tänka igenom innan. Genom föräldrarnas svar syntes att flertalet inte lägger så stor 

vikt vid denna lapp och inget de funderar så mycket över även om de är införstådda 

med vikten av att vara förberedda. Buckhöj-Lago (2000) anser att en av 

anledningarna kan vara att lapparna vi skickar hem från förskolan kan vara för svåra 

för föräldrarna att förstå. Att det som är självklart för förskolläraren när det till 

exempel gäller förskolans mål och barnets sociala utveckling, är inte lika självklart 

för föräldrarna. Då blir föräldrarna osäkra på vad förskolläraren förväntar sig av dem 

(a.a). En förälder ansåg det viktigt att vara väl förberedd då det handlar om hennes 

barn. Det ses som positivt och att det ändå finns en viss form av förberedelser även 

från föräldrarnas sida.     

 

6.2 Dokumentation 

Barnets egna portfoliepärmar är en viktig del i samtalen med föräldrarna går att 

utläsa från både förskollärarens och föräldrarnas svar i intervjun. Det är den som 

föräldrarna vill titta i och den kan hjälpa till att få igång ett samtal. I förskollärarnas 

svar syns det att den pedagogiska dokumentationspärmen inte får lika stort intresse 

från föräldrarnas sida. Tolkningen blir att föräldrarna är mest intresserade av att se 

det egna barnet och vad han eller hon har gjort på förskolan och att verksamheten i 

sin helhet inte är lika viktig för dem att se. Det kan också tolkas som att de är trygga 

med förskollärarna och litar till att de utformar verksamheten på ett bra sätt. En 

annan tolkning är att förskolans vill visa sin verksamhet genom den pedagogisk 
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dokumentation. Syfte med den pedagogiska dokumentationspärmen hjälper dem att 

synliggöra ett lärande på ett konkret sätt. 

 

6.3 Delaktighet 

Förskollärarna är medvetna om sitt uppdrag och vill hela tiden strävar efter en 

delaktighet från föräldrarna. Simonsson och Markström (2013) skriver i sin 

avhandling att förskolan har ett behov av en samverkan med föräldrarna för att kunna 

nå sina mål (a.a) I förskollärarnas svar syns dock att de tycker det är svårt att få med 

föräldrarna i verksamheten eftersom de mest är intresserade av sådant som rör det 

egna barnet. I Föräldrarnas svar tolkas att de är nöjda med sin delaktighet och det 

inflytande de får. Tolkningen blir att förskolan bjuder in föräldrarna men att det är 

upp till dem själva hur delaktiga de vill vara som föräldrar. Det finns en självinsikt 

hos föräldrarna då de vet att ansvaret om delaktighet och samverkan ligger även på 

dem och inte bara på förskolan. Svaren antyder att föräldrarna är trygga med sina 

barns förskolor och tycker att det bedrivs en bra verksamhet. I intervjuerna syns det 

att delaktighet kan betyda olika saker för olika personer. Någon förälder menar till 

exempel att delaktighet handlar om att kunna säga vad man tycker i förskolan medan 

förskollärarna mer pratar om delaktighet i verksamheten. 

 

6.4 Dialog- kommunikation 

När det gäller kommunikation och dialogen under samtalet tolkas svaren att 

förskollärare och föräldrar har samma syn på detta. Kommunikationen ses som viktig 

och de vill föra en dialog där båda parter kan prata och komma till tals. Juul och 

Jensen (2003) menar att det finns de föräldrar som vill ha en jämlik dialog, men som 

anser att det är förskollärarens uppgift att se till att dialogen blir ett faktum. Genom 

svaren kan också utläsas att förskollärarna upplever att de ibland möter föräldrar där 

det är svårt att få en god dialog. Förskollärarna är medvetna om vikten av hur de 

genomför ett samtal för att det ska bli så givande som möjligt. De är medvetna om 

dialogens betydelse och hur de ska lägga upp samtalet för att få med föräldrarna även 

om det kan vara svårt ibland. 

 

6.5 Syfte och förväntningar 

Här syns en skillnad i förskollärares och föräldrars svar. Förskollärarna vill visa 

verksamheten och hur de arbetar med barngruppen vilket är deras huvudsakliga 

syfte. Medan föräldrarna i första hand vill få information om barnet och hur han eller 

hon fungerar i mötet med kamrater och vuxna. Tolkningen blir att föräldrar inte anser 

att själva lärandet är viktigast i förskolan. I intervjuerna med förskollärare och 

föräldrar syns tydligt att det som intresserar föräldrarna mest när det gäller 

samverkan är samverkan när det gäller det enskilda barnet och dess utveckling. Detta 

framkom också i Gars (2002) forskning som skriver att föräldrarnas största 

förväntning inför utvecklingssamtalen är att få information om sina barns förhållande 

till övriga barn och vilken roll de har i gruppen. 
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6.6 Möjlighet till samtal 

Det är svårt att se ett samband mellan förskollärares och föräldrarnas svar. 

Förskollärarna svarade att föräldrarna ofta väljer att endast komma på ett samtal per 

läsår medan de föräldrar som är tillfrågade har gått på två för att de anser att de vill 

det. Tolkningen blir att det ser olika ut beroende på hur man bjuder in föräldrarna till 

samtal. I förskollärarnas svar kundes det också utläsas att det fanns funderingar om 

tidpunkten för samtalen spelade roll, eller ålder på barnen. Förskollärarna beskriver 

att man ger föräldrarna ett val genom att fråga om de vill ha ett eller två samtal per 

läsår medan tolkningen av föräldrarnas svar är att de får en inbjudan till samtal två 

gånger per år det vill säga att föräldrarna inte upplever att de får ett val. 
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7 DISKUSSION 
 

Här dras slutsatser utifrån resultatet och analysen. Detta diskuteras i förhållande till 

bakgrunden. 

 

7.1 Förberedelser 

Genom intervjuerna kom det fram att både förskollärare och föräldrar anser att 

utvecklingssamtalen är viktiga. För förskollärarens del läggs mycket tid på att 

planera och förbereda utvecklingssamtalen för att kunna ge föräldrarna information 

om det enskilda barnet men även om verksamhetens utformning. Om detta skriver 

även Jensen och Jensen (2008), Simonson och Markström (2013) och Buckhöj- Lago 

(2000) och är överens om att inför ett utvecklingssamtal behöver förskollärarna 

fundera över syftet med samtalet och hur de lägger fram det till föräldrarna (a.a) 

Föräldrarna vill ha information från förskolläraren för att känna sig delaktiga. 

Däremot tyder svaren på att de inte lägger så mycket tid på sin egen förberedelse 

inför samtalen. Varför är det så? Är det så att de lappar som föräldrarna får hem från 

förskolan är tråkiga eller rent av obegripliga för föräldrarna att förstå. Hougaard 

(2004) skriver om vikten av att även föräldrarna är förberedda för att det ska bli ett 

samtal utifrån så lika förutsättningar som möjligt. Markström (2011) skriver att 

föräldrar ofta blir styrda av förskollärarna att förbereda sig inför utvecklingssamtalen 

genom att reflektera och observera sina barn “ På detta sätt sker således en styrning 

av samtalets aktiviteter via samtalets institutionella ramar som ofta tas för givna och 

därför inte stöter på något motstånd”(2011:63). I undersökningen som gjordes till 

detta arbete upplevdes inte något motstånd från föräldrarnas sida, men kanske inte ett 

behov av att förbereda sig. Genom detta blir tolkningen att föräldrarna gärna vill få 

information om barnet och förskolan och tar hellre en passiv roll och låter 

förskolläraren vara den som styr. Konsekvensen av detta kan bli att det endast är 

förskolans bild av barnet som framkommer och inte hemmets vilket kan innebära att 

föräldern litar mer på förskolan än på sin egen föräldraroll. 

 

7.2 Dokumentation 

För förskolläraren är den pedagogiska dokumentationspärmen ett viktigt verktyg för 

att visa verksamheten. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen gör det möjligt att utforma en verksamhet där allas 

delaktighet är viktig (a.a). Genom svaren från föräldrarna får den inte så stort 

intresse. Förskollärarna försöker visa på ett lärande genom den pedagogiska 

dokumentationen vilket kanske inte är lika självklart för föräldern då den 

pedagogiska dokumentationspärmen visas till stor del från ett grupperspektiv och 

inte alltid från det enskilda barnet. Barnens egen portfolie däremot får stort intresse 

från föräldrarnas sida. Att det egna barnet är i centrum för föräldrarna är förståligt 

men ser man till förskolans sätt att arbeta så är det verksamheten som ska visas och 

de arbetar till stor del utifrån ett grupperspektiv. Återigen tolkas svaren att när det 

handlar om det enskilda barnet finns ett intresse, men när det blir ett perspektiv 

utifrån gruppen svalnar intresset. Frågan man kan ställa sig är – Är den pedagogiska 
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dokumentationspärmen något som förskollärarna behöver ha med sig på 

utvecklingssamtalen? Fyller den sin funktion? I barnens egen portfolie syns inte 

alltid varje steg som visar på ett lärande lika tydligt som i den pedagogiska 

dokumentationen. Konsekvensen av detta kan bli att föräldrarna inte ser helheten i 

lärandet och verksamheten får en mindre betydande roll.  En annan tanke som 

väcktes var att den pedagogiska dokumentationspärmen är rätt ny för föräldrarna och 

det kanske inte är lika självklart för dem att ta del av den som portfolien. Det får inte 

glömmas att det tar tid att genomföra förändringar och arbeta efter dem både för 

förskollärare och föräldrar. Det kommer att ta tid innan den pedagogiska 

dokumentationen ses som en naturlig del i utvecklingssamtalet. Dagens förskola är 

under ständig utveckling och det kommer att ta några år innan det når en förändring 

där föräldrar ser lärandet i förskolan med andra ögon. 

 

7.3 Delaktighet 

Kan det vara så att förskollärarna ser på begreppet delaktighet mer djupare än 

föräldrarna? Att de anser att föräldrarna ska vara mer insatta i hela verksamheten 

medan föräldrarna känner att de är delaktiga eftersom de får berättat för sig hur deras 

barn har det på förskolan samt att de kan säga ifrån om det skulle vara något? I 

intervjuerna syntes ändå en ömsesidig respekt för varandras olika roller och det 

upplevs att det sker en samverkan och finns en öppenhet mellan förskolan och 

hemmet. Föräldrarna verkar nöjda med verksamheten. Sandberg och Vuorinen 

(2007) menar att detta kan bero på att föräldrarna är nöjda med förskollärarnas arbete 

på förskolan och därför finns inget större intresse till mer delaktighet (a.a). De 

intervjuade föräldrarna är väl medvetna om förskollärarens försök att få dem mer 

delaktiga. Även förskollärarna verkar nöjda men har en önskan om mer engagemang 

och delaktighet från föräldrarna även om de vill få mer förslag och idéer från 

föräldrarna på hur de upplever delaktighet. Detta tolkas som positivt eftersom de i sin 

yrkesroll har en strävan att arbeta framåt för utveckling där delaktighet och 

samverkan upplevs som en naturlig del i mötet mellan förskolan och hemmet. 

Simonson och Markström (2013) såg i sin avhandling att förskollärarna har en 

önskan om ett samspel med föräldrarna genom utvecklingssamtalen och en önskan 

om att se “föräldrar som professionella samarbetspartners” (Simonsons och 

Markström 2013:14). Ivarson Jansson (2001)  kunde tillskillnad från andra studier se 

att det fanns pedagoger som såg delaktighet och inflytande från föräldrarna som 

något negativt. De menade att förskolan då får många olika viljor att lyssna till och 

då kan samverkan bli svårt. Det är heller inte självklart vad delaktighet och 

samverkan innebär vilket också kan ha betydelse av pedagogernas upplevelser om 

detta.(a.a).  I detta arbete visar svaren på att förskollärarna hela tiden strävar mot en 

samverkan och ser det som positivt, men samtidigt upplevs det ibland som svårt. 

Detta skulle kunna bero på att inte finns några klara riktlinjer på vad delaktighet och 

samverkan innebär. Konsekvensen med att föräldrarna verkar nöjda med sin 

delaktighet kan vara att förskollärarna på grund av detta stannar upp och inte arbetar 

framåt mot delaktighet och samverkan. 
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7.4 Dialog- kommunikation 

Både förskollärare och föräldrar är överens om att dialogen är viktig för ett bra 

samtal och att båda parter ges möjlighet att prata. Dialogens betydelse skriver Igland 

och Dysthe mycket om när de tolkat Bachtins teori om dialogen. Bachtin menar att i 

en dialog till skillnad från en monolog finns utrymme för frågor och den ger också 

utrymme för motsägelser (a.a). Förskollärarna i arbetet menar att det ibland kan vara 

svårt att föra en dialog med föräldrarna medan föräldrarna menar att de har en god 

kommunikation och dialog under samtalet. Hur kan samtalet upplevas så olika? Kan 

det vara så att även dialogen har olika betydelse för förskollärare och föräldrar? 

Dialogen för föräldrarna innebär en möjlighet till att svara på förskollärarens 

information medan förskollärarna vill ha en dialog som innebär mer växelverkan där 

båda parter ger och tar i samtalet. Bachtins tolkning enligt Igland och Dysthe (2003) 

blir att det finns många olika former av språk. Bachtin kallar det för individuella 

röster och menar en profession har sitt “ egna sociala språk” (2003:102) Juul och 

Jensen (2003) skriver att det finns föräldrar som är osäkra på sin föräldraroll och de 

utgår ifrån att det är förskolläraren med sin profession som sitter på kunskapen. 

Föräldrarna vill ta del av kunskapen, men med styrning från förskolläraren (a.a). 

Markström (2011) menar att förskolläraren i sin yrkesroll har makten att styra 

samtalet och strukturen i det. I ett utvecklingssamtal sker styrningen på ett mjukt sätt 

och oftast förklätt i frågor (a.a). Det är positivt att både förskollärare och föräldrar är 

överens om dialogens betydelse i utvecklingssamtalet. Hade inte denna förståelse 

funnits hade ett givande och tagande i utvecklingssamtalet inte varit möjligt. En 

styrning från förskollärarnas upplevs som nödvändig men med stor eftertanke så att 

även föräldern känner sig delaktig i samtalet. 

  

7.5 Syfte och förväntningar 

Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att syftet med utvecklingssamtalet ska vara att 

delge förskolan och hemmet sina erfarenheter när det gäller barnen (a.a). Genom 

svaren på intervjuerna syns en viss skillnad på förskollärarens och föräldrarnas syfte 

och förväntningar. Förskolläraren vill visa verksamheten och har ett grupperspektiv 

där det enskilda barnet blir en del av just den gruppen. Föräldrarna ser till det 

enskilda barnet och där har verksamheten och gruppen inte lika stor betydelse och 

deras förväntningar med utvecklingssamtalet handlar om det egna barnet. Det är 

deras sociala relationer som är i fokus eftersom detta är viktigt för trygghet och 

trivsel. Detta framkommer även i Gars (2002) avhandling där föräldrarna anser att 

det är viktigt att prata om hur det fungerar för just deras barn i gruppen. 

Konsekvensen kan bli att föräldern upplever samtalet som ointressant då hans eller 

hennes barn inte är i centrum. Svaren som syns ger funderingar då föräldrar och 

förskollärare går till utvecklingssamtalet med delvis olika syften. Trots dessa skilda 

uppfattningar visar det ändå på att främst föräldrarna är nöjda med 

utvecklingssamtalen. Att förskollärarna inte verkar lika nöjda med samtalen kan bero 

på att de känner att de inte nått fram med sitt syfte, att genom verksamheten visa på 

barnets utveckling. Om föräldrarna inte visar intresse även för verksamheten kan det 

bli så att förskollärarna istället utgår från barnet vid samtalen. Detta kan leda till att 

det läggs in värderingar och det mer blir en bedömning av barnet och dess 

utveckling. Vilket är motsägelsefullt då man ser till de riktlinjer förskolan har att 

arbeta mot. 
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7.6 Möjlighet till samtal 

Förskollärarna i undersökningen har ställt frågan på sina förskolor om föräldrarna 

vill ha två samtal per läsår. De tillfrågade föräldrarna i undersökningen är medvetna 

om att det är ett erbjudande om samtal de får. Samtidigt upplever de att det från 

förskollärarnas sida är självklart när de får en lapp om samtal med utsatt tid och dag. 

Det handlar om hur förskolläraren bjuder in till samtal har stor betydelse för denna 

fråga. När föräldrarna får en valmöjlighet kanske de blir tveksamma och inte ser det 

som självklart att gå? Faktorer som kan spela in är att de känner att de inte har tid? 

Sandberg och Vuorinen (2007) däremot skriver att deras intervjuade föräldrar hade 

önskemål om fler utvecklingssamtal per läsår eftersom de ansåg att den dagliga 

kontakten inte gav samma möjligheter till samtal (a.a). Detta kan vara individuellt 

från föräldrar till föräldrar och förskolan borde informera om utvecklingssamtalets 

betydelse och därefter ge föräldrarna en valmöjlighet. En minskning av samtalen till 

en gång per läsår kan göra att utvecklingssamtalen ses som mindre viktiga. 

Samverkan och delaktighet genom samtalen minskar då tillfällen till detta blir färre. 

Vilket är synd då förskolan strävar efter just samverkan mellan förskolan och 

hemmet. 
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8 FORTSATT FORSKNING 
 

Genom undersökningen och resultatet har det kommit fram nya funderingar. Vi 

ställer oss frågande till hur mycket tid förskollärarna ska lägga på föräldrasamverkan 

och hur engagerade föräldrarna ska vara i verksamheten? Förskollärarna har en 

önskan om mer delaktighet men det framkommer i intervjuerna att föräldrarna är 

nöjda med den delaktighet som redan finns. Detta leder till funderingar om just ordet 

delaktighet och vad det innebär för föräldrar och förskollärare? Det hade varit 

intressant att forska vidare om detta. Ett annat ämne att fördjupa sig i är pedagogisk 

dokumentation. Den har blivit ett viktigt verktyg för förskollärarna men har en liten 

betydelse för föräldrarna och detta väcker tankar på varför det är så och om 

föräldrarna fått tillräckligt med information om detta arbetssätt? 
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10 BILAGOR 

10.1 Missivbrev till föräldrar 

Hej! 

Vi heter Josefine Åkesson och Madeleine Persson, och läser just nu på 

Linnéuniversitetet i Växjö till förskollärare på distans. Vårt 

examensarbete handlar om utvecklingssamtal sett ur ett 

föräldraperspektiv samt ur ett förskollärarperspektiv samt hur dessa 

kan mötas i en samverkan. För att det ska bli möjligt att belysa 

föräldrarnas perspektiv behöver vi er hjälp. 

Vi undrar därför om ni kan tänka er att ställa upp på en intervju där vi 

kommer ställa ett antal frågor. Frågorna kommer ni att få hem innan 

intervjun för att hinna förbereda er. 
 

Examensarbetet kommer inte att innehålla några uppgifter som gör det 

möjligt att identifiera förskolan, barnen, föräldrarna eller förskollärarna 

och vi kommer att följa de forskningsetiska principerna: 
 

1. Informationskravet. Vi kommer att informera om syftet med vår 

forskning.  
 

2. Samtyckeskravet. För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi ditt 

samtycke. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 
 

3. Konfidentialitetskravet. Detta innebär att du förbli helt anonym. Inga 

uppgifter du lämnar kan på något vis härledas till dig.  
 

4. Nyttjandekravet. Materialet vi samlar in till vår forskning kommer 

endast att användas till vårt examensarbete.  
 

 

 

Med vänlig hälsning 
 

Josefine och Madeleine 
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10.2 Missivbrev till förskollärare  

Hej! 

Vi heter Josefine Åkesson och Madeleine Persson, och läser just nu på 

Linnéuniversitetet i Växjö till förskollärare på distans. Vårt 

examensarbete handlar om utvecklingssamtal sett ur ett 

föräldraperspektiv och ur ett förskollärarperspektiv samt hur dessa kan 

mötas i en samverkan. För att det ska bli möjligt att belysa 

förskollärarens perspektiv behöver vi er hjälp. 

Vi undrar därför om ni kan tänka er att ställa upp på en intervju där vi 

kommer ställa ett antal frågor. Frågorna kommer ni att få hem innan 

intervjun för att hinna förbereda er. 
 

Examensarbetet kommer inte att innehålla några uppgifter som gör det 

möjligt att identifiera förskolan, barnen, föräldrarna eller förskollärarna 

och vi kommer att följa de forskningsetiska principerna: 
 

1. Informationskravet. Vi kommer att informera om syftet med vår 

forskning. 
 

2. Samtyckeskravet. För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi ditt 

samtycke. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande.  
 

3. Konfidentialitetskravet. Detta innebär att du förbli helt anonym. Inga 

uppgifter du lämnar kan på något vis härledas till dig.  
 

4. Nyttjandekravet. Materialet vi samlar in till vår forskning kommer 

endast att användas till vårt examensarbete.  
 

 

 

Med vänlig hälsning 
 

Josefine och Madeleine 
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10.3 Frågor till föräldrar 

Vad har du för förväntningar inför ett utvecklingssamtal? 

 

Hur förbereder du dig inför samtalet? 

 

Vad vill du veta om ditt barn på utvecklingssamtalet? 

 

Vad vill du berätta om ditt barn på utvecklingssamtalet? 

 

I förskolans läroplan står det om samverkan, delaktighet och inflytande mellan 

förskola och hem. Vad innebär detta för dig? 

 

På vilket sätt känner du delaktighet i ditt barns förskola? 

 

Hur ser du på pedagogens roll i ett samtal och hur stor plats får du som förälder? 

 

Har du förslag på hur utvecklingssamtalen skulle kunna utvecklas och förbättras? 
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10.4 Frågor till förskollärare 

Vilket syfte tycker du att utvecklingssamtalet har? 

 

Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal? 

 

Vilken dokumentation använder du dig för att synliggöra barnets utveckling? 

 

Hur ser du på din roll i ett samtal och hur stort utrymme finns det till föräldrarna? 

 

På vilket sätt gör du föräldrarna delaktiga i förskolan genom samtalen? 

 

Hur viktigt upplever du att det är att föräldrar är insatta i förskolans verksamhet för 

att det ska bli ett givande samtal? 

I förskolans läroplan står det om samverkan, delaktighet och inflytande mellan 

förskola och hem. Har du förslag på hur vi kan arbeta vidare med detta och 

synliggöra det genom samtalet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


