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 Abstrakt 
Syftet med studien var att analysera sex förskollärares berättelser om arbetet 

med utvecklingssamtalet i förskolan. Detta analyserades med ett didaktiskt 

perspektiv, där utvecklingssamtalets syfte - varför, utvecklingssamtalets 

genomförande – hur, utvecklingssamtalets innehåll – vad, utvecklingssamtalets 

underlag – med vad samt utvecklingssamtalets målgrupp - för vem undersöktes. 

Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer med sex 

förskollärare i respektive förskola, med en geografisk spridning inom samma 

kommun. Resultatet visar att utvecklingssamtalet ses som en omfattande och 

komplex praktik, där en strävan finns att skapa en kollektiv bild av barnet, 

genom en ömsesidig förhandling mellan olika aktörer. I tidigare forskning och i 

förskollärarnas berättelser framkommer det att utvecklingssamtalet ses som en 

betydelsefull mötesarena, i syfte att främja en djupare dialog mellan hem och 

förskola, för att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling, lärande och 

välbefinnande. I resultatet framkommer det att för att skapa ett kvalitativt 

utvecklingssamtal är det förberedande arbetet av vikt och ett gemensamt 

underlag ses som ett stödjande verktyg i främjandet av ett likvärdigt samtal. En 

slutsats är att förskollärarens kompetens, samt didaktisk reflektion och analys 

blir en förutsättning, då utvecklingssamtalets arbete utgörs av en didaktisk 

process.  
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 Förord 
Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till de förskollärare som tagit sig tid att 

delge sina berättelser till vår studie och bidragit till kunskap om arbetet med 

utvecklingssamtal i förskolan. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare 

Jakob Billmayer, som bidragit med stöd och lärorika infallsvinklar och 

reflektioner. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för givande och lärorika 

diskussioner och det stöd vi gett varandra i denna process. Vi upplever att den 

kunskap som framkommit under studiens gång har stärkt och utvecklat oss som 

förskollärare inför vår kommande yrkesprofession. 

 

Evelina Berg & Theres Björk 

December 2016 
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Inledning 
Förskolan är en institution där majoriteten av alla barn i Sverige går från tidig 

ålder och tillbringar stor del av sin vakna tid. Förskolan utgör därmed en 

värdefull arena, där samverkan1 mellan hem och förskola bildar en central 

aspekt (Markström, 2008). Vidare ses det övergripande skälet med en god 

samverkan som betydelsefullt, då det främjar och skapar förutsättningar för 

barnets välbefinnande, lärande och utveckling (Jonsdottir & Nyberg, 2013; 

Sandberg & Vuorinen, 2007). En samverkanskultur utgör en grundläggande 

förutsättning i skapandet av en förtroendefull relation mellan pedagoger och 

föräldrar2, samt i skapandet av en hög kvalitativ pedagogisk verksamhet i 

förskolan (Gannerud & Rönnerman, 2007; Markström, 2011a; Jonsdottir & 

Nyberg, 2013). Cheatham och Ostrosky (2011) lyfter i sin studie att skapa en 

fungerande samverkan med föräldrar är utmanande för pedagoger, samt att det 

finns påvisande brister i kommunikationen och att den kan förbättras. I likhet 

med detta ses samverkan med hemmet som komplicerat och svårt att hantera 

(Gars, 2002; Tallberg Broman, 2013). Jonsdottir och Nyberg (2013) lyfter därmed 

vikten av att pedagogerna reflekterar över sin profession.   

 

I förskolan finns det olika mötesarenor för samverkan, som både kan ses som 

formella och informella. De informella mötena ses som de spontana och 

vardagliga och fokuserar på ett här-och-nu-perspektiv. (Markström & 

Simonsson, 2013). De mer formella mötesarenorna har en mer institutionell 

karaktär med en viss struktur, ett förutbestämt syfte där både tid, plats och 

deltagande aktörer bestäms i förväg (Markström, 2008; Markström & 

Simonsson, 2013). En form av en formell mötesarena är det individuella 

utvecklingssamtalet om det enskilda barnet, vilket Simonsson och Markström 

(2013) i sin studie synliggör som ett viktigt verktyg, i syfte att främja och skapa 

ett gynnsamt samarbete och en professionell relation mellan hem och förskola. 

I följande citat ur förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2011) regleras 

utvecklingssamtalet enligt följande; ”Arbetslaget ska […] föra fortlöpande 

samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande 

både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång 

varje år” (s. 13). Vidare framkommer det både i förskolans läroplan och 

skollagen (SFS 2010:800) att det är förskollärarna som har det övergripande 

ansvaret för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande, 

men några tydligare riktlinjer kring utvecklingssamtalets didaktik ges inte, utan 

det är upp till förskollärarens tolkning. Även Simonsson och Markström (2013) 

hänvisar till tidigare forskning som skildrar det ökade ansvaret som 

förskolläraren har fått kring utvecklingssamtalet och därmed är den aktiva 

                                                 
1 Samverkan. Samverkan definierar Gars (2006) som delad vårdnad, vilket utgörs av 

föräldrars och förskollärares gemensamma omhändertagande av barnen. 
2 I denna studie avses föräldrar de som deltar i utvecklingssamtalet i rollen som 

vårdnadshavare och pedagoger avser både utbildade förskollärare och barnskötare. 
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aktören i tolkning, iscensättning och genomförande av utvecklingssamtalen. 

Utifrån kvalitetsaspekter blir förskollärarens kompetens en viktig faktor utifrån 

samverkans kontext (Ivarsson Alm, 2013; Sandberg & Vuorinen, 2007). Detta 

menar Simonsson och Markström (2013) ses som betydelsefullt då 

utvecklingssamtalet kontinuerligt behöver förbättras, förnyas och utvecklas. 

Simonsson och Markström beskriver utvecklingssamtalet som ett komplext 

fenomen, både som funktion, innehåll och form. Denna komplexitet bekräftas 

även i Markströms (2008, 2009, 2011a) studier där författaren belyser den 

omfattande process utvecklingssamtalet innefattar, mellan olika aktörer; 

pedagoger, föräldrar och barn, i olika sociala rum, vilket beskrivs som en 

expanderande samtalsform. 

 

Simonsson och Markström (2013) redogör för ett perspektiv på 

utvecklingssamtalet som en arena för granskning av verksamheten och 

pedagogen själv och dess profession. I författarnas studie, där pedagoger 

reflekterar över sin egen profession, framkommer det en upplevelse att 

genomförandet av utvecklingssamtalet upplevs ansträngande och komplicerat. 

I likhet med detta lyfter Gars (2002) dilemmat kring att nyexaminerade 

förskollärare upplever en osäkerhet inför föräldrakontakten. Simonsson och 

Markström lyfter behovet av fler studier om hur förskollärarna resonerar kring 

utvecklingssamtalet. Det finns därmed en kunskapslucka kring 

utvecklingssamtalet i förskolan, då det finns lite forskning kring detta fenomen, 

trots att det är en vanlig förekommande samtalsmetod i förskolan (Markström 

2007, 2008; Markström & Simonsson, 2013). 

 

Utifrån intentionerna med förskolans läroplan förmedlas diffusa riktlinjer kring 

syftet med utvecklingssamtalet (varför), hur det ska genomföras, vad det ska 

innehålla, vad som utgör underlaget (med vad) samt utvecklingssamtalets 

målgrupp (för vem). Med hänseende till detta och ovanstående resonemang, 

finner vi realiserandet och iscensättandet av utvecklingssamtalet i förskolan 

som ett utmanande och komplext fenomen, vilket medför att förskollärarens 

kompetens blir en viktig aspekt. Vi har därmed valt att studera 

utvecklingssamtalet i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv, där vi är 

särskilt intresserade av förskollärarnas berättelser. I följande avsnitt presenteras 

den didaktiska utgångspunkten för vår studie.  
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 Bakgrund  
I bakgrunden presenteras den teoretiska utgångspunkten som vi i vår studie har 

inspirerats av, vilket är det didaktiska perspektivet i realiserandet av förskolans 

utvecklingssamtal.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Didaktiken som utgångspunkt 

Didaktiken har fått en starkare ställning inom pedagogiken under de senaste 

decennierna (Burman, 2014). En av didaktikens mest betydelsefulla förfäder är 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841). Herbart grundade den första 

vetenskapliga didaktiken och skiljde undervisningens metod (hur) och innehåll 

(vad) åt. (Burman, 2014; Herbart, 1993 (Ur Tomas Kroksmarks inledning); 

Selander, 2012). Herbart definierar didaktiken som ”läran om undervisningen” 

(Herbart, 1993, s. 26). Herbarts utgångspunkt handlar om att se pedagogiken 

som en struktur, som kan resultera i olika innehåll och form (Lundgren, 2012). I 

likhet med detta handlar didaktiken ”om val av innehåll och metod samt 

motiveringarna härför.” (Maltén, 1997, s. 214). Maltén förmedlar att didaktiken 

därmed handlar om det samspel och syntes mellan innehåll och metod, då de 

utgör ett komplementärt förhållande. 

Didaktisk kompetens – en förutsättning för lärarens yrkeskunnande 

Lärarens sociala-, didaktiska och ämnes-/innehållskompetens är avgörande 

kompetensområden för lärarens yrkeskunnande (Lindström & Pennlert, 2016). 

Att tillägna sig en teoretisk- och handlingskompetent didaktikkunskap 

förutsätter en komplex inlärningsprocess, i en långvarig och mångfasetterad 

process (Jank & Meyer, 1997b). Lindström och Pennlert beskriver aspekter som 

utgångspunkt för reflektion, i syfte att utveckla den egna yrkeskompetensen och 

den didaktiska kompetensen. Således förutsätter det en didaktisk analys av sin 

planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Detta kan bland 

annat innebära att läraren kan strukturera och problematisera ett innehåll, tolka 

styrdokument, välja lämplig metod, reflektion över egna handlingar, samt 

utveckla undervisningen med hjälp av didaktisk forskning. (Lindström & 

Pennlert, 2016). För lärarens utveckling är didaktisk reflektion en metod som 

stödjer läraren i granska förgivet tagna handlingar och tankar, samt granska 

undervisningen i relation till vetenskap, beprövad erfarenhet och planering 

(Kroksmark, 1997; Lindström & Pennlert, 2016). Jank och Meyer (1997a) lyfter 

vikten av att kritiskt reflektera kring sin verksamhet och undervisning i syfte att 

kunna förbättra målmedvetet. Brandtzæg Gundem (1997) framhåller betydelsen 

av den enskilda lärarens yrkesutveckling och professionalisering i kontext till 

läroplansarbetet, då en läroplansteoretisk- och didaktisk kompetens synliggör 

en professionalism hos läraren. Ett gemensamt didaktiskt yrkesspråk blir ett 

uttryck för yrkesskicklighet i utvecklandet av handlingsförmågan och att veta 

vad man gör och varför, är en del av att vara professionell (Lindström & 

Pennlert, 2016). Lindström och Pennlert belyser att didaktiska teorier och 

modeller stödjer därmed lärarens analys av undervisningen och elevens 
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lärande, vilket blir ett stöd i att tolka styrdokument för att sedan konkretisera 

det i planeringen av undervisningen. Liberg (2012) poängterar att lärarens 

kunskapssyn utgör grunden för de didaktiska val som läraren gör i förhållande 

till innehållet. Detta resulterar i att vissa aspekter framhävs medan andra 

hamnar i bakgrunden eller bortses helt i undervisningen, vilket resulterar i att 

en didaktisk relief skapas. Författaren påpekar vidare att de didaktiska valen 

inte alltid ses som aktiva val, utan vilar istället på traditioner, invanda mönster, 

normer och värderingar.  

Den didaktiska utgångspunkten i vår studie 

Vi har i vår studie valt att utgå från ett allmändidaktiskt perspektiv, vilket ses 

som en generell karaktär och kan allmänt tillämpas i olika former av pedagogisk 

verksamhet, undervisning och utbildning (Klafki, 1997; Lindström & Pennlert, 

2016) och därmed även förskolans utvecklingssamtal. Allmändidaktiken berör 

två betydelsefulla aspekter; läroplansteori och undervisningsdidaktiska 

frågeställningar (Klafki, 1997; Maltén, 1997). Didaktiken behandlar bland annat 

frågorna; varför, hur och vad (Jank & Meyer, 1997b; Lindström & Pennlert, 2016). 

Herbart lyfter fram läroplansteoretiska frågor som betydelsefulla i kontext till 

hur urvalet av innehåll går till och hur innehållet ska organiseras (Lundgren, 

2012). Inom läroplansteori handlar didaktiken på realiseringsarenan om hur 

läroplanen realiseras i den dagliga undervisningen och vad som då sker 

(Lindström & Pennlert, 2016). De didaktiska frågeställningar vi har valt att utgå 

från i vår studie är; varför (syfte), hur (genomförande), vad (innehåll) med vad 

(underlag) och för vem i förhållande till arbetet med utvecklingssamtalet i 

förskolan. Vi har valt att utgå ifrån den klassiska didaktiska triangeln 

(Lindström & Pennlert, 2016, s. 9) som vi sedan har utvidgat med våra 

didaktiska frågeställningar (se figur 1). Den fetstilade texten utgör grunden för 

den klassiska didaktiska triangeln. Övriga begrepp är medvetet utplacerade 

utifrån vår tolkning, samt för att tydliggöra deras komplementära roller.  

Figur 1: Utvidgad didaktisk triangel. 
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 Forskningsöversikt 
I forskningsöversikten presenteras tidigare forskning kring det individuella 

utvecklingssamtalet i förskolan. Inledningsvis följer ett avsnitt om 

utvecklingssamtalets utveckling utifrån ett historiskt perspektiv. Vidare 

beskrivs en redogörelse kring utvecklingssamtalet ur ett didaktiskt perspektiv, 

där vi behandlar de didaktiska frågeställningarna; varför, hur, vad, med vad och 

för vem utifrån tidigare forskning på området.  

 

Utvecklingssamtalet – en praktik för partnerskap, 
delaktighet, granskning och bedömning 

Förskolan utgör en del i det framväxande granskningssamhället, där både det 

enskilda barnet, verksamheten och pedagogernas profession dokumenteras 

genom observation, granskas och bedöms utifrån olika perspektiv (Markström 

& Simonsson, 2013; Simonsson & Markström, 2013). En central aspekt i 

förhållande till detta är att förbereda barnen inför framtiden, vilket resulterat i 

ett större fokus på barns utveckling och lärande. Detta har fått konsekvenser för 

ambitionshöjande kvalitetsinsatser i förskolan, där utvecklingssamtalet utgör en 

betydelsefull aspekt för förskolans kvalitetsarbete. (Markström & Simonsson, 

2013). Utifrån politiska strävansmål att alla barn ska delta i förskolans 

verksamhet blir även likvärdighet en betydelsefull faktor (Sandell & Nyrén, 

2013). I och med den statliga styrningen och att utvecklingssamtalet är 

obligatoriskt får det konsekvenser för förskollärarens profession i realiserandet 

av utvecklingssamtalet (Markström & Simonsson, 2013). Markström och 

Simonsson resonerar utifrån läroplanens och skollagens intentioner kring 

förskollärarens ökade ansvar i att realisera utvecklingssamtalet och påpekar att 

en kontrollarena kan skapas och att bedömningsdiskursen blir allt mer 

framträdande. Författarna lyfter därmed att utvecklingssamtalet och det 

systematiska dokumentationsarbetet ses som två centrala verktyg i det inre 

arbetet med att uppfylla läroplanens intentioner kring förskolans kvalitetsarbete 

och det enskilda barnets utveckling och lärande. Därför ställer sig författarna 

frågande till hur utvecklingssamtalet realiseras i praktiken. I kommande avsnitt 

beskrivs en historisk skildring av utvecklingssamtalets utveckling. 

Utvecklingssamtalets utveckling över tid 

Markström och Simonsson (2013) redogör för den kvalitativa förändring som 

har skett med förskolans utvecklingssamtal historiskt, vad det gäller dess 

funktion, betydelse och innehåll. Författarna beskriver att denna förändring har 

skett då det har gått från ett enskilt samtal/kvartssamtal till ett 

utvecklingssamtal. Denna utveckling har gått ifrån ett samtal som 

karaktäriserades av ett fokus på barnets lärandeprocesser, både vad det gäller 

barnets sociala och kunskapsmässiga förmågor, till utvecklingssamtalet som 

karaktäriseras som framtidsinriktad och utvecklande (Markström & Simonsson, 

2013). Denna förändring ses som betydelsefull då det i ett utvecklingssamtal ska 

fokuseras på något som ska utvecklas, vilket både kan ses som positivt och 

framåtsyftande men även som bristande och outvecklat (Gars, 2006). Det 
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perspektiv som har synliggjort bilden av barnet har karaktäriseras av en 

utvecklingspsykologisk diskurs. Den barnsyn som dominerar idag är barnet 

som ett aktivt subjekt, som är självständigt och kompetent, vilket kan liknas med 

en syn på barndom som en social konstruktion. (Markström, 2011a; Markström 

& Simonsson, 2013). Gars (2002) belyser sin studie kring att bilden av barnet kan 

konsekvenser för utvecklingssamtalets innehåll, vilket behandlas vidare i 

följande stycke. 

 

Utifrån ett historiskt perspektiv har samarbetet med föräldrarna utgjorts av 

olika roller, där förskolläraren haft en fostrande och rådgivande roll (Tallberg 

Broman, 2013). I det Pedagogiska programmet3 framställs hemmets och förskolans 

komplementära roller och deras kunskaper och erfarenheter om barnet. Synen 

på föräldrarna förändrades därmed under 1980-talet då deras roll utvecklades 

från att ses som informationsmottagare till aktiva aktörer. (Markström & 

Simonsson, 2013). Utifrån styrdokument har föräldrarnas inflytande och 

delaktighet ökat, vilket påverkar förhållandet mellan hem och förskola. Numera 

ses föräldrarna som viktiga partners i ett kommunikativt förhandlande i syfte 

att uppfylla styrdokumentens mål gällande barnets utveckling, lärande och 

välbefinnande. (Tallberg Broman, 2013). Således beskriver Markström (2008) att 

de olika aktörerna i utvecklingssamtalet utgör komplementära roller, då de 

bidrar med material från två sociala rum, nämligen den privata sfären och den 

offentliga sfären. I förhållande till detta förhandlar de olika aktörerna i ett 

gränsarbete i en komplex interaktion, i syfte att komma överens och skapa en 

gemensam bild av barnet (Markström & Simonsson, 2013).   

 

Utvecklingssamtalets didaktik 

Markström och Simonsson (2013) ser utvecklingssamtalet som en komplex 

professionell praktik och en förutsättning för att realisera utvecklingssamtalet 

är att förskollärarna är kompetenta. Kompetensen är därmed betydelsefull i och 

med att det är upp till pedagogerna i den lokala verksamheten att tolka 

intentionerna med förskolans läroplan och skollagen, för att sedan realisera 

utvecklingssamtalet i förskolan. Detta är en omfattande process som är 

tidskrävande och kräver noggrannhet vad det gäller planering och förberedelser 

inför samtalet, organisering samt förmåga att kunna leda samtalet. (Markström 

& Simonsson, 2013). Markström (2009) belyser i sin studie dilemmat kring 

organiseringen av utvecklingssamtalet som handlar om vem som har 

befogenhet, makten att bestämma när, var och vilka förberedelserna inför 

utvecklingssamtalet är, när de ska genomföras, samt vad aktörerna ska prata om 

under samtalet som centrala frågor.  

                                                 
3 Pedagogiska programmet. Det pedagogiska programmet utarbetades av socialstyrelsen 

och en expertgrupp för att skapa en ram för förskolans pedagogiska verksamhet och 

förskolans innehåll, med en start år 1986 innan införandet av förskolans läroplan år 1998. 

(Pedagogiskt program för förskolan, 1987). 
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Utvecklingssamtalets syfte – VARFÖR? 

Förskolans utvecklingssamtal ses som ett hybridsamtal, då det är ett samtal som 

kan innefatta olika funktioner och syften av både implicit och explicit karaktär, 

då det kännetecknas av både institutionella och vardagliga inslag (Markström, 

2007; Markström & Simonsson, 2013). Det övergripande syftet, enligt 

Markström, är att “Utvecklingssamtalen används genomgående som en källa till 

att garantera barnets utveckling och får genomgående en funktion av att binda 

samman de olika sfärerna, hemmet och institutionen.” (s. 135). En förutsättning 

för att skapa en god relation med föräldrarna är att kritiskt reflektera över sina 

samtal och kommunikativa strategier för att skapa ett meningsfullt samtal 

(Cheatham & Ostrosky, 2009, 2013). Vidare handlar utvecklingssamtalet om 

uppföljning och utvärdering, där fokus hamnar på det enskilda barnets lärande 

och utveckling (Gars, 2006; Jonsdottir & Nyberg, 2013). Utvecklingssamtalet ses 

även som en arena för planering och prognostisering, i syfte att kartlägga 

barnets kommande institutionsliv i förskola och skola (Markström & Simonsson, 

2013). I Markströms (2011a) studie synliggörs ett perspektiv på 

utvecklingssamtalet som en producerande och normaliserande praktik, som 

producerar och återskapar sanningar, vilket följaktligen Gars (2006) framhäver 

då barnet jämförs i förhållande till kollektivet och en krävande norm. Vidare 

framkommer det i Simonsson och Markströms (2013) studie att aktörerna, 

förskollärarna och föräldrarna, tillsammans utifrån dess respektive expertis från 

sin arena, förskola och hem, skapar ”kunskaper” och ”sanningar” om barnet i 

konstruktionen av en gemensam bild. I studiens resultat lyfter de medverkande 

att det inte är pedagogen som bär på ”sanningen” som expert, vilket författarna 

tolkar som att pedagogen vill jämna ut maktförhållandet genom att framställa 

föräldrasubjektet som mer jämbördig. Cheatham och Ostrosky (2011) redovisar 

att en hierarkisk rollfördelning förekommer, då förskolläraren ses som experten 

och rådgivare och föräldern som mottagare.  

 

Utvecklingssamtalet kännetecknas av en relationsskapande praktik, i syfte att 

skapa en förtroendefull relation mellan pedagoger och föräldrar, samt ett 

positivt samtalsklimat i att skapa ett produktivt samtal (Cheatham & Ostrosky, 

2011; Markström & Simonsson, 2013; Simonsson & Markström, 2013). Det 

framkommer i Simonsson och Markströms studie att förskolläraren önskar 

skapa trygghet hos föräldrarna, i syfte om gott samarbete och få information om 

barnet och dess hemförhållande. Utvecklingssamtalet används därmed som en 

anledning, men även som verktyg, för att samla information kring barnet, vilket 

stödjer pedagogerna i deras vidare arbete i verksamheten för barnets bästa. 

Vidare framkommer det att utvecklingssamtalet inte bara används som 

granskning av barnet utan även riktas mot förskollärarna själva och deras 

professionella roll, samt som ett verktyg för utvärdering och granskning av 

verksamheten. Pedagogerna i studien anser att genomföra och planera 

utvecklingssamtalet kräver ett stort ansvar. (Simonsson & Markström, 2013).  

Utvecklingssamtalets genomförande – HUR?  

Utvecklingssamtalet utgör en tidskrävande och omfattande samverkansform 

(Sandberg & Vuorinen, 2007). Detta bekräftas av Markström och Simonsson 
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(2013) då utvecklingssamtalet omfattas av en process med både förberedande 

arbete och efterarbete. Hur denna process ser ut är varierande mellan olika 

förskolor, trots att det finns liknelser. Det förberedande arbetet handlar om ett 

informationssamlande om barnet både i hemmiljön och i förskolans miljö. I 

förskolans miljö utgörs detta arbete både av den individuella förskolläraren 

samt arbetslaget som kollektiv, i syfte att skapa en nyanserad helhetsbild av 

barnet samt barnets situation i förskolan. (Markström & Simonsson, 2013). I det 

förberedande arbetet är även barnen involverade både direkt och indirekt i 

granskningen av sig själva, genom metareflektion kring sin egen utveckling och 

sina egna prestationer i förskolan (Markström, 2008). Trots att barnet ska ses 

som kompetent och vara involverad i beslut och frågor om sig själv, regleras 

barnets röst utifrån en vuxenstyrd praxis och kommer därmed i andra hand 

(Alasuutari, 2014). I förhållande till detta redogör Markström (2011b) i sin studie 

kring den synliggörandenorm som blir central. Författaren förtydligar dilemmat 

kring vad som anses rätt eller bra i granskningen och synliggörandet av barnet, 

hemmet och institutionen.  

 

I utvecklingssamtalet förhandlar föräldrarna och förskolläraren i en strävan 

efter konsensus och samsyn och inte efter konkurrens, i syfte att försöka få 

igenom sitt perspektiv. I praktiken realiseras denna förhandling genom att de 

olika aktörerna utbyter information och jämför information från de två olika 

sfärerna, vilket utgör ett verktyg för kontroll och bedömning. (Markström, 

2007). Markström och Simonsson (2013) belyser att olika ramfaktorer4 kan få 

betydelse för utvecklingssamtalets förutsättningar och villkor. Författarna 

poängterar att detta påverkar inramningen av och vad som möjliggör 

utvecklingssamtalets realiserande. Således kan kulturell positionering5 ses som 

en faktor som kan påverka hur utvecklingssamtalet utformas och upplevs 

(Ljungberg, 2013). Därmed lyfter Ljungberg vikten av pedagogers medvetenhet 

kring att föräldrars erfarenhet och att maktpositioner kan påverka. Vidare 

resonerar Cheatham och Ostrosky (2011) i sin studie kring aspekter som 

familjens socioekonomiska förhållande och utbildningsnivå, vilket kan påverka 

deras självförtroende i föräldraskapet och kunskap om barns utveckling. 

Författarna lyfter att detta i sin tur kan påverka föräldrarnas förväntningar och 

utvecklingssamtalets tillvägagångssätt och innehåll.  

                                                 
4 Ramfaktorer. Kännetecknas exempelvis av styrdokument, lokala arbetsplaner, 

omgivande samhälle, strukturella faktorer, pedagogernas kompetens, barn- och 

kunskapssyn, etnicitet, klass, sociala uppväxtvillkor, familjens socioekonomiska villkor 

och kompetens etc. (Markström & Simonsson, 2013, s. 123-124).  
5 Kulturell positionering. Ljungberg (2013) beskriver att kulturell positionering avser 

”klass, genus och etnisk tillhörighet” (s. 139). ”Kulturell positionering handlar om 

föreställningar om olika former av kollektiva tillhörigheter. Föreställningar som 

påverkar de förhållningssätt vi intar när vi möter och relaterar till olika människor. 

Mötena kan präglas av närhet och identifikation men också av distans och 

främmandeskap.” (s. 152). 
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Utvecklingssamtalets innehåll – VAD? 

Utvecklingssamtalet utgörs av ett formellt samtal i en institutionell miljö, ett 

institutionellt samtal, som avviker från det vardagliga samtalet då det har ett 

fördefinierat syfte, en bestämt tid, plats och samtalsämnen (Markström, 2008; 

2009; Markström & Simonsson, 2013). Markström och Simonsson redogör för att 

inslag av improvisationer och sidospår från agendan även kan förekomma. Det 

tänkta innehållet och det som samtalas om skapar även traditioner om vad som 

anses som ett centralt innehåll och vilka frågeställningar som tas upp. I 

utvecklingssamtalet förekommer tal om barnet, föräldraskap, personal och 

förskola, samt familjen och hemmet. (Markström & Simonsson, 2013). 

Utvecklingssamtalet utgör även en arena där känsliga och problematiska 

samtalsämnen kan tas upp (Simonsson & Markström, 2013). I Cheatham och 

Ostroskys (2013) studie framkommer att innehållet och vad som samtalas om 

kan påverkas och vissa samtalsämnen kan gå förlorat om språksvårigheter 

finns. Detta institutionaliserade samtal innefattar en maktdimension och ett 

asymmetriskt förhållande, vilket synliggör ett ojämlikt förhållande i en 

hierarkisk struktur (Cheatham & Ostrosky, 2011; Markström & Simonsson, 

2013). Således kan pedagogen ses som den dominerande aktören både vad det 

gäller talutrymme och ämnesområden (Markström, 2011b). I relation till detta 

redogör Markström (2011a) i sin studie för att utvecklingssamtalet utgörs av en 

arena för subjektpositioneringar, då de deltagande aktörerna positioneras i 

förhållande till olika kategorier genom olika språkliga strategier och diskurser. 

Vidare lyfter Cheatham och Ostrosky (2011) att aktörerna konstruerar sina roller 

socialt i samtalet, då det förekommer rådgivning av både indirekt och direkt 

karaktär, ur både förälderns och förskollärarens perspektiv. Denna rådgivning 

handlar om att hantera barnets svårigheter och lärande, för att skapa de bästa 

förutsättningarna för barnets utveckling och lärande. Förskolläraren ses som 

den aktör i den hierarkiska strukturen som antas ha kunskap om vad som är 

bäst för barnet. (Cheatham & Ostrosky, 2011). Detta kan vidare liknas med Gars 

(2006) redogörelse för att förskollärarna har en akademisk utbildning kring sitt 

uppdrag, vilket styrker deras uttalande då de kan hänvisa till vetenskap i tal om 

barnen. 

 

Markström och Simonsson (2013) hänvisar till förskolans läroplan i sin skildring 

av utvecklingssamtalet och påpekar att det ska innefatta en värderade och 

relationsskapande funktion, utan att det ska göras någon bedömning av barnet. 

I Simonsson och Markströms (2013) studie uttrycker pedagogerna inte explicit 

att någon bedömning av barnet genomförs, men en implicit bedömning 

framkommer utifrån de normer och värderingar de uttrycker. 

Utvecklingssamtalet kan därmed karaktäriseras som ett värderande och 

examinerande samtal, där talet om barnet utgår från olika tematik, som dels kan 

handla om hur barnet har utvecklats och förändrats över tid, vad det gäller 

barnets emotionella, fysiska, psykiska och sociala förmågor, vilket kan ses i 

förhållande till en utvecklingspsykologisk diskurs (Gars, 2002, 2006; Markström, 

2007, 2011a; Markström & Simonsson, 2013). Således utgör talet om det 

individuella barnet ur olika perspektiv, både ur ett här-och-nu perspektiv, 

“barnet som being” och ett framtidsperspektiv, “barnet som becoming” 
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(Markström, 2011a; Markström & Simonsson, 2013). Detta kan liknas med en 

form av summativ och formativ bedömning (jmf. Alasuutari, Markström & 

Vallberg Roth, 2014). Talet om barnets utveckling kan även utgå från innehållet 

från tidigare utvecklingssamtal, men även utifrån andra samtal i olika tid och 

rum (Markström, 2008).  

 

I utvecklingssamtalet konstrueras och rekonstrueras barnet mot det som ses som 

önskvärda förmågor och färdigheter, samt normalt och idealt förskolebarn 

(Alasuutari & Markström, 2011; Gars, 2006; Markström, 2007; Markström & 

Simonsson, 2013; Närvänen & Markström, 2015), vilket Gars belyser att det är 

talet om barnets problem och brister som dominerar, samt ger samtalet 

legitimitet och mening. De önskvärda förmågorna diskuteras utifrån framgång 

eller problem och bedöms ofta utifrån parametern kronologisk ålder, vilket är 

en bedömning som inte följer läroplanens intentioner (Närvänen & Markström, 

2015). Att frångå en bedömning av barnet, ses som mer eller mindre omöjligt 

(Markström & Simonsson, 2013). Således beskriver Alasuutari och Markström 

(2011) för att barnet kategoriseras efter kön, där talet om flickor och pojkar skiljer 

sig åt. Bedömning och stämpling av barnets förmågor beskriver Närvänen och 

Markström kan få konsekvenser för barnet, vilket de poängterar behovet av att 

det krävs ytterligare utveckling av utvecklingssamtalets utförande.  

Utvecklingssamtalets underlag – MED VAD?  

Utvecklingssamtalet förutsätter och kräver förberedelser, vilket görs både av 

förskollärarna och föräldrarna (Simonsson & Markström, 2013). Dessa 

förberedande aktiviteter som styrs av förskolans personal, genomförs med olika 

aktörer, i olika konstellationer samt olika tider och sociala rum. De förberedande 

aktiviteterna grundar sig i olika traditioner, rutiner och normer som skapas 

inom institutionens ram, i syfte att bilda underlag för pedagogerna att uppnå 

målet kring ett likvärdigt genomförande av utvecklingssamtalet. (Markström, 

2008). Detta skulle kunna tolkas som en strävan efter ”the ordinary child”, vilket 

skapas i förhandlingen i förhållande till den institutionella ordningens 

upprätthållande av rutiner, normer och regler (Alasuutari & Markström, 2011). 

I förhållande till ovanstående belyser Ljungberg (2013) förskollärarens dilemma 

kring vad den bedömande blicken ska riktas emot. Författaren poängterar att 

detta ses som centralt i förhållande till att föräldern önskar en bedömning av sitt 

barn, vilket strider mot förskollärarens uppdrag. I följande citat från förskolans 

läroplan synliggörs att förskolläraren ska ansvara för;  

 

att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas 

och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner (Skolverket, 

2011, s. 14).  

 

I förhållande till ovanstående citat hävdar Ljungberg (2013) att den bedömande 

blicken på det enskilda barnet är oundvikligt, eftersom analysen bildar det 

underlag för verksamhetens utvärdering. Vidare påpekar Ivarsson Alm (2013) 

att även verksamheten ska bedömas och utvecklas och inte bara barnet.  
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I det förberedande arbetet dokumenteras barnet genom olika metoder och 

underlag, vilket sedan utgör samtalsunderlaget för utvecklingssamtalet. 

(Simonsson & Markström, 2013). Det förberedande arbetet handlar om att samla 

in dokumentationer kring barnet och att visa på vad barnet har presterat i 

förskolan, samt skapa en kollektiv och gemensam bild av barnet (Markström, 

2008, 2009; Simonsson & Markström, 2013). Alasuutari, Markström och Vallberg 

Roth (2014) redogör för att förskolans dokumentation blir ett viktigt formativt 

verktyg i strukturerandet av utvecklingssamtalet och dess agenda, i 

synliggörande av barnets förmågor och utmaningar. Författarna förtydligar och 

beskriver även ett omöjligt scenario i att frångå någon form av dokumentation 

som underlag i utvecklingssamtalet. Vidare redogör Markström (2011a, 2011b) 

i sina studier för olika kommunikativa strategier och styrningsverktyg6 för att 

involvera föräldrarna i bedömningen av det enskilda barnet. Således ses det som 

en strategi för att pedagogisera föräldrarna och låta dem utvärdera och bedöma 

deras barn, genom att distansera sig som pedagog (Markström, 2011b). Det 

handlar om en form av implicit styrning, en form av soft governance som handlar 

om en osynlig maktutövning vad gäller samtalets form och innehåll, genom att 

rikta förälderns blick mot granskning och bedömning av barnet (Markström, 

2011a). En annan bedömningsstrategi som pedagogerna använder i förskolans 

sfär är de individuella utvecklingsplanerna, vilket härstammar från 

grundskolan, men som inte är något krav i förskolan (Markström & Simonsson, 

2013). Det råder ett dilemma i utövandet av de individuella utvecklingsplanerna 

då det kan vara oundvikligt att frångå en bedömning och kartläggning av 

barnets individuella utveckling, vilket riskerar i att resultera i en 

”betygssättning” av barnets prestationer. Denna bedömning och utvärdering 

frångår därmed de nationella direktiv som framkommer i olika styrdokument. 

Denna utveckling kan ses som ett resultat av införandet av läroplanen i 

förskolan, med en ökad betoning på barnets lärande. En viktig aspekt blir 

därmed att de individuella utvecklingsplanerna används med stor försiktighet 

och medvetenhet. (Skolverket, 2008). 

Utvecklingssamtalets målgrupp – FÖR VEM? 

Markström och Simonsson (2013) påpekar att finns både explicita och implicita 

önskemål och förväntningar på utvecklingssamtalet och dess genomförande 

från olika aktörer, vilket medför olika förväntade syften och mål. 

Utvecklingssamtalet har syftet att kunna arbeta för barnets bästa, samt för att 

stödja och fostra föräldrarna i deras föräldraroll (Simonsson & Markström, 

2013). Även Cheatham och Ostrosky (2011) lyfter att samtalet är av betydelse för 

att fostra och stödja föräldrarna i sin roll genom rådgivning. Denna information 

och kunskap som framkommer om barnet i de olika sfärerna, hemmet och 

förskolan, stödjer pedagogerna i det fortsatta arbetet i verksamheten. 

Utvecklingssamtalet ses även som ett verktyg för självgranskning av sin egen 

                                                 
6 Styrningsverktyg. Styrningsverktygen kan både vara av implicit och explicit karaktär, 

där artefakter som; ”egenskapskort” samt formella verktyg och resurser i form av 

blanketter och skriftliga underlag i förberedande syfte samt för att skapa en agenda för 

samtalet. (Markström, 2011a, 2011b; Markström & Simonsson, 2013).  
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profession samt förståelse för den egna verksamheten. I och med detta utgör 

utvecklingssamtalet ett examinerande verktyg för verksamheten och 

professionen, samt i syfte att granska om verksamheten och förskollärarna följer 

sitt professionella uppdrag. (Simonsson & Markström, 2013). 
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 Syfte 
Syftet med studien är att analysera sex förskollärares berättelser om arbetet med 

utvecklingssamtalet i förskolan. Detta kommer att analyseras med ett didaktiskt 

perspektiv, där utvecklingssamtalets syfte - varför, utvecklingssamtalets 

genomförande – hur, utvecklingssamtalets innehåll – vad, utvecklingssamtalets 

underlag – med vad och utvecklingssamtalets målgrupp - för vem undersöks. 
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 Metod 
Metodval  

Syftet med studien var att analysera sex verksamma förskollärares berättelser 

om arbetet med utvecklingssamtalet i förskolan. Med hänseende till vårt 

studieobjekt lämpade det sig att utgå från kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod, i syfte att besvara vårt syfte. Kvalitativa intervjuer skapar 

möjlighet att få en inblick i subjektets upplevelser, i hur andra människor 

upplever ett fenomen genom intervjupersonens egna berättelser och synsätt 

(Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014; 

Løkken & Søbstad, 1995; Svensson & Ahrne, 2015).  

 

Datainsamlingsmetod  

För att närma oss vårt studieobjekt valde vi att genomföra en semistrukturerad 

intervju av öppen karaktär för att inte styra intervjupersonens svar i förväg. 

Intervjufrågorna utgick från ett redan förberett urval där ordningsföljden kunde 

variera. I formulerandet av intervjufrågorna tog vi hänsyn till Kvale och 

Brinkmanns (2014) redogörelse för att intervjufrågorna bör vara strukturerade 

samt enkla, korta och tydliga i sin utformning. Intervjufrågorna bildade 

underlag för att få en grundläggande förståelse för förskollärarnas berättelser i 

arbetet med utvecklingssamtalet i förskolan, med ett didaktiskt perspektiv (se 

bilaga 2). Enligt Bryman ger en semistrukturerad intervju möjlighet att ställa 

följdfrågor. Därmed kompletterades intervjuerna med följdfrågor, vilket ses 

som betydelsefullt inom kvalitativa intervjuer, för att få en mer fullständig bild 

av studieobjektet (Kvale & Brinkmann, 2014; Løkken & Søbstad, 1995). Detta 

förutsätter ett aktivt lyssnande, ett reflekterande förhållningssätt och goda 

kunskaper inom ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare lyfter författarna 

vikten av att förhålla sig öppen, nyfiken och lyhörd för det som framkommer 

under intervjun. En fördel med kvalitativa intervjuer kan vara möjligheten att 

anpassa ordningen på intervjufrågorna utifrån situationen, samt att komplettera 

med andra frågor, vilket kan medföra en bredare bild av studieobjektet. Detta 

innebär en mer flexibel intervju i syfte att synliggöra och fånga det som upplevs 

relevant i intervjupersonens berättelse. (Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). För att kunna synliggöra förskollärarnas berättelser i intervjuerna, 

valde vi att använda ljudinspelning genom diktafon, som även kompletterades 

med anteckningar av en av oss. Kvale och Brinkmann framhäver att en 

ljudinspelare skapar möjlighet för intervjuaren att fokusera på ämnet och 

dynamiken i intervjun, då det är möjligt att återvända till det uttalade genom att 

lyssna igenom intervjun igen. Vidare skapar ljudinspelning möjlighet till en mer 

fullständig redogörelse kring de intervjuades berättelser, däremot kan 

användandet av ljudinspelning upplevas som ett störande element för 

intervjupersonen (Bryman, 2011; Løkken & Søbstad, 1995; Trost, 2005).  

 



  

 

15 
 

Urval 

Studien utgick från ett ändamålsmässigt och målinriktat urval (Bryman, 2011), 

då vår studie riktar sig mot förskollärares berättelser av ett fenomen. I urvalet 

av förskollärare utgick vi ifrån ett tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015), där vi först valde ut kommunala förskolor och tog kontakt med 

förskolechefer på sex förskolor. I urvalet av förskolor valde vi att göra ett 

medvetet urval utifrån en spridning på förskolor ur ett geografiskt perspektiv. 

Detta val gjordes för att få en bredare bild av förskolornas arbete med 

utvecklingssamtal. Förskolechefen blev informerad kring studiens syfte, samt 

gav oss godkännande att utföra en intervju på förskolan. Förskolechefen valde 

därefter ut en utbildad förskollärare, vilket i vår studie resulterade i en manlig 

och fem kvinnliga. Med vidare kontakt med förskollärarna informerades om tid 

och plats för intervjuns genomförande. I kontakt med en av förskollärarna 

önskade denne person att få ta del av intervjufrågorna innan intervjun i 

förberedande syfte, vilket ett beslut togs att bevilja denna önskan och frågorna 

sändes därefter via mejl. Förskolläraren blev även informerad att det kan 

tillkomma kompletterande frågor under intervjun. Förskollärarna i vårt urval 

har en spridning på erfarenhet och kön, vilket inte var ett medvetet val och detta 

kommer heller inte tas hänsyn till i resultatet. I vår studie var vi noga med att 

intervjua en förskollärare åt gången. Detta på grund av att de intervjuade annars 

kan påverka varandra samt utifrån etiska skäl, då de inte har tystnadsplikt mot 

varandra (Trost, 2005).  

 

Etiska överväganden 

Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) framhäver att 

intervjuforskningen är genomsyrad av etiska och moraliska frågor, i syfte att 

uppnå en hög vetenskaplig kvalitet. Därför har vi i vår studie tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Hermerén, 2011). Enligt 

informationskravet informerades förskollärarna kring studiens syfte och 

innehåll, samt att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

under studiens gång. I enighet med samtyckeskravet har förskollärarna 

samtyckt till att delta i intervjun då de har tackat ja. Med hänseende till 

konfidentialitetskravet informerades förskollärarna även kring att 

intervjumaterialet kommer behandlas konfidentiellt, där deras identitet inte 

kommer att framgå i studien. Följaktligen utifrån nyttjandekravet informerades 

förskollärarna kring att nyttjandet av intervjumaterialet endast används i 

studiesyfte. Förskollärarna fick även ge samtycke till ljudinspelning inför 

genomförandet av intervjuerna. Ett etiskt dilemma som vi tar ställning till är att 

deltagarnas anonymitet inte kan säkerhetsställas, då de inte är anonyma för oss 

eller för dem själva.  

 

Genomförande av intervjuer 

Våra intervjuer utfördes på respektive förskollärares arbetsplats i förskolans 

inre miljö som även upplevdes ostörd, vilket i vårt fall blev förskolans matsal, 

personalrum, kontor och samtalsrum. Detta val gjordes av förskollärarna själva. 
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Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ser det som betydelsefullt då vikten av 

att se till intervjupersonernas bekvämlighet genom att låta dem utse platsen för 

intervjuns genomförande, vilket kan ses som en trygg miljö. Intervjuerna tog 

mellan 35 till 55 minuter att genomföra. Inför intervjuernas genomförande 

avsattes en timme för varje intervjutillfälle, vilket även förskollärarna blev 

informerade kring vid den första kontakten. Detta ses som en normal 

tidsangivelse för intervjuns genomförande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Eriksson-Zetterquist och Ahrne upplyser att det kan ses som riskabelt att 

ange en förutbestämd tid att avsätta för intervjuns genomförande, då 

intervjupersonen kan begränsas i sina redogörelser, i förhållande till att ange en 

för snäv tidsangivelse.  

 

Vi valde att delta båda två under intervjuernas genomförande, vilket vi såg som 

en fördel för att kunna komplettera varandra och skapa större förståelse kring 

förskollärarnas berättelser. Trost (2005) diskuterar utifrån intervjuarens 

synpunkt kring fördelen med att vara två under intervjun, då två samspelta 

intervjuare kan få större förståelse och informationsmängd, än om vi hade valt 

att en av oss utför intervjuerna. Det ska även tilläggas att utifrån 

intervjupersonens synvinkel kan risken finnas att personen känner ett 

underläge. När den intervjuade representerar en organisation, kan det ses som 

lämpligt med två som intervjuar, utifrån komplement- och artighetsskäl. (Trost, 

2005). Under intervjuernas genomförande var en av oss den aktiva och ledande 

personen som ansvarade för att ställa intervjufrågorna och den andra 

genomförde anteckningar och kompletterade även med följdfrågor. Denna 

rollfördelning fördelades genom att vi turades om att vara den aktiva ledaren 

under varannan intervju. Den av oss som förde anteckningar kring centrala 

fraser, stödord och analyserande tolkningar under intervjuns genomförande, 

var även den som ansvarade för transkriberingen av intervjun.  

 

I inledningen av intervjun informerades förskollärarna både muntligt och med 

ett missiv (se bilaga 1) med hänseende till Vetenskapsrådets informationskrav 

och etiska övervägande (Hermerén, 2011). Förskollärarna fick även ge samtycke 

för ljudinspelning. Av sex intervjuade förskollärare intervjuades fem med 

ljudinspelare varav en förskollärare ej gav samtycke, vilket resulterade i att 

endast skriftliga anteckningar fördes från oss båda. Utifrån Brymans (2011) 

resonemang är vi medvetna om att endast anteckningar, inte kan skapa en 

fullständig skildring av den intervjuades berättelser. Vi valde därför att vi båda 

gjorde anteckningar under den intervjun som inte blev inspelad för att kunna 

möjliggöra en sådan fullständig bild av förskollärarens berättelse som möjligt.  

 

Innan vi ställde våra intervjufrågor samtalades det lite allmänt kring 

förskollärarens yrkeserfarenhet samt hur länge de arbetat på den aktuella 

förskolan. Vi utgick ifrån ordningsföljden i intervjuguiden (se bilaga 2), men 

eftersom intervjun utgår från en semistrukturerad form, kom intervjufrågornas 

ordning att variera. Då förskollärarna vid vissa tillfällen belyste aspekter som 

berörde våra frågor, resulterade det i att vi inte behövde ställa alla 

intervjufrågor. Däremot ställde vi frågan om de hade något de ville komplettera 

med angående de icke ställda frågorna i intervjuguiden, exempelvis ”är det 



  

 

17 
 

något mer du vill berätta kring utvecklingssamtalets innehåll?”. Vi ställde även 

följdfrågor till förskollärarna för att ge dem möjlighet att utveckla sina 

resonemang och tankar. Utifrån inspiration från Bryman (2011), kompletterade 

vi med olika former av frågor, exempelvis ledande och tolkande frågor, även 

tystnad användes som en strategi för att ge intervjupersonen möjlighet att tänka 

efter och komplettera sina resonemang. Vi avslutade intervjun med att ställa 

frågan till förskolläraren om hon/han hade något att tillägga, vilket Kvale och 

Brinkmann, (2014) ger intervjupersonen en möjlighet att lyfta aspekter som 

intervjupersonen funderat på under intervjun. Slutligen informerades 

förskollärarna kring möjligheten att kontakta oss via kontaktuppgifter i det 

erhållna missivet, om det uppkom oklarheter eller aspekter som förskolläraren 

önskar komplettera.  

 

Bearbetning av datamaterial 

Forskaren är ett viktigt instrument i studien, både som producent av data och 

analytiker av det empiriska materialet (Svensson & Ahrne, 2015). Vi har använt 

oss av en abduktiv metod i bearbetningen av datamaterialet, vilket innebär att 

det sker ett växelspel mellan deduktion och induktion. Det innebär att detta 

växelspel sker mellan empiri och teorier i vår analys av det empiriska materialet. 

(Svensson, 2015). Forskningsprocessens olika delar bearbetas parallellt med 

varandra, då analysen av datamaterialet började redan under genomförandet av 

intervjun (Bryman, 2011; Svensson & Ahrne, 2015). Den inledande fasen av 

bearbetningen av datamaterialet utgjordes av att den student som förde 

anteckningar under intervjun, var den som transkriberade intervjun, vilket 

Svensson och Ahrne (2015) ser som en aktiv bearbetning av datamaterialet. Att 

transkribera handlar om att transformera genom en överföring från talspråk till 

skriftspråk där icke verbala uttryck går förlorat som exempelvis tonfall, 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta är en komplicerad tolkningsprocess som 

framkallar olika principiella och praktiska frågor som bygger på olika beslut och 

bedömningar, vilket även påverkar kvaliteten på det empiriska materialet. 

(Kvale & Brinkmann, 2014). En utmaning för oss i den transkriberade fasen var 

placeringen av kommatecken och punkter i tolkningen av förskollärarnas 

uttalanden, vilket Kvale och Brinkmann beskriver bygger på en 

tolkningsprocess. Detta menar författarna kan få konsekvensen att olika 

betydelser framkommer i den transkriberade texten. Författarna lyfter även 

vikten av att använda sig av samma tillvägagångssätt i transkriberingen, vilket 

vi reflekterade över och var medvetna om, då vi beslutade att skriva ut 

intervjuerna ordagrant trots att vi inte tog hänsyn till icke verbala uttryck. Vi såg 

vidare en fördel med att vi båda deltog under intervjuerna för att underlätta 

bearbetningen av det empiriska materialet. En av oss transkriberade tre 

ljudinspelade intervjuer, den andra transkriberade två ljudinspelade intervjuer 

och renskrev bådas anteckningar från den intervjun som inte blev inspelad. Efter 

renskrivningen av den icke inspelade intervjun kompletterades materialet 

genom en gemensam reflektion för att reda ut oklarheter samt bekräfta det 

nedskrivna. 
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Vi hämtade inspiration från Kvale och Brinkmann (2014) i sin redogörelse för 

analys av intervjumaterialet, då vi började med att först läsa igenom 

intervjuerna, för att få en bild av helheten. Därefter strök vi under centrala 

nyckelord och meningar i förhållande till studiens syfte för att strukturera 

förskollärarnas berättelser och finna meningsenheter i deras uttalanden genom 

kodning för att därefter formulera olika teman (Kvale & Brinkmann, 2014). Trost 

(2005) anser att kreativitet är av betydelse vid kodning. Kodning handlar om att 

åtskilja, etikettera, sammanställa och organisera data (Bryman, 2011). Efter att vi 

kodat datamaterialet sorterades det upp utifrån förutbestämda kategorier, vilka 

var; Utvecklingssamtalets syfte – VARFÖR?, Utvecklingssamtalets genomförande – 

HUR?, Utvecklingssamtalets innehåll – VAD?, Utvecklingssamtalets underlag – MED 

VAD? samt Utvecklingssamtalets målgrupp – FÖR VEM?. Därefter formulerade vi 

olika underkategorier utifrån de centrala mönster och gemensamma nämnare 

som framkom i analysen av det empiriska materialet (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Med hänsyn till Renstam och Wästerfors (2015) valde vi även 

att lyfta fram det som bryter mönstret, vilket var det som framkom som 

skillnader.  

 

Vår bearbetningsprocess av det transkriberade materialet utgick från en 

dekonstruktiv tolkning av intervjupersonens uttalanden, med en strävan av, 

enligt Kvale och Brinkmann (2014), att söka efter att konstruera och finna den 

avsedda och egentliga meningen. Detta ses som en oändlig process och 

författarna lyfter problematiken om denna mening går att finna. I vår 

gemensamma tolkning av intervjumaterialet utförde vi vad Kvale och 

Brinkmann benämner som en dialogisk intersubjektivitet, då vi i vår tolkning 

försökte åstadkomma en enighet genom en ömsesidig kritik i ett rationellt 

samtal. Under bearbetningen av det transkriberade materialet kan nya 

tolkningar uppkomma, vilket vidare kan bidra till ytterligare betydelsefull 

kunskap kring forskningsområdet. I bearbetningen kan det framkomma 

uttalanden som är mångtydiga, vilket resulterar i att uttalandena kan tolkas på 

olika vis, vilket ses som centralt inom kvalitativ forskning då målsättning inte 

är att komma fram till kvantifierbara och entydiga innebörder (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann framhäver en kritisk aspekt i att göra 

olika tolkningar kring samma handling, som handlar om att jämföra och göra 

en kritisk bedömning i den relativa rimligheten.  
 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Att skapa en reliabel och valid studie är betydelsefullt för att få en bild av 

studiens kvalitet (Bryman, 2011). Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i 

studien, vilket innebär om studiens resultat kan återges och bli detsamma om 

studien återupprepas av andra forskare och vid andra tidpunkter (Bryman, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Det kan bland annat handla om att 

intervjupersonen ger olika eller ändrar sina svar till olika intervjuare (Kvale & 

Brinkmann, 2014) samt om tillfälliga förutsättningar och villkor kan påverka 

studiens resultat (Bryman, 2011). Validitet handlar om giltigheten i studien, 

vilket innebär om studien kan sägas mäta och undersöka det som den på 
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förhand är avsedd att mäta/undersöka, vilket uppvisas i studiens resultat (Trost, 

2005; Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Att replikera en kvalitativ studie ses som svårt om inte omöjligt (Bryman, 2011).  

Således uttrycker Trost (2005) det opassande och olämpligt att försöka mäta 

reliabilitet och validitet i kvalitativa studier, men att intervjuer ska ske så att data 

blir relevant, användbart och trovärdigt. I likhet med detta uttrycker Bryman en 

osäkerhet i tillämpandet av reliabilitet och validitet då verkligheten kan ses ur 

olika perspektiv i och med det finns fler än en beskrivning av den sociala 

verkligheten. Detta menar författaren resulterar i att det ses som omöjligt att 

skapa en absolut bild av verkligheten. Författaren redovisar att begreppen 

reliabilitet och validitet ses som olämpligt och obrukbara att använda i 

kvalitativa studier och förespråkar istället för begreppen trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Författaren menar att begreppet 

trovärdighet handlar om intern validitet, nämligen hur sannolika och troliga 

resultaten som framkommer är. Vidare ses överförbarhet som en motsvarighet till 

extern validitet, nämligen om det resultat som framkommer kan praktiseras i 

andra kontexter, vilket utgör ett problem i vår studie i förhållande till det 

begränsade urvalet. Följaktligen ses pålitlighet som en likhet med reliabilitet, 

nämligen om ett likartat resultat även kan framkomma vid ett annat tillfälle. 

Slutligen relateras konfirmering till objektivitet, nämligen om forskaren kan 

förhålla sig objektivt genom att kontrollera sina värderingar i syfte att de inte 

ska påverka studiens genomförande. (Bryman, 2011). I jämförelse med detta 

lyfter Kvale och Brinkmann (2014) kritik mot dessa mer vardagliga begrepp, då 

de påstår att de även medför en moralisk mening.   

 

Trost (2005) belyser ett dilemma med studiens reliabilitet då det förutsätter ett 

statiskt förhållande och understryker att vi hela tiden deltar i processer, då 

människan ses som aktiv i och med att nya erfarenheter förändrar människans 

föreställningar. I kvalitativa intervjuer är dessa förändringar av intresse, då vi 

kan förvänta oss olika resultat vid olika tidpunkter (Trost, 2005). I relation till 

detta beskriver Bryman (2011) extern reliabilitet, vilket handlar om 

undersökningen kan replikeras och belyser svårigheten att skapa en statisk 

social miljö. Vi har tagit hänsyn till Brymans redovisning om att stärka den 

interna reliabiliteten genom att skapa en samsyn i analysarbetet i hur vi ska tolka 

det vi har registrerat. Vi ser en styrka utifrån Kvale och Brinkmann (2014) i att 

lyfta fram olika tolkningar kring samma intervju och en strävan efter att skapa 

en subjektiv tolkning, då innehållet kan tolkas på olika sätt av olika läsare. En 

central aspekt i förhållande till vårt analysarbete handlar om det som för oss kan 

bli förgivet taget och betydelsen av om våra tolkningar är hållbara och 

valideringen i våra analyser (Kvale & Brinkmann, 2014). I förhållande till detta 

ställer vi oss frågan om vi kan ge en ”sann” bild av förskollärarnas berättelser, 

vilket vi vill poängtera att vi inte kan besvara då vår studie undersöker 

förskollärares berättelser ur ett här och nu perspektiv.  

 

I våra intervjuer har vi som beskrivits ovan i metodavsnittet använt oss av 

ledande och tolkande frågor i intervjuernas genomförande, i syfte att bekräfta 

förskollärarnas berättelser. I förhållande till detta lyfter Kvale och Brinkmann 
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(2014) att ledande frågor har som syfte att testa reliabiliteten i de resonemang 

som de intervjuade för i sina svar på intervjufrågorna. De ledande frågorna 

syftar då till att verifiera tolkningarna av intervjupersonernas resonemang, 

vilket kan stärka reliabiliteten i intervjun. Ytterligare en strategi för att öka 

reliabiliteten i studien är att återkoppla (Svensson & Ahrne, 2015), vilket i vår 

studie blir till förskollärarna.  

 

Generaliserbarhet handlar om att studera hur studiens resultat i en situation kan 

överföras till andra situationer och kan gälla en större population, vilket ses som 

problematisk inom kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014; Svensson & 

Ahrne, 2015). Denna problematik bekräftas vidare av Bryman (2011) som hävdar 

att resultatet i kvalitativ forskning endast utgörs av ett begränsat material och 

ett begränsat antal deltagare. I förhållande till detta vill vi poängtera att vi i vår 

studie inte är ute efter att generalisera, utan vår studie syftar till att ge en bild av 

sex förskollärares berättelser. Kvale och Brinkmann ställer sig även frågande till 

varför man ska generalisera då det finns för få intervjupersoner och Bryman 

beskriver att resultatet istället kan generaliseras till teorier.  

 

Metoddiskussion 

Intervjun som ett hantverk 

Vi har under studiens gång blivit medvetna om den komplicerade process som 

intervjuer omfattar, samt skapat oss en medvetenhet och ödmjukhet kring 

denna process och kring den kunskap det ger oss. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver intervjun som ett hantverk och att utföra intervjuer ses som en 

förutsättning för att lära sig konsten att intervjua och bli en kvalificerad 

intervjuare. I likhet med författarna, upplever vi att intervjua inte är en 

systematisk metod, utan genom tålmodighet lär man sig denna färdighet genom 

egen praktisk utövning och blir klokare under vägen. Vi har även varit 

medvetna om de förutsättningar som skapar ett gynnsamt förhållande för 

utförandet av intervjun, genom att exempelvis ta hänsyn till miljö och 

förhållningssätt. Kvale och Brinkmann ser intervjun som en kunskapsprocess 

och kräver en skicklig intervjuare, vilken även är medveten om de 

kvalifikationer som krävs för att skapa ett gynnsamt förhållande för 

intervjupersonen. Författarna beskriver vidare att intervjuandet är en aktivitet 

som producerar kunskap och förmedlar vikten i att forskaren har teoretiska 

grunder i ämnet samt att analysarbetet börjar tidigt. Vidare är intervjun 

kontextuellt beroende då den speglar förskollärarens berättelser för stunden ur 

ett här och nu perspektiv (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I och med att 

förskollärarnas berättelser utspelar sig för stunden har det även framkommit 

andra perspektiv som varit intressanta, som exempelvis talet om föräldraråd och 

den dagliga samverkan, vilket gör oss medvetna kring vad vi synliggör och vad 

vi bortser i förhållandet till resultatet. I relation till detta lyfter Svensson och 

Ahrne (2015) fram detta som en fördel med kvalitativ forskning, då fenomen går 

att ses ur olika perspektiv.  



  

 

21 
 

Intervjun - dess process och utförande 

Intervjun ses som en aktiv och konstruktiv process där människor interagerar i 

ett ömsesidigt samspel och producerar kunskap tillsammans (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under intervjuerna har vi använt oss av olika strategier, 

vilket påverkar intervjuns kunskapsproduktion, bland annat att sammanfatta 

och använda oss av följdfrågor. Løkken och Søbstad (1995) lyfter fram att 

sammanfatta under intervjuns genomförande, kan signalera för 

intervjupersonen att intervjuaren är lyhörd och uppmärksam på vad som sägs, 

samt ett sätt att kontrollera att intervjuaren tolkar intervjupersonens uttalande 

rätt. När intervjupersonen utför långa svar på intervjufrågorna poängterar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att det är betydelsefullt att den som 

intervjuar upprepar intervjupersonens egna ord vid följdfrågor samt uttrycker 

ett verbalt intresse, för att få intervjupersonen att berätta mera och skapa en 

trygghet hos intervjupersonen.  

 

Vi är medvetna om att det i forskningsintervjun råder en asymmetrisk 

maktrelation, i och med att det är forskaren som definierar och kontrollerar 

samtalet ur ett maktperspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna redogör 

för att detta yttrar sig då forskaren intar en maktposition genom att introducera 

intervjuns ämne och analysera de svar som framkommer, vilket innebär att 

forskningsintervjun inte utgör ett samtal mellan likställda parter. Trost (2005) 

belyser vikten av att se intervjuerna och intervjuguiden som en process, vilket 

kännetecknas av förändringar och betydelsen av att förhålla sig flexibel för att 

skapa en personlig och kommunicerbar intervjuguide. Vi upplevde själva att 

frågornas ordningsföljd och dess formulering anpassades utifrån 

förskollärarens berättelser utan att förlora dess mening och innehåll.  

 

I vår studie blev fem förskollärare inspelade med ljudinspelning varav en 

intervjuperson inte gav samtycke för ljudinspelning. En aspekt utifrån att en 

intervju inte blev inspelad är att vi inte har samma mängd material att tillgå från 

den intervjun, då det i de ljudinspelade intervjuerna gav ett större material. 

Detta påverkar därmed resultatet då vi inte kan redovisa i detalj vad 

förskolläraren berättar, samt att våra tolkningar utgår från våra anteckningar 

och inte från transkriberat material. Ytterligare en aspekt, som även nämndes 

tidigare, var att en förskollärare bad om att få ta del av intervjufrågorna i förväg. 

Detta är något vi tagit ställning till vad det gäller att det kan ha påverkat den 

kommande intervjun i och med att det skapar möjlighet för förskolläraren att 

komma väl förberedd inför intervjun, samt att denna möjlighet inte gavs till de 

andra intervjupersonerna. Utifrån ett annat perspektiv kan förskolläraren som 

får möjlighet att förbereda sig bli styrd av sin tänkta agenda i sin redogörelse. 

Att skapa kvalitet i det empiriska materialet 

Vi valde att begränsa oss till sex intervjuer i syfte att skapa kvalitet och kunna 

förhålla oss förtroget till det empiriska materialet som framkommer, samt i 

analysprocessen av dem. Kvale och Brinkmann (2014) framhäver att det är bättre 

att genomföra ett färre antal intervjustudier och ägna mer arbete till att 

förbereda och analysera intervjuerna. Trost (2005) lyfter risken med för många 
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intervjuer är att materialet kan bli ohanterligt och skapa svårigheter att få en 

överblick av det insamlade materialet, samt att betydelsefulla detaljer kan gå 

förlorade. Detta kan vidare bekräftas i Rennstam och Wästerfors (2015) 

redogörelse för att innebörden och variationen i den kvalitativa studien ses som 

mest betydelsefullt och inte den mängd data som samlas in. En fördel med 

kvalitativa intervjuer är att antalet intervjuer inte behöver bestämmas i förväg, 

utan forskarna kan till fördel kombinera genomförandet av intervjuer och 

analysen av dem, vilket kan stödja forskarna i att avgöra om en form av mättnad 

uppnås (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi vill poängtera att vi inte hade 

som syfte att uppnå mättnad genom att jämföra förskollärarnas berättelser för 

att finna en enighet. Vi var endast ute efter förskollärarnas berättelser om arbetet 

med utvecklingssamtalet i förskolan i ett här-och-nu perspektiv. Kvale och 

Brinkmann (2014) belyser svårigheterna kring transkriberingen av intervjuer då 

processen från ett muntligt till ett skriftligt språk bygger på våra beslut, 

bedömningar och tolkningar. I och med detta poängterar författarna att 

forskningsintervjuer saknar klara kvalitetskriterier.  
 

Rennstam och Wästerfors (2015) redogör för att en förutsättning för 

analysprocessen är att forskarna känner sig förtrogna med sitt empiriska 

material och bearbetar det om och om igen för att skapa en överblick och 

kontroll. I denna analysprocess framhäver Bryman (2011) kritik mot kodning av 

kvalitativ data, då data fragmenteras från sin helhet. Detta har skapat en 

medvetenhet hos oss att helheten riskerar att gå förlorat, då det som väljs ut att 

synliggöra i resultatet kan tas ur sitt sammanhang. Vidare har vi i analysarbetet 

reflekterat över Kvale och Brinkmanns (2014) resonemang kring ett etiskt 

problem gällande analysen och hur djupt intervjun kan analyseras, samt 

diskussionen om intervjupersonerna ska ges inflytande på den tolkning som 

görs av deras uttalande.  
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 Resultat  
Syftet med studien är att analysera sex förskollärares berättelser om arbetet med 

utvecklingssamtalet i förskolan. Detta analyseras med ett didaktiskt perspektiv, 

där utvecklingssamtalets syfte - varför, utvecklingssamtalets genomförande – 

hur, utvecklingssamtalets innehåll – vad, utvecklingssamtalets underlag – med 

vad och utvecklingssamtalets målgrupp - för vem undersöks. I följande 

resultatdel presenteras förskollärarnas berättelser utifrån studiens syfte i 

följande kategorier; Utvecklingssamtalets syfte – VARFÖR?, Utvecklingssamtalets 

genomförande – HUR?, Utvecklingssamtalets innehåll – VAD?, Utvecklingssamtalets 

underlag – MED VAD? samt Utvecklingssamtalets målgrupp – FÖR VEM?. Därefter 

följer underkategorier utifrån de centrala mönster och gemensamma nämnare 

som framkom i analysen av det empiriska materialet. I nedanstående resultat 

har vi valt att inte skilja förskollärarna i studien åt, då vi upplever det oväsentligt 

med hänseende till vårt syfte. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning 

över studiens resultat.  

 

Utvecklingssamtalets syfte – VARFÖR? 

Förskollärarna i studien ser utvecklingssamtalet som en betydelsefull 

mötesarena och att samtalet fångar flera centrala delar. En central del som 

framkommer är vikten i skapandet av en djupare relation med föräldrarna, samt 

att få möjlighet att få samtala kring barnet. I förskollärarnas berättelser 

framkommer det både implicita och explicita syften med utvecklingssamtalet i 

förskollärarnas berättelser, vilket presenteras nedan. 

Vikten av att skapa en dialog för att främja ett djupare samtal 

I förskollärarnas berättelser framkommer ett betydelsefullt syfte där vikten i att 

skapa en dialog mellan föräldrarna och förskolepersonalen i 

utvecklingssamtalet, för att skapa en relation och kommunikation mellan hem 

och förskola. Förskollärarna i studien berättar kring en utveckling vad det gäller 

kommunikationen med föräldrarna, då de lyfter att utvecklingen har gått från 

en envägskommunikation, en monolog till en dialog. I och med denna dialog 

mellan hem och förskola skapas en mer jämlik relation, där vikten av föräldrars 

delaktighet och inflytande betonas. Detta inflytande beskrivs som att ta del av 

föräldrarnas upplevelser av förskolans vardag, samt en möjlighet till att få ställa 

frågor till förskolepersonalen. Denna jämlika relation blir en förutsättning för att 

kunna utbyta erfarenheter kring barnet och skapar möjlighet för de olika 

aktörerna att delge sin bild av barnet i ett enskilt samtal. Utvecklingssamtalet 

blir därmed en mötesarena i främjandet av ett djupare samtal, vilket inte uppnås 

i den dagliga samverkanskontakten med hemmet. Nedan berättar en 

förskollärare om syftet med utvecklingssamtalet. 

 

Det är för det första […] dialogen med föräldrarna, alltså den 

kommunikationen och att föräldrar ska få en större insyn i verksamheten 

och hur deras barn blir här i olika situationer. Syftet framförallt, det är väl 

att man ska fokusera på barnet och barnets lärande och utveckling. […] Då 

kan man fokusera mer på lärandet på ett helt annat sätt och visa exempel 
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också från verksamheten, när barnen utforskar matematik eller 

naturvetenskap eller vad det nu kan vara. På något sätt kan man vara mer 

professionell då, utifrån vad vi jobbar med och visa det på ett tydligare sätt. 

 

I ovan citat synliggörs ytterligare ett syfte, att utvecklingssamtalet ses som ett 

ypperligt tillfälle att få synliggöra sin professionalitet och samtala kring 

pedagogik. 

Att synliggöra barnets utveckling – ”barnets resa” i förskolan 

Ett syfte som framkommer i förskollärarnas berättelser är möjligheten att 

synliggöra barnets utveckling i utvecklingssamtalet och möjligheten att få 

samtala om det enskilda barnet med föräldrarna. Utvecklingssamtalet handlar 

om att se till barnets bästa och skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling 

hos barnet. I berättelserna framkommer även möjligheten att kartlägga barnets 

utveckling och synliggöra den för föräldrarna.   

 
I relation till dem [föräldrarna], kunna berätta vart deras barn är och hur, 

om det är något de behöver jobba på. Synliggöra det väldigt mycket. […] 

om det är någon som har problem av något slag, kommer fram till det och 

kan i samtalet med föräldrarna synliggöra det och hjälpa barnet på bästa 

sätt tillsammans med dem. Sen är det också för att se deras [barnens] 

utveckling, det hör ihop. Märker man, ja, här händer ingenting, det blir 

ingen utveckling, vad beror det på? Att man får med föräldrarna på tåget 

också.  

 

Med hänseende till ovan citat gör vi en tolkning att det görs en bedömning 

utifrån vad barnet är i behov av i förhållande till en norm. Detta skapar möjlighet 

att synliggöra denna bild av barnet för föräldrarna, i syfte att stödja barnet på 

bästa sätt. I berättelserna framkommer även att utvecklingssamtalet inte är till 

för att kartlägga barnets problem, utan det är barnets utveckling som ska stå i 

fokus för att skapa de bästa förutsättningar för att kunna utvecklas. Att 

synliggöra barnets utveckling blir även en form av stöd i bedömningen och 

utvärderingen av verksamheten. 

Synliggöra och stärka förskolans verksamhet  

Ett syfte med utvecklingssamtalet i förskolan som förskollärarna berättar kring 

är möjligheten att synliggöra och stärka förskolans verksamhet och förskolans 

uppdrag. I resultatet framkommer även möjligheten att ge föräldrarna en inblick 

i förskolans verksamhet och arbete.  

 

Att få föräldrarna att få en inblick i vår verksamhet, att vi berättar utifrån 

hur vi jobbar och vad våra syften är med det vi gör i förskolan. 

 

I dialogen med föräldrarna under utvecklingssamtalet framkommer 

föräldrarnas synpunkter på förskolans arbetssätt, vilket pedagogerna tillvaratar 

som en utvärdering av verksamheten.  

 

När man pratar med föräldrar och deras återkoppling på vad som har varit 

bra eller dåligt eller vad barnet har sagt hemma, sådant kommer oftast 
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fram. ”Det här har väldigt många tyckt att det inte var ett bra sätt att jobba.” 

[…] Man synliggör sin verksamhet, och det gör att man kan återkoppla och 

tänka.  

 

I förskollärarnas berättelser framkommer det att utvecklingssamtalet även 

skapar möjlighet för föräldrarna att få berätta om sitt barn och deras syn på 

förskolan. I berättelserna poängteras även vikten i att förmedla till föräldrarna 

att deras synpunkter är meningsfulla och berättar vidare att utvecklingssamtalet 

skapar möjlighet att bjuda in föräldrarna i förskolans verksamhet. 

 

Utvecklingssamtalets genomförande – HUR? 

I förskollärarnas berättelser framkommer det att utvecklingssamtalet ses som en 

process och att det förberedande arbetet sker kontinuerligt under hela året, vad 

det gäller insamling av material. Detta förberedande arbete bidrar med underlag 

för kommande utvecklingssamtal. Utifrån förskollärarnas berättelser 

framkommer olika strategier kring att synliggöra barnets utveckling och vad 

fokus ska ligga på i utvecklingssamtalet. 

Det förberedande arbetet – en omfattande process 

I förskollärarnas berättelser synliggörs vikten av att avsätta tid för det 

förberedande arbetet, samt vikten av att vara förberedd inför 

utvecklingssamtalets genomförande, för att skapa ett kvalitativt samtal. I 

berättelserna framkommer fördelen med att välja ut vilka områden som ska 

utgöra grunden för underlaget och innehållet i utvecklingssamtalet i början av 

höstterminen, för att underlätta det förberedande arbetet och insamling av 

material. I berättelserna framkommer även ett dilemma/ kritisk aspekt kring om 

det insamlade materialet är tillräckligt för utvecklingssamtalets innehåll och hur 

barnet ska framställas.  

 

Håller man efter och tar bilder hela tiden då har man materialet. Sen blir 

det att välja ut vad det är man vill ta med inom de olika områdena. […] Om 

jag har utvecklingssamtal i maj och har tagit en bild om skapande i oktober, 

kan det skilja väldigt mycket på en treåring från oktober till maj. […] Om 

vi behöver flera bilder, eller om hur vi ska synliggöra barnet på bästa sätt. 

 

I likhet med ovan citat framkommer det i förskollärarnas berättelser om 

insamling av material och betonar vikten i att synliggöra bilder och filmer som 

är aktuella. I jämförelse med detta synliggörs vikten i att synliggöra hela årets 

process för att fånga barnets utveckling. I berättelserna framkommer betydelsen 

av att skapa förutsättningar utifrån ett tidsperspektiv i det förberedande arbetet. 

Att ta tillvara den tiden som finns framställs som betydelsefull, samt reflektioner 

kring olika faktorer som påverkar, som ekonomi, barngruppens storlek och 

personaltäthet. Dessa faktorer ses som en utmaning i att avsätta tid för det 

förberedande arbetet och att få med alla delar. Förskollärarna lyfter betydelsen 

av en mall som stödjer det förberedande processarbetet under hela året, för att 

sedan sammanställa genom att sortera och välja det som ska synliggöra barnets 

läroprocess och utveckling i utvecklingssamtalet. Utifrån förskollärarnas 

berättelser framstår utvecklingssamtalet som ett verktyg, där samtalets innehåll 
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och arbetet kring det utgör stöd för att följa upp och utvärdera förskolans 

verksamhet. 

Att skapa en kollektiv och ”sann” bild av barnet 

I förskollärarnas berättelser framkommer det att skapandet av den kollektiva 

bilden av barnet ses som den mest centrala delen i det förberedande arbetet inför 

utvecklingssamtalets genomförande. I förskollärarnas berättelser synliggörs 

olika sätt att konstruera den kollektiva bilden av barnet. Syftet med att skapa en 

kollektiv bild av barnet är att skapa en gemensam röst genom att komplettera 

och styrka varandras syn i arbetslaget. I nedanstående citat beskrivs hur den 

kollektiva bilden skapas. 

 

Det är jag som gör materialet för mina ansvarsbarn, men vi pratar 

tillsammans eftersom vi ser olika saker, upplever och känner de [barnen] 

på olika sätt, vi har olika relationer till dem. Då är mina kollegor 

jätteviktiga, […] man vill täcka in alla områden och ge en sådan rättvis bild 

som man kan och då vill man höra från så många som möjligt som är med 

i det här barnets liv här.  

 

Kan du läsa igenom det här och kolla om det är något mer som du tycker 

att vi ska ta upp, tycker du att det här stämmer? Så att man gör det till varje 

[barn], för alla ser dem på olika sätt.  

 

Det som synliggörs i förskollärarnas berättelser ovan, är att det finns en strävan 

efter att skapa en ”sann” och rättvis bild av barnet i det kollektiva arbetet. I 

berättelserna framkommer att det finns bristande tid för att skapa en kollektiv 

bild av barnet från hela arbetslaget, men en strävan att hinna med finns. En 

annan konsekvens som framkommer är att en kollektiv bild av barnet kan 

skapas av utvalda pedagoger och inte hela arbetslaget. Resultatet visar även att 

det förberedande arbetet även utgörs av observationer och barnintervjuer, där 

barnets röst ses som en central och viktig del i innehållet. 

 

Vi gör barnintervjuer med barnen […] och observationer som vi 

sammanställer tillsammans [i arbetslaget]. För jag kan ha missat någonting, 

”ja, men det hade jag inte tänkt på”, det måste jag också fundera på vad det 

kan vara och vad det är för känsla bakom det.  […] Så frågar vi alla de här 

frågorna och tittar på observationerna, stämmer det här ihop, eller är det 

någonting vi har sett som, ”vad konstigt att du [barnet] svara såhär”.  

 

Med hänseende till ovanstående citat synliggörs syftet med intervjuerna att 

jämföra barnens uttalande med de observationer som gjorts kring barnen. Vi gör 

en tolkning av att förskollärarens tolkning av observationerna väger tyngre än 

barnets röst. En aspekt som synliggörs i förskollärarnas berättelser är dilemmat 

kring insamling av material utifrån ett tidsperspektiv, vilket kan påverka 

utvecklingssamtalets innehåll och kvalitet. I resultatet framkommer om 

materialet samlas in för tätt inpå utvecklingssamtalet blir det en sämre kvalitet, 

eftersom det inte ger bilden av barnets utveckling under hela året, samt att de 

även tappar den utvärderande aspekten i relation till verksamhetens arbete 

under året.  
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Det kanske inte blir så himla perfekt och kanske inte så himla rätt. Utan då 

blir det mer vad händer just nu, inte hur det började och var vi är nu och så 

kan man på vårterminen se, ”hur gick det?”, eller om man tänker på något 

som har kommit upp i barnintervjun, en otrygg miljö, vad hände med 

miljön? Blev den bättre? Har barnet lekt där eller är den fortfarande otrygg 

i den miljön? Ja, det är viktigt att lägga upp en plan så att man hinner utan 

att det blir för mycket.  

 

I berättelserna framkommer en önskan om att få mer tid för reflektion i 

arbetslaget och med barnen, för att skapa ett större djup kring olika 

samtalsområden och för att ta hänsyn till barnets perspektiv genom att lyfta 

barnets röst och stärka deras inflytande.  

 

Många gånger tror vi saker upplever jag, istället för att veta egentligen. […] 

Det är viktigt att vi gör reflektion tillsammans med barnen, att de får syn 

på sitt eget lärande […] att de får titta på bilder och filmer och kommentera.   

 

Resultatet visar även kring vikten av att ge barnen inflytande över det 

förberedande arbetet inför utvecklingssamtalet. I berättelserna framkommer att 

barnets ålder blir en faktor som får betydelse för barnets inflytande och 

delaktighet i det förberedande arbetet inför utvecklingssamtalet.  

 

Den äldsta avdelningen där kör vi mycket att barnen var med och valde 

bilder och det kunde komma reflektioner inför utvecklingssamtalet. […] 

”Ja, men vad vill du att vi berättar för din mamma och pappa?”. […] Nu 

jobbar jag med de yngsta barnen […] men det blir lite svårare och jobba 

med delaktighet och inflytande på så sätt eftersom de [barnen] inte har 

samma språk och kan uttrycka sig på samma sätt.  

 

En aspekt som framkommer i förskollärarnas berättelser är arbetet kring att ha 

ansvarsbarn, vilket varierar i det förberedande arbetet. I berättelserna 

framkommer att de har ansvarsbarn som de följer under en längre tid, vilket ses 

som en fördel för att kunna följa ”barnets resa” och betonar att processen är den 

viktiga och inte bara målet. 

 

Då vet jag utan att ha material och kan prata mycket om saker som jag vet 

och sett. Jag kan gå tillbaka, ”tänk när hon var tre, vilken resa”. Det är inte 

bara någonting nerskrivet, det är ju ett barn som jag känner väldigt väl. Det 

tycker jag är jättebra, att man får ut en annan relation till föräldrarna.  

 

I förskollärarnas berättelser framkommer vikten av att ”allas barn är allas barn”, 

men att den ansvarige pedagogen lägger större fokus på att förbereda sina 

utvecklingssamtal. Vikten i att kunna möta och kommunicera med alla barn och 

föräldrar framställs som betydelsefullt. I förskollärarnas berättelser 

framkommer vikten i att vara flexibel att byta ansvarsbarn utifrån föräldrarnas 

behov. Detta behov berättar förskollärarna handlar om att föräldrarna ska känna 

sig trygga och att relationen mellan hem och förskola ska fungera. I resultatet 

framkommer även en berättelse om att inte använda ansvarsbarn, utan låter 
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föräldrarna få inflytande i valet av den pedagog som de vill ha samtalet med. 

Detta synliggör därmed en flexibilitet hos förskolepersonalen, samt en 

medvetenhet kring föräldrarnas inflytande och delaktighet. Förskolläraren 

berättar vidare kring en medvetenhet om att detta kan påverka 

arbetsbelastningen om fler föräldrar vill ha samma pedagog. Detta påverkar 

även fördelningen av det förberedande arbetet inför utvecklingssamtalet.  

Att skapa utrymme för föräldrarnas delaktighet och inflytande i det 

förberedande arbetet 

I förskollärarnas berättelser synliggörs att föräldrarnas delaktighet och 

inflytande i det förberedande arbetet varierar. Förskollärarna berättar att de 

använder sig av ett förberedande frågeformulär till föräldrarna inför 

utvecklingssamtalets genomförande. Frågeformuläret är lokalt utformat och ser 

olika ut, utifrån vad pedagogerna på den enskilda förskolan ser som 

betydelsefullt att samtala kring i utvecklingssamtalet. Det framgår i 

förskollärarnas berättelser att föräldrarna ges möjlighet till delaktighet och 

inflytande i utvecklingssamtalets genomförande, i syfte att skapa en jämlik 

dialog. I förskollärarnas berättelser synliggörs olika sätt att skapa utrymme för 

föräldrarnas delaktighet och inflytande i utvecklingssamtalet. Detta handlar om 

att få en bild av barnet utifrån föräldrarnas perspektiv, då förskolläraren inte ser 

den dagliga kontakten som tillräcklig för att få denna bild av barnet. 

Förskollärarna berättar betydelsen av att det finns tid för utrymme för 

föräldrarna att ställa frågor och komma till tals.  

 

I början av samtalet försöker jag att få föräldrarna att prata, ”hur tycker ni 

att det känns, verkar det gå bra, trivs barnet här i förskolan, vad berättar 

han om förskolan hemma?”. Jag vill att de får möjlighet att prata och fråga. 

[…] Att de också får stort utrymme i samtalet.  

 

I förskollärarnas berättelser framkommer även svårigheterna att skapa en dialog 

med föräldrarna och skapa en jämlikhet i samtalet när det finns 

språksvårigheter, vilket en strategi blir att ta stöd av en tolk.  

Kommunikativa strategier – ett stöd i att skapa ett jämlikt samtal 

I förskollärarnas berättelser framställs vikten i att skapa en dialog med 

föräldrarna i ett jämlikt samtal i utvecklingssamtalet, för att skapa 

meningsfullhet. I resultatet framkommer en utmaning i att skapa ett mer jämlikt 

samtal i en mångkulturell förskola, då statusen som förskollärare ses som hög. 

Utmaningen blir därmed att sänka sin status för att få ett mer jämlikt samtal med 

stöd av olika kommunikativa strategier. Att skapa en lättsam miljö där 

föräldrarna kan känna en trygghet ses som en förutsättning, då 

utvecklingssamtalet kan upplevas som skrämmande för föräldrarna. Denna oro 

kan bland annat handla om föräldrars rädsla för att det är något problem med 

sitt barn. I förskollärarnas berättelse belyses vikten i att ändå uppmärksamma 

föräldrarna på problemet, utan att skuldbelägga dem. I förhållande till detta ses 

vikten av en kontinuerlig dialog under hela året med föräldrarna kring barnets 

utveckling, för att lugna den eventuella oron hos föräldern. I förskollärarnas 
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berättelser förekommer en generell strategi i utvecklingssamtalets 

genomförande, som handlar om att varva allvar med mer personliga 

samtalsämnen.  

 

Nu är det lite mycket allvar här, då får vi lätta upp stämningen och gå 

tillbaka och tillslut funkar det här, då har vi fått en bra dialog. Det tycker 

jag är det absolut viktigaste att man inte bara har sitt manus och bara gasar 

på, det här är det jag ska säga, nu kör vi. Utan man har ögonkontakt, man 

ser på kroppsspråket att nu måste jag läsa av situationen lite här. Det är 

alltid viktigt att få med det man måste säga, men man behöver inte göra 

det som en smäll på käften, utan man får ha lite is i magen, och liksom ta 

det så att det blir bra. För att är det någonting svårt att prata om, så är det 

ännu svårare att höra det, troligtvis.  

 

Ytterligare en återkommande kommunikativ strategi som förekommer i 

förskollärarnas berättelser är användningen av konkret material och bildstöd i 

olika former, för att synliggöra och tydliggöra utvecklingssamtalets innehåll.  

 

Det är ett lättare sätt att hålla fokus på det som man ska prata om. […] Jag 

tycker det är viktigt att visa sig proffsig även om man kanske missar det 

här med att vara trevlig, kompis [med föräldern]. […] Vissa föräldrar kan 

prata hur mycket som helst, men då är det bra att ha den där mallen för då 

kan man gå tillbaka till den hela tiden.  

 

Detta underlag utgör en form av agenda för samtalets genomförande, vilket vi 

tolkar kan ses som en styrande agenda. Förskollärarna berättar att underlaget 

skapar en trygghet i att styra tillbaka samtalet om samtalsämnet ”svävar iväg”. 

 

Utvecklingssamtalets innehåll – VAD? 

I förskollärarnas berättelser framkommer det att utvecklingssamtalets innehåll 

varierar, då det finns både likheter och skillnader. En intressant aspekt som 

framkommer i förskollärarnas berättelser är en erfarenhetsbaserad upplevelse 

kring att innehållet kan se olika ut beroende på förskolans belägenhet. En 

reflektion som uppkommit i förhållande till detta är frågan kring vad 

likvärdighet egentligen är, i förhållande till vad som ligger som fokus i 

utvecklingssamtalets innehåll. En konsekvens av införandet av förskolans 

läroplan har resulterat i ett större fokus på utveckling och lärande i 

utvecklingssamtalets innehåll, samt att förskollärarens ansvar får större 

betydelse. Vidare framkommer det att pedagogens utbildning kan få 

konsekvenser för utvecklingssamtalets innehåll och genomförande, vilket även 

blir en viktig aspekt i förhållande till att skapa likvärdiga utvecklingssamtal. 

Skapa en gemensam bild av barnet 

En central aspekt som framkommit i förskollärarnas berättelser är skapandet av 

bilden av barnet, samt en dialog kring barnets utveckling. Dialogen utgörs av 

ett komplementärt förhållande i ett ömsesidigt samspel mellan hem och förskola 

i skapandet av bilden av barnet, där både pedagogens och förälderns röst får 

komma till tals. I detta ömsesidiga samspel delges information kring barnets 
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utveckling utifrån de både sfärerna, hem och förskola. Förskollärarna berättar 

att innehållet i utvecklingssamtalet handlar om barnets trivsel, utveckling och 

lärande samt barnets kamratrelationer. I nedanstående citat berättar en 

förskollärare kring innehållet som handlar om barnets utveckling men även om 

hur föräldrarna upplever barnet, samt sin egen trygghet i förskolan, vilket 

skildras i att skapa en jämlik dialog. 

 

Därefter kommer vi in på utvecklingsområdet och då har vi den här 

checklistan som är ganska vanlig med motorik, mat, sov, vila, 

språkutveckling, socialt samspel och sådana saker. Där försöker vi också få 

dialogen, eftersom när man kommer från en annan kultur har man oftast 

en annan syn på förskolan, det är väldigt hög klass. De känner inte riktigt 

att de vågar fråga […] utan vi lärare är väldigt högt uppsatta, och de ska 

man lyssna på. Vi försöker […] fråga, ”vad anser du att ditt barn ligger i 

utvecklingen” […] de har stor del i det.  

 

I förskollärarnas berättelser skildras ett dilemma då bilden av barnet från de 

olika sfärerna hem och förskola inte överensstämmer. För att kunna hantera 

detta dilemma ses ett behov att tillsätta en extra resurs som specialpedagog och 

ytterligare samtal kan tillsättas. I resultatet framställs utvecklingssamtalet som 

en möjlighet att kartlägga barnets utveckling och synliggöra om det skett någon 

förändring, vilket ses som en utveckling utifrån normen. En möjlighet som 

framkommer i förskollärarnas berättelser är att återkoppla till tidigare 

utvecklingssamtal för att få syn på denna utveckling, vilket blir en form av 

summativ bedömning. I relation till detta berättar en förskollärare kring 

bemötandet av föräldrarnas tankar kring barnet, för att skapa de bästa 

förutsättningarna för barnets utveckling.  

 
Man måste ändå vara ärlig och rak om det är så att barnet har problem med 

någonting eller att det inte funkar. Men jag ser det som att då är det 

verksamheten som inte fungerar för då har man inte gjort det möjligt för 

det här barnet att lyckas i verksamheten. Det är det man vill trycka på lite 

extra för att föräldrarna ska förstå att det är vårt uppdrag, det är vi som ska 

se till att det här barnet utvecklas på bästa möjliga sätt. 

 

Med hänseende till ovanstående citat framkommer det att innehållet i 

utvecklingssamtalet styrs utifrån barnets behov och förutsättningar, vilket även 

bekräftas i övriga förskollärares berättelser.  

Styrande utifrån verksamhetens arbete 

I förskollärarnas berättelser framkommer det att det sker en avgränsning kring 

vilka områden som ska utgöra innehållet i utvecklingssamtalet. Dessa områden 

är uppbyggda utifrån förskolans läroplan, för att synliggöra och kartlägga 

barnets utveckling i de utvalda områdena. Förskollärarna berättar att detta 

stödjer dem i att synliggöra verksamheten och förskolans uppdrag för 

föräldrarna i utvecklingssamtalet.  
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Nedan berättar en förskollärare hur uppbyggnaden utifrån förskolans läroplan 

kan se ut.  

 

Den är uppbyggd utifrån läroplanens rubriker, det här med trygghet, språk 

och kommunikation, lärandemiljöer […] naturvetenskap, matematik, 

teknik, hälsa och miljö […] att utveckla sin fulla potential. Det tittar vi på 

under förskolans gång […] vi ska ha haft utvecklingssamtal så att alla de 

här bitarna ska finnas med […] Det är inte så att vi tittar på alla bitar 

samtidigt. […] Trygghet, språk och kommunikation det finns alltid med, 

på alla utvecklingssamtal och sen väljer vi ett eller två ämnen eller rubriker 

som vi tittar på. 

 

Som framkommer i ovanstående citat och i förskollärarnas berättelser 

framkommer det olika sätt att välja ut innehållet utifrån de områden som ligger 

till grund för förskolans arbete. Innehållet kan även utgå från förskolans 

temaarbete och vart barnet har sitt engagemang och intresse. En förskollärare 

berättar vikten i att välja ut ett färre antal områden utifrån ett kvalitativt 

perspektiv, för att skapa en djupare förståelse för barnets utveckling. 

 

Det kanske är bättre att göra två riktigt, så man ser utvecklingen för 

respektive barn, än att man tar fem och så kanske man inte hinner med det 

grundläggande i slutet. 

 

En aspekt som framkommer i förskollärarnas berättelser kring innehållet i 

utvecklingssamtalet är att innehållet i första hand utgår från olika förmågor som 

synliggörs i relation till barnet. Utifrån olika dokumentationer väljs bilder för 

varje område ut, där bilderna synliggör vad barnen säger och uttrycker utifrån 

dessa förmågor som förskolläraren berättar utvecklar lärandet.  

 

Då kommer man in på att man pratar mycket om hur verksamheten är, så 

att de [föräldrarna] får mer insyn i hur vi jobbar och hur vi tänker och hur 

vi ser på lärande och utveckling. Hur barnen blir i olika situationer utifrån 

språk och kommunikation till exempel, naturvetenskap […] skapande, 

matematik […] atmosfär och organisation. […] Förmågor som utvecklar 

lärandet, till exempel som att forma egna hypoteser, att reflektera, 

kommunicera och då trycker vi på de förmågorna att det här ser vi ditt barn 

blir ofta väldigt kommunikativ i de här situationerna, reflekterar väldigt 

mycket, kommer med hypoteser. Om vi har något projekt kommer de med 

idéer och mycket sådant, det blir inte den här kunskapsaspekten utan mer 

det här fokus på förmågorna. 

 

I liknelse med ovan synliggörs det i berättelserna att innehållet styrs utifrån 

olika områden där en bedömning av barnets förmågor och färdigheter 

synliggörs, samt hur barnet fungerar i förskolan.  

 
Om vi har språk och kommunikation i början av terminen, så har man 

någon dokumentation och sen har man någon senare på hösten och att man 

kan visa att det här har skett, den här utvecklingen har skett eller när det 

gäller matematik. […] Det är målet, det är inte alltid det går att få till det, 

men målet är att man ska visa en utveckling som har skett hos barnet.  
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Detta arbetssätt att utgå från olika områden stödjer pedagogerna i att synliggöra 

barnets utveckling i förskolan.  

 

Man har fått en större medvetenhet och tar mer saker på allvar. […] Här får 

man börja med en självskattning, vad är det vi är bra på och vad är det vi 

behöver utveckla […] sen i det kan man se hur barnen använder sig av 

matematik i olika situationer. Det blir en helt annan medvetenhet.  

 

Ovan berättar förskolläraren att arbeta utifrån de olika områdena har varit 

utvecklande och upplever att det stärker förskollärarens professionalitet och 

förskolans funktion. 

Bedömning av barnets utveckling och lärande – en komplex 

utmaning 

I förskollärarnas berättelser framkommer reflektioner kring bedömning i 

förskolan, vilket ses som en komplex utmaning. En förskollärare berättar att 

bedömning av barnet inte ska ligga som fokus i förskolan, utan att det är 

verksamheten som ska bedömas.  

 

Det är det som kan vara lite besvärligt i utvecklingssamtal, just det där att 

man ska hålla sig till att det är verksamheten som är det som man ska 

bedöma och inte barnet. Man ska inte säga ”nämen ditt barn är dåligt på…, 

ditt barn kan inte…”, utan vi brukar fokusera på vad barnen gör, vilket 

lärande vi ser. […] När ditt barn bygger lego till exempel, bygger han 

väldigt mycket utifrån olika symmetrier, så vi har börjat fokusera mycket 

på symmetrier […] då blir det inte bedömning utifrån vad barnet kan och 

inte kan, utan ditt barn är intresserad av det här och utifrån det här ser vi 

jättemycket matematik och vi utvecklar honom utifrån intresset med 

symmetrier till exempel. 

 

Utifrån ovanstående citat framkommer det att förskolläraren väljer ut innehållet 

utifrån barnets intresse. I relation till detta blir det intressant att ta del av en 

berättelse kring betydelsen i att reflektera med barnet kring deras görande.  

 

Det är att synliggöra när de [barnen] verkligen gör något matematiskt, när 

de har ett matematiskt tänk. Om man ser att ett barn bygger med klossar 

och bygger långt, så tänker jag nu är det matematik, de bygger jättelångt, 

men det kanske inte alls är syftet. Barnet kanske inte alls tänker på att det 

där är långt, kanske bara tänker att det är något helt annat. Då måste man 

fråga, ”vad gör du för någonting?” ”Ja, men jag bygger jättelångt här och 

den här är jättekort”. Ja, pang, där, matematik. Perfekt, där kan vi ta en bild, 

vi pratar med barnet, titta, kommer du ihåg, här bygger du långt och här 

bygger du kort. Då är det matematiskt och då kan vi synliggöra det i 

pärmen. Men att sitta och bläddra igenom alla bilder så här på kameran och 

måste hitta något med matte. Ja men du kolla, där har du lagt ett mönster, 

det är matte, in med den. Men barnet kanske inte alls, det kanske var grisar 

och kossor, fast råkade hamna i ett mönster, den hade inte sådant tänk. Då, 

blir det fel, så försöker vi tänka, vi måste lyssna på vad de gör för 

någonting. […] man måste höra varför de gör det.  
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Med hänseende till ovanstående citat reflekterar förskolläraren medvetet kring 

vad som utgör innehållet i utvecklingssamtalet, då förskolläraren synliggör ett 

kritiskt förhållningssätt till vad som utgör barnets görande. En intressant aspekt 

som framkommer i förskollärarnas berättelser är att innehållet i 

utvecklingssamtalet ska synliggöra barnets styrkor och förmågor och ”där 

barnet blir sitt bästa jag”. Nedan berättar en förskollärare kring deras arbetssätt 

i att skapa en bild av barnet utifrån observationer som ett verktyg för att 

synliggöra barnets utveckling. 

 

Det är inte så att vi går igenom checklistan att ditt barn är jättebra på det 

där, det där är han inte så bra på, det är ju inte något sådant 

bedömningsformulär, utan den är mer […] för oss själva, för att vi inte ska 

missa något. […] Det går inte att göra någon bedömning, det ska vi aldrig 

göra. […] däremot kan man bli orolig om man är fyra år och inte säger mer 

än ett-ords-meningar. Då måste vi börja funderar, hur vi ska jobba och då 

är det bra att prata med föräldrarna. Hur kan vi jobba tillsammans för att 

utveckla det, så att det kommer loss. […] Det är mer så vi använder 

checklistan. […] Syns ingenting som är oroligheter, behöver vi inte lägga så 

mycket tid och energi på det, för det finns viktigare saker att förmedla då. 

Men är det ett problem, det har vi också haft, då måste man prata om det.  

 

I ovanstående citat synliggörs en bedömning av barnets utveckling och vikten i 

att fånga upp och synliggöra det i dialogen med föräldrarna.  

Innehållets flexibilitet – en förutsättning för att skapa ett likvärdigt 

utvecklingssamtal? 

I förskollärarnas berättelser framkommer det att föräldrarnas förväntningar på 

utvecklingssamtalet och vad de önskar veta om sitt barn varierar. Utifrån 

föräldrarnas förväntningar framkommer ett intresse för att utvecklingssamtalet 

ska handla om barnets trygghet, sociala aspekter och barnets välbefinnande. I 

förskollärarnas berättelser framkommer det att den information som 

föräldrarna gärna önskar i utvecklingssamtalet hör till de informella samtalen, 

den dagliga kontakten. Det poängteras att det istället ska vara ett större fokus 

på det som står i förskolans läroplan i utvecklingssamtalet. Nedan berättar en 

förskollärare liknande tankar kring föräldrarnas förväntningar på 

utvecklingssamtalets innehåll.  

 

Många [föräldrarna] är intresserade av att veta om de [barnen] är bra 

kompisar eller inte. Om de kan den här relationen, lek-kompis-relationen, 

om de är snälla. […] ”Hur löser hon konflikter?”. För de [föräldrarna] är 

inte speciellt intresserade av […] det här andra lärandet som vi kör, 

naturvetenskap, matematik, ja men allt, sådana bitar. Det som de mest är 

intresserade av det är om de [föräldrarnas barn] är omtyckt och om de 

hanterar den sociala biten. För den tycker de [föräldrarna], ”den är ju 

svårast för oss hemma och se, hur han funkar med andra barn för det blir 

ju annat när han är hemma”.  
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Utifrån ovanstående citat synliggörs det att föräldrarnas intresse för 

lärandeaspekter inte är lika betydelsefullt som de sociala aspekterna och bilden 

av barnet i förskolan. En förskollärare berättar en liknande upplevelse kring att 

föräldrarna uppskattar att få sitta och prata om sitt barn. 

 

De olika områdena känns kanske inte lika viktiga för föräldrarna. De tycker 

det är roligt att kolla på bilder och filmer […] andra tycker [föräldrar] […] 

att det inte är lika viktigt att vi gör si och så i verksamheten för att främja 

utvecklingen i ditt barns språk.  

 

I följande citat synliggöras föräldrarnas förväntningar på utvecklingssamtalet.  

 

Med mammorna fokuseras det mycket på det här med omsorgsbiten. 

Papporna, de vill veta vad som händer, mer görandet på något sätt. 

 

Det är viktigt att vi skapar den här dialogen kring allting ändå, vi pratar 

om det här med relationer och hur det funkar i rutinsituationer […] det är 

mycket sådant föräldrar brukar vilja veta […] och då måste man ta lite tid 

till det också, […] de flesta vill se hur det är.  

 

I det sistnämnda citatet synliggörs en medvetenhet kring vikten av att skapa 

utrymme för föräldrarnas förväntningar i utvecklingssamtalet.  

 

Utvecklingssamtalets underlag – MED VAD? 

I förskollärarnas berättelser framkommer det att olika former av 

dokumentationer utgör underlaget för utvecklingssamtalets innehåll och skapar 

en agenda, samt gör innehållet tydligt och konkret. I förskollärarnas berättelser 

synliggörs en aspekt kring användandet av en mall som är ett underlättande 

verktyg som skapar trygghet, där olika områden utifrån förskolans läroplan 

utgör grunden kring vad som ska samtalas om. Mallen ses som ett verktyg för 

att skapa möjlighet till kontinuitet och kunna följa den naturliga progressionen 

i barnets utveckling. 

Underlaget som ett kvalitativt verktyg 

I förskollärarnas berättelser framkommer det att underlaget utgörs av olika 

delar, som dokumentation med bild och film, observationer, barnintervjuer, 

skriftliga anteckningar och olika former av portfolion/pärmar samt 

frågeformulär till föräldrarna. I förskollärarnas berättelser skildras olika 

strategier i att synliggöra bilden av barnet i olika dokumentationsformer. Det 

framkommer att individuella pärmar görs för varje barn, där innehållet utgår 

från olika områden i förskolans läroplan. Områdena i pärmen är färgkodade för 

att underlätta kommunikationen med föräldrar där språksvårigheter finns. 

Förskollärarna berättar vikten av att dokumentationen visar någonting mer än 

att bara en bild, utan också att den synliggör förskolans uppdrag det vill säga 

läroplanens strävansmål. En strategi som synliggörs är att dokumentationerna 

utgår till största del från planerade aktiviteter, men även när det uppstår 

spontana ”guldtillfällen” som inte hinns med att visuellt dokumenteras, 
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används istället skriftlig dokumentation. I nedan citat illustreras vikten av att 

använda dokumentation för att kunna synliggöra bilden av barnet i förskolan.  

 

När det har varit barn som har visat viss problematik som föräldrarna har 

svårt att förstå. Såhär är det här, hon eller han kommer inte in i leken. […] 

Då har det varit jättebra med en film, för då har de fått sett att ”ja, okej då”. 

Det går inte att synliggöra på samma sätt som med en bild.  

 

En förskollärare berättar att dokumentationer ses som ett centralt verktyg för att 

följa barnens utveckling och att tekniska hjälpmedel som läroplattor (Ipads), ses 

som ett underlättande verktyg för att dokumentera barnets utveckling.  

 

Eftersom att man ändå har de där mapparna [i läroplattan], så varje gång 

vi sitter och när vi har gjort någon aktivitet och man har en stund över, 

sitter man och pluppar in de där bilderna och då ser man, till exempel 

pennfattning […] När man ser Kalle, ja först var det så här och sen ser man 

sakta, ja men titta nu, nu har vi knäppt så mycket bilder, men titta här, nu 

helt plötsligt har handen ändrat form på pennan. […] Det tillhör 

utvecklingen och sådant är kul att visa föräldrarna sen. 

 

I resultatet framkommer en berättelse om att mallen upplevs omfattande i sin 

grundstruktur och arbetet med att komplettera mallen med bild och text 

upplevs enkelt. Det tidigare förberedande arbetet med pärmen var betydligt 

mer tidskrävande, men skapande ändå en större känsla av att vara förbered 

inför utvecklingssamtalet jämfört med dagens mall.  

Underlaget som ett stöd för att skapa ett likvärdigt utvecklingssamtal 

Förskollärarna berättar att det underlag som de utgår från är en lokalt anpassad 

mall. Mallens innehåll anpassas utifrån förskolans verksamhet där olika utvalda 

områden utgör grunden, vilket mallen blir ett verktyg i att stödja det 

förberedande processarbetet. Utifrån förskollärarnas berättelser skapar en 

gemensam mall på förskolan riktlinjer för utvecklingssamtalets genomförande 

och utgör därmed förutsättningar för ett likvärdigt utvecklingssamtal. 

Förskollärarna berättar kring olika förutsättningar för att skapa ett kvalitativt 

och likvärdigt utvecklingssamtal. I förskollärarnas berättelser synliggörs vikten 

i att kommunicera och skapa möjlighet till delaktighet och inflytande för alla 

pedagoger på förskolan över utformandet av den gemensamma mallen. I 

förskollärarnas berättelser framkommer att det gemensamma underlag skapar 

trygghet som samtalsledare. Vidare poängteras även vikten i att kritisk 

reflektera över underlaget för att skapa ett kvalitativt utvecklingssamtal. 

 

Framförallt måste man ut och konkretisera och erfara, för man kan inte bara 

läsa sig till hur man är en ledare eller hur man jobbar med 

utvecklingssamtal. […] Det här ger verktyg men sen måste man få testa och 

göra fel och göra om. […] Det viktigaste är väl att man är reflekterande och 

har någon form av självinsikt och är lite självkritisk.  

 

Man kan alltid utveckla och ändra, det ska ju fungera. Man måste vara 

bekväm i det material man använder, annars blir det heller inget bra 
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samtal. […] Då är ett bra material en bra grund, den är viktig och den måste 

man känna någonting för. Tycker man inte att det är ett bra material, tror 

jag att det märks. […] För vi ska göra samma i hela huset har vi tänkt. Men 

i våras tror jag att det inte vart samma någonstans, man gjorde på sitt eget 

vis. Så helt inarbetat är det inte.  

 

I ovanstående citat synliggörs vikten av att kritiskt reflektera och systematisk 

och kontinuerligt utveckla underlaget och arbetet med utvecklingssamtalet i 

förskolan, i syfte att skapa förtrogenhet och kvalitet. I förskollärarnas berättelser 

framkommer det att det kan sättas en personlig prägel på utvecklingssamtalet 

oberoende om det finns en gemensam mall att utgå ifrån. I förhållande till detta 

beskrivs att insikten i andra pedagogers genomförande av utvecklingssamtal är 

begränsad.  

 

Utvecklingssamtalets målgrupp – FÖR VEM? 

I förskollärarnas berättelser framkommer det att utvecklingssamtalet kan rikta 

sig mot olika aktörer, vilket även kan styras utifrån utvecklingssamtalets syfte. 

Förskollärarna berättar att aktörerna utgörs av barnet, föräldrarna, pedagogerna 

själva och verksamheten, vilket även beskrivs i nedanstående citat. 

 

Utifrån pedagogernas synvinkel är det väl bra att man kan förmedla vad 

det vi jobbar med i förskolan och att man får ett språkrör [föräldern] utåt i 

samhället. Vi finns också med i för vem, men i första hand är det föräldern, 

för att de ska få ta del mer av vad vi gör och varför.  

 

Det känns som att man kan se det utifrån tre olika perspektiv, att det 

gynnar oss och vår verksamhet och det gynnar föräldrarna och barnen och 

att det är syftet, för det går hand i hand. För att om vi utvecklar 

verksamheten skapar det bättre förutsättningar för barnen. 

 

I resultatet framkommer det att när barnet är en fysisk närvarande aktör i 

utvecklingssamtalet, blir det även för barnet. Nedan berättar en förskollärare 

kring att syftet med utvecklingssamtalet påverkar för vem det genomförs. 

 

När det är sådant här klockrent barn […] ”ja, men det går bra”, det är inga 

konstigheter på något vis. […] Då känner jag att det är för föräldrarnas skull 

vi har det. […] Vad hemskt, men så känns det. […] För de [barnen] är lika 

mycket värda, bara för att de inte har något problem är det ändå viktigt att 

lyfta fram vad de kan och hur de är. Sen känner man lite sådär att har jag 

inte ett samtal så är det inte hela världen. […] När det är ett barn som har 

ett problem med någonting, att man kallar [kallar till samtal] […] då ser jag 

att det är mer för barnets skull. […] Har jag inget samtal med ett barn som 

är, ”det här behöver jag verkligen lyfta fram för den här föräldern”, då 

drabbar det ju barnet också om vi inte kommer på samma kant, ja, att vi 

inte förstår varandra. 

 

I förhållande till ovanstående citat framhävs det att när barnet avviker från det 

normala, ses det som mer meningsfullt att ha ett utvecklingssamtal, i 

förhållande till att stödja barnets utveckling på bästa sätt. I förskollärarnas 
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berättelser förekommer det rådgivning av fostrande karaktär i 

utvecklingssamtalet, ur både föräldrarnas och pedagogernas perspektiv. Detta i 

syfte att stödja de olika aktörerna att finna strategier i de både sfärerna, hem och 

förskola, för att skapa de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och 

lärande. 

 

Sammanfattning 

Utifrån förskollärarnas berättelser framkommer det i resultatet att arbetet med 

utvecklingssamtalet i förskolan ses som en utmanande och omfattande praktik. 

Syftet med utvecklingssamtalet är att främja en jämlik dialog mellan hem och 

förskola, i syfte att skapa ett ömsesidigt samtal mellan jämställda parter. 

Utvecklingssamtalet ses som en mötesarena för att synliggöra barnets 

utveckling och förskolans verksamhet, i syfte att skapa goda förutsättningar för 

barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Vidare framkommer det i 

förskollärarnas berättelser att arbetet med utvecklingssamtalet sker 

kontinuerligt, där vikten av ett kvalitativt förberedande arbete sker, vilket 

varierar utifrån vilka förutsättningar som ges. I genomförandet av det 

förberedande arbetet sker en förhandling mellan olika aktörer i ett 

komplementärt förhållande, i skapandet av en kollektiv bild av barnet och 

”barnets resa” i förskolan. Vidare framkommer det i förskollärarnas berättelser 

vikten i att främja en dialog mellan hem och förskola, samt skapa utrymme för 

föräldrarnas inflytande och delaktighet i utvecklingssamtalet. I förhållande till 

detta ses kommunikativa strategier som betydelsefullt i att skapa ett jämlikt och 

produktivt samtal. I förskollärarnas berättelser framkommer det att 

utvecklingssamtalets innehåll kan variera utifrån olika faktorer såsom 

förskolans belägenhet, föräldrarnas förväntningar, förskolans arbete och utifrån 

barnets behov och förutsättningar. I utvecklingssamtalet förekommer en 

bedömning av barnet, vilket ses som en komplex utmaning. I synliggörandet av 

barnet i utvecklingssamtalet används olika former av underlag, vilket utgörs av 

olika former av dokumentationer. Detta underlag som är lokalt anpassat skapar 

möjligheter för att främja ett likvärdigt utvecklingssamtal. I förskollärarnas 

berättelser framkommer även vikten av att reflektera och inta ett kritiskt 

förhållningssätt till underlagets utformning för att skapa ett kvalitativt 

genomförande. I förskollärarnas berättelser synliggörs att syftet med 

utvecklingssamtalet påverkar för vem utvecklingssamtalet genomförs för, med 

andra ord utvecklingssamtalets målgrupp. 
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 Diskussion 
Syftet med studien var att analysera sex förskollärares berättelser om arbetet 

med utvecklingssamtalet i förskolan med ett didaktiskt perspektiv. De 

didaktiska frågeställningar som vi valde att avgränsa oss till var; varför, hur, vad, 

med vad och för vem. I följande diskussion har vi valt att behandla de didaktiska 

frågeställningarna under följande rubriker; Utvecklingssamtalet syfte – VARFÖR?, 

Utvecklingssamtalet genomförande – HUR? samt Utvecklingssamtalets innehåll – 

VAD?. Denna struktur lämpade sig då utvecklingssamtalets underlag ses som 

en del av den förberedande processen i genomförandet av utvecklingssamtalet, 

vilket därmed behandlas under rubriken Utvecklingssamtalets genomförande – 

HUR?. Vidare behandlas utvecklingssamtalet målgrupp under rubriken 

Utvecklingssamtalet syfte – VARFÖR?, då vi ser en koppling dem emellan.  

 

Utvecklingssamtalets syfte – VARFÖR? 

Det som framkommer i resultatet i vår studie är att det både förekommer 

explicita och implicita syften med utvecklingssamtalet i förskolan, vilket kan 

liknas vid ett hybridsamtal (Markström, 2007; Markström & Simonsson, 2013). 

Författarna förtydligar att utvecklingssamtalet därmed innefattar olika 

funktioner och syften. Det blir därmed intressant att i kontext till 

utvecklingssamtalets målgrupp, vilket förskollärarna i studien berättar att syftet 

med utvecklingssamtalet påverkar för vem det genomförs. Detta resonemang 

kan även liknas med Markström och Simonsson, då författarna påpekar att 

utvecklingssamtalets syfte och mål påverkas av de olika aktörernas 

förväntningar. Det får därmed konsekvenser för utvecklingssamtalets innehåll 

och genomförande beroende på vilken aktör utvecklingssamtalet riktas mot. 

 

I resultatet framkommer att utvecklingssamtalet ses som en betydelsefull arena 

för meningsfulla möten, i syfte att skapa en trygg, ömsesidig och professionell 

relation mellan hem och förskola. Utvecklingssamtalet ses därmed som en 

relationsskapande praktik, i syfte att samtalet ska bli produktivt (Cheatham & 

Ostrosky, 2011; Markström & Simonsson, 2013; Simonsson & Markström, 2013). 

I denna relationsskapande praktik framkommer det i förskollärarnas berättelser 

betydelsen av att skapa en jämlik dialog med föräldrarna i ett komplementärt 

förhållande, där bådas röst ska få komma till tals i en kommunikativ 

förhandling. Detta överensstämmer med Simonsson och Markström, då ett 

positivt samarbete ses som en förutsättning för att skapa trygghet hos 

föräldrarna, för att få information om barnets hemförhållande. Hur denna 

jämlika dialog skapas kan dock ses som utmanande för förskollärarna i 

skapandet av en ömsesidig förhandling. I resultatet framkommer det att 

förskollärarna använder sig av olika kommunikativa strategier för att skapa en 

fördjupad dialog och främja föräldrarnas delaktighet och inflytande. Vidare 

belyser Ljungberg (2013) vikten av pedagogers medvetenhet kring att 

maktpositioner och föräldrars erfarenhet kan påverka relationen mellan 

aktörerna. Denna medvetenhet lyfts även i studiens resultat och vikten av att 

förhålla sig flexibel utifrån föräldrarnas behov och förutsättningar betonas.   
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I förskollärarnas berättelser framkommer utvecklingssamtalet som ett viktigt 

verktyg för att skapa en kvalitativ verksamhet i förskolan. Utvecklingssamtalet 

stödjer pedagogerna i att utvärdera verksamheten samt sin egen profession, i 

syfte att skapa de bästa förutsättningar för barnets utveckling, lärande och 

välbefinnande, vilket även bekräftas i Simonsson och Markströms (2013) studie. 

I resultatet framkommer det att utvecklingssamtalet skapar möjlighet att 

synliggöra och utvärdera barnets utveckling, vilket liknar Markströms (2007) 

resonemang kring att utvecklingssamtalet syftar till att garantera barnets 

utveckling. I förhållande till detta blir det centralt att ta del av Simonsson och 

Markströms (2013) argument kring att utvecklingssamtalet synliggörs som ett 

examinerande verktyg, i syfte att granska om verksamheten och förskollärarna 

följer sitt professionella uppdrag. 

 

Utvecklingssamtalets genomförande – HUR? 

I resultatet framkommer det att arbetet med utvecklingssamtalet i förskolan ses 

som en process som sker kontinuerligt, där insamling av dokumentation utgör 

en central del av det förberedande arbetet, i syfte att skapa underlag för 

utvecklingssamtalet. Denna dokumentation används som ett verktyg för att 

synliggöra och följa barnets utveckling och lärande, för att få syn på ”barnets 

resa” över tid. Resultatet visar att konstruera en bild av barnet pågår i en 

kommunikativ förhandling i ett komplementärt förhållande mellan olika 

aktörer i olika sociala rum, vilket Markström och Simonsson (2013) ser som en 

komplex interaktion. Det som framkommer i resultatet är att förutsättningarna 

för att konstruera en kollektiv och ”sann” bild av barnet varierar, vilket kan ses 

som ett dilemma, då frågan om den bild av barnet som skapas ses som 

”fullständig”. Utifrån den kollektiva bilden som skapas i arbetslaget kan det ses 

som en strävan efter att skapa en rättvis bild av barnet, vilket förskollärarna 

synliggör en medvetenhet kring behovet av att komplettera och styrka 

varandras syn, i syfte att skapa en gemensam röst. En kritisk aspekt är att de 

strukturella förutsättningar som skapas i det förberedande arbetet, exempelvis 

begränsad reflektions- och planeringstid, vilket påverkar att ge en fördjupad 

bild av barnet. Ett kvalitativt förberedande arbete med olika 

dokumentationsformer ses därmed som en förutsättning i skapandet av en 

fördjupad bild av barnet, samt i skapandet av ett kvalitativt och produktivt 

utvecklingssamtal. Dokumentation ses därmed som omöjligt att undgå, vilket 

bekräftas av Alasuutari, Markström och Vallberg Roth (2014) som ser 

underlaget som ett viktigt formativt verktyg och utgör en styrande agenda. I 

förskollärarnas berättelser framkommer att detta styrande underlag är lokalt 

anpassat efter verksamheten, i strävan efter att uppnå ett likvärdigt 

genomförande av utvecklingssamtalet. Dock framgår det i resultatet att 

underlaget ser olika ut i förskolorna, trots att underlaget utgör olika områden 

som representerar innehållet i förskolans läroplan. I förhållande till detta blir det 

även intressant att ta del av förskollärarnas berättelser kring en medvetenhet om 

att förskollärarens ansvar får betydelse för utvecklingssamtalets innehåll och 

genomförande, vilket även framkommer i Simonsson och Markströms (2013) 

studie. Förskolläraren ses därmed som den aktiva aktören i att iscensätta 

utvecklingssamtalet utifrån att tolka förskolans styrdokument (Markström & 
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Simonsson, 2013; Simonsson & Markström, 2013). I förhållande till ett 

allmändidaktiskt perspektiv blir det centralt att reflektera kring hur läroplanen 

realiseras i praktiken och vad som då sker (Lindström & Pennlert, 2016). 

Därmed kan pedagogiken ses som en struktur, vilket kan resultera i olika 

innehåll och form (Lundgren, 2012). I denna struktur redogör Maltén (1997) för 

att didaktiken handlar om ett komplementärt förhållande mellan innehåll och 

metod. I och med att förskollärarna i vår studie berättar att de gör ett aktivt val 

i utformandet av underlaget, skapas vad Liberg (2012) benämner som en 

didaktisk relief. Författaren beskriver att detta innebär att aspekter framhävs 

och andra bortses eller hamnar i bakgrunden och får konsekvenser för 

innehållet. Liberg lyfter en kritisk aspekt att de didaktiska valen inte alltid 

behöver vara aktiva utan istället utgå från olika normer, värderingar, traditioner 

och invanda mönster. I förhållande till detta framkommer det i studiens resultat 

vikten i att kritiskt reflektera kring arbetet med utvecklingssamtalet och över 

underlaget, i syfte att utveckla och förbättra. I kontext till detta framhäver 

Simonsson och Markström (2013) att utvecklingssamtalet behöver utvecklas 

kontinuerligt. För att kunna förbättra målmedvetet kring sin verksamhet krävs 

en kritisk reflektion (Jank & Meyer, 1997a), samt en didaktisk reflektion och 

analys i att granska handlingar som tas förgivet (Kroksmark, 1997; Lindström & 

Pennlert, 2016). I denna granskning ses ett gemensamt yrkesspråk som en 

förutsättning i stödjandet av att tolka styrdokument och att vara professionell 

(Lindström & Pennlert, 2016). En slutsats i förhållande till detta är att lärarens 

kompetens ses som en betydelsefull aspekt (Ivarsson Alm, 2013; Lindström & 

Pennlert, 2016; Sandberg & Vuorinen, 2007; Simonsson & Markström, 2013), då 

utvecklingssamtalet ses som ett komplext fenomen (Markström, 2008, 2009, 

2011a; Simonsson & Markström, 2013).  
 

Utvecklingssamtalets innehåll – VAD? 

I resultatet framkommer det att innehållet i utvecklingssamtalet varierar, men 

att det både finns likheter och skillnader. Det framkommer även att innehållet 

påverkas utifrån förskolans kontext, där olika ramfaktorer och förutsättningar 

inverkar, vilket förskollärarna berättar påverkar vad som fokuseras i 

utvecklingssamtalet. I likhet med detta ses att olika ramfaktorer kan få betydelse 

för utvecklingssamtalets förutsättningar, vilket i sin tur påverkar 

genomförandet och innehållet (Cheatham & Ostrosky, 2011; Ljungberg, 2013; 

Markström & Simonsson, 2013). Ett övergripande innehåll utifrån studiens 

resultat är talet om barnets utveckling och lärande, vilket beskrivs fått större 

fokus efter införandet av förskolans läroplan. Läroplanen kan därmed ses som 

ett styrande verktyg i vad som synliggörs. I resultatet framkommer det att 

synliggöra barnets utveckling innefattar en bedömning av hur barnet förhåller 

sig till förskolans verksamhet och en kartläggning kring barnets förmågor och 

färdigheter. Utvecklingssamtalet ses därmed som en möjlighet att synliggöra 

”barnets resa”, genom en utvärdering av barnets utveckling och lärande, vilket 

även bekräftas av Gars (2006) och Jonsdottir och Nyberg (2013). I denna 

utvärdering av barnet förekommer både en summativ och formativ bedömning 

(jmf. Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014). Utifrån ett maktperspektiv 

ses dessa didaktiska val styrande mot vad förskollärarna bedömer, när barnet 
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blir ”sitt bästa jag”, samt utifrån vad som ses utvecklande utifrån normen. I 

kontext till detta blir förskollärarens ansvar i realiserandet av 

utvecklingssamtalet av betydelse, där en bedömningsdiskurs blir central och en 

kontrollarena skapas (Markström & Simonsson, 2013). I denna kontrollarena 

konstrueras och rekonstrueras barnet i förhållande till vad som ses som ett 

normalt och idealt förskolebarn (Alasuutari & Markström, 2011; Gars, 2006; 

Markström, 2007; Markström & Simonsson, 2013; Närvänen & Markström, 

2015). I denna kontrollarena blir en synliggörandenorm central och styrande i 

granskning och bedömning av barnet (Markström, 2011b). Denna bedömning 

av barnet ses som en komplex utmaning för förskollärarna i vår studie, vilket 

det i resultatet synliggörs olika strategier i att synliggöra bilden av barnet, vilket 

enligt Gars (2002) får konsekvenser för innehållet i utvecklingssamtalet. 

Förutom den explicita bedömningen av barnets förmågor och färdigheter, 

framkommer det även i resultatet en implicit kartläggning kring barnets brister, 

vilket är en bedömning som inte följer läroplanens intentioner (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2011; Markström & Simonsson, 2013; Närvänen & Markström, 2015). 

Denna bedömning av barnet poängterar Närvänen och Markström kan få 

konsekvenser för barnet. Dock ses denna bedömning som omöjlig att frångå 

(Ljungberg, 2013; Markström & Simonsson, 2013) och Ljungberg belyser 

dilemmat om vad den bedömande blicken ska riktas emot. I kontext till detta 

kan utvecklingssamtalet kännetecknas som ett värderande och examinerande 

samtal (Markström, 2007; Markström & Simonsson, 2013). 

 

Avslutande reflektion   

Avslutningsvis framkommer det både i tidigare forskning och i förskollärarnas 

berättelser i vår studie att arbetet med utvecklingssamtalet i förskolan ses som 

en omfattande och komplex process. I förhållande till detta förmedlas diffusa 

riktlinjer utifrån förskolans styrdokument om arbetet med det individuella 

utvecklingssamtalet i förskolan. Detta ställer därmed krav på förskollärarens 

ansvar och didaktiska kompetens i att tolka styrdokumenten för att sedan 

realisera ett kvalitativt utvecklingssamtal. Utifrån vår studie ser vi att 

utvecklingssamtalet i förskolan utgörs av en didaktisk process, där de olika 

didaktiska perspektiven påverkar och får betydelse för varandra, då de utgör ett 

komplementärt förhållande. I förskollärarnas berättelser gör vi en bedömning 

av att det synliggörs en mer eller mindre utpräglad didaktisk medvetenhet i 

utförandet av utvecklingssamtalet. Med detta blir det av vikt att utveckla en 

teoretisk- och handlingskompetent didaktikkunskap, vilket Jank och Meyer 

(1997b) belyser förutsätter en komplex inlärningsprocess. Därmed ställer vi oss 

frågande till om vi fått tillräcklig kompetens i förskollärarutbildningen i att 

förhålla oss didaktiskt i kontext till utvecklingssamtalet. Slutligen ser vi detta 

som en förutsättning för att kunna skapa kvalitativa och likvärdiga 

utvecklingssamtal i förskolan.   
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 Vidare studier 
I vår studie framkommer utvecklingssamtalets underlag som ett viktigt verktyg, 

vilket blir en styrande agenda för utvecklingssamtalets innehåll och 

genomförande. Hur detta underlag skapas och vad som utgör innehållet 

varierar mellan förskolorna i vår studie, vilket skulle kunna få konsekvenser för 

den bild av barnet som konstrueras och synliggörs. Detta blir intressant utifrån 

att skapa likvärdiga förutsättningar för barnets utveckling och lärande. I 

förskollärarnas berättelser framkommer det att underlagen grundar sig på 

innehållet från förskolans läroplan. Därmed vore det intressant att studera hur 

olika förskolor konstruerar underlaget för utvecklingssamtalet och hur denna 

process går till.  

 

En annan intressant infallsvinkel för vidare studier är att göra intervjuer med 

föräldrar, för att få en bild av deras perspektiv på utvecklingssamtalet i 

förskolan. I förhållande till vår studie vore detta intressant att studera, då 

föräldrarnas förväntningar inför utvecklingssamtalet skiljer sig åt, vilket 

påverkar samtalets innehåll och genomförande.  

 



  

 

43 
 

Referenser 
 

Alasuutari, M. (2014). Voicing the child? A case study in Finnish early childhood 

education. Childhood, 21(2), 242-259.  

 

Alasuutari, M., & Markström, A. (2011). The Making of the Ordinary Child in 

Preschool. Scandinavian Journal Of Educational Research, 55(5), 517-535.  

 

Alasuutari, M., Markström, A., & Vallberg Roth, A. (2014). Assessment and 

documentation in early childhood education. London: Routledge. 

 

Brandtzæg Gundem, B. (1997). Läroplansarbete som didaktisk verksamhet. I M. 

Uljens. (Red.), Didaktik: teori, reflektion och praktik. (s. 246-267). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. uppl.) Malmö: Liber. 

 

Burman, A. (2014). Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal 

under 2 500 år. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Cheatham, G. A., & Ostrosky, M. M. (2009). Listening for Details of Talk: Early 

Childhood Parent-Teacher Conference Communication Facilitators. Young 

Exceptional Children, 13(1), 36-49. 

 

Cheatham, G. A., & Ostrosky, M. M. (2011). Whose Expertise?: An Analysis of 

Advice Giving in Early Childhood Parent-Teacher Conferences. Journal Of 

Research In Childhood Education, 25(1), 24-44. 

 

Cheatham, G. A., & Ostrosky, M. M. (2013). Goal Setting during Early Childhood 

Parent-Teacher Conferences: A Comparison of Three Groups of Parents. Journal 

Of Research In Childhood Education, 27(2), 166-189. 

 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne & P. 

Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 34-54). (2. uppl.). Stockholm: 

Liber. 

 

Gannerud, E., & Rönnerman, K. (2007). Att fånga lärares arbete: bilder av 

vardagsarbete i förskola och skola. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Gars, C. (2002). Delad vårdnad?: föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga 

barndomen. Diss. Stockholm : Univ., 2002. Stockholm. 

 

Gars, C. (2006). Utvecklingssamtal: en berättelse om barn, föräldrar och förskollärare. 

Stockholm: HLS förlag.  

 



  

 

44 
 

Herbart, J. F. (1993). Konturer till föreläsningar i pedagogik. ([Ny, moderniserad utg.]). 

Partille: Ordmånen. 

 

Hermerén, G. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Tillgänglig: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ (2016-09-

28).  

 

Ivarson Alm, E. (2013). Ledarskap i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jank, W., & Meyer, H. (1997a). Didaktikens centrala frågor. I M. Uljens. (Red.), 

Didaktik: teori, reflektion och praktik. (s. 47-74). Lund: Studentlitteratur. 

 

Jank, W., & Meyer, H. (1997b). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori. I M. Uljens. 

(Red.), Didaktik: teori, reflektion och praktik. (s. 17-34). Lund: Studentlitteratur. 

 

Jonsdottir, F., & Nyberg, E. (2013). Erkännande, empowerment och 

demokratiska samtal. I A. Harju & I. Tallberg Broman. (Red.), Föräldrar, förskola 

och skola: om mångfald, makt och möjligheter (s. 59-77). Stockholm: Natur och 

kultur.  

 

Klafki, W. (1997). Kritisk-konstruktiv didaktik. I M. Uljens. (Red.), Didaktik: teori, 

reflektion och praktik. (s. 215-228). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kroksmark, T. (1997). Undervisningsmetodik som forskningsområde. I M. 

Uljens. (Red.), Didaktik: teori, reflektion och praktik. (s. 77-97). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Liberg, C. (2012). Den didaktiska reliefen – att vara lärare. I U. P. Lundgren, R. 

Säljö, & C. Liberg. (Red). Lärande, skola och bildning, grundbok för lärare. (s. 217-

233). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Lindström, G., & Pennlert, L. Å. (2016). Undervisning i teori och praktik en 

introduktion i didaktik /. Johanneshov: MTM. 

 

Ljungberg, C. (2013). Om utvecklingssamtal och maktrelationer. I A. Harju & I. 

Tallberg Broman. (Red.), Föräldrar, förskola och skola: om mångfald, makt och 

möjligheter (s. 139-154). Stockholm: Natur och kultur. 

  

Lundgren, U. P. (2012). Den moderna skolan blir till – ett framtidsprojekt. I U. P. 

Lundgren, R. Säljö, & C. Liberg. (Red). Lärande, skola och bildning, grundbok för 

lärare. (s. 55-76). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Løkken, G., & Søbstad, F. (1995). Observation och intervju i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur. 

 



  

 

45 
 

Maltén, A. (1997). Pedagogiska frågeställningar: en introduktion till pedagogiken. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Markström, A.-M. (2007). Att förstå förskolan: vardagslivets institutionella ansikten. 

(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Markström, A.-M. (2008). Förskolans utvecklingssamtal: ett komplex av 

aktiviteter i tid och rum [The parent– teacher conference: a complex of activities 

in time and space], Educare, 2008(1), 51-67. 

 

Markström, A.-M. (2009). The Parent-Teacher Conference in the Swedish 

Preschool: A Study of an Ongoing Process as a "Pocket of Local Order". 

Contemporary Issues In Early Childhood, 10(2), 122-132. 

 

Markström, A.-M. (2011a). ”Soft governance” i förskolans utvecklingssamtal. 

Educare, 2011(2), 57-75. 

 

Markström, A.-M. (2011b). To Involve Parents in the Assessment of the Child in 

Parent-Teacher Conferences: A Case Study. Early Childhood Education Journal, 

38(6), 465-474. 

 

Markström, A.-M., & Simonsson, M. (2013). Utvecklingssamtal: kommunikation 

mellan hem och förskola. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Närvänen, A., & Markström, A.-M. (2015). Co-Producing Children's Sociality in 

Parent-Teacher Conferences. Scandinavian Journal Of Educational Research, 59(5), 

546-563. 

 

Pedagogiskt program för förskolan [Elektronisk resurs]. (1987). Stockholm: 

Kundtjänst, Allmänna förl. [distributör]. 

 

Rennstam, J., & Wästerfors. D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I G. 

Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 220-236). (2. uppl.). 

Stockholm: Liber. 

 

Sandberg, A., & Vuorinen, T. (2007). Hem och förskola. Samverkan i förändring. (1. 

uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Sandell, A., & Nyrén, L. (2013). Likvärdighet i förskolan? I A. Harju & I. Tallberg 

Broman. (Red.), Föräldrar, förskola och skola: om mångfald, makt och möjligheter (s. 

229- 244). Stockholm: Natur och kultur. 

 

Selander, S. (2012). Didaktik – undervisning och lärande. I U. P. Lundgren, R. 

Säljö, & C. Liberg. (Red). Lärande, skola och bildning, grundbok för lärare. (s. 199-

216). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 



  

 

46 
 

 

 

Simonsson, M., & Markström, A.-M. (2013). Utvecklingssamtal som uppgift och 

verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar: [The 

Parent-Teacher Conference as a Task and Tool in the Pre-school Teachers' 

Professional Practice in Interaction with Parents]. Nordisk Barnehageforskning, 

6(10), 1-18.  

 

Skolverket. (2008). Tio år efter förskolereformen [Elektronisk resurs]: nationell 

utvärdering av förskolan. Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig: 

http://www.eslov.se/download/18.77b238281392cf730a880003186/tio+%C3%A5

r+efter+f%C3%B6rskolereformen.pdf (2016-09-29). 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016. Stockholm: 

Skolverket.  

Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (2016-09-23). 

 

Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne & P. Svensson 

(Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 208-219). (2. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Svensson, P., & Ahrne. G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningssätt. I G. 

Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 17-31). (2. uppl.). 

Stockholm: Liber. 

 

Tallberg Broman, I. (2013). Föräldrasamverkan i förändring. I A. Harju & I. 

Tallberg Broman. (Red.), Föräldrar, förskola och skola: om mångfald, makt och 

möjligheter (s. 25-39). Stockholm: Natur och kultur. 

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

http://www.eslov.se/download/18.77b238281392cf730a880003186/tio+%C3%A5r+efter+f%C3%B6rskolereformen.pdf
http://www.eslov.se/download/18.77b238281392cf730a880003186/tio+%C3%A5r+efter+f%C3%B6rskolereformen.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442


  

 

 

BILAGA 1: Missiv  
 

 

Hej! 

 

Vi heter Evelina Berg och Theres Björk och vi är förskollärarstudenter vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi läser vår sjunde termin och har inlett vårt arbete 

med C-uppsatsen.  

 

Att vi kontaktar Dig beror på att vi ska genomföra en intervjustudie kring hur 

förskollärare upplever arbetet med utvecklingssamtal i förskolan. Vi skulle 

därmed gärna se att Du är villig att delta i vår intervjustudie.   

                                                                                                                                                                                                                         

I denna studie är Ert deltagande frivilligt och Er identitet kommer ej att framgå 

i det sammanställda materialet.  

 

Intervjun kommer att ske tillsammans med oss och den kan ta upp till en timme. 

Utifrån Ert godkännande kommer intervjun att spelas in och Ni har möjlighet 

att avbryta under studiens gång. 
 

Om Ni har några frågor kring studien, kontakta gärna: 

Evelina Berg 073-XXX XX XX 

Theres Björk 070-XXX XX XX 

På förhand tackar vi för din medverkan.  

 

Med vänliga hälsningar 

Evelina Berg & Theres Björk,  

Studerande förskollärare på Mittuniversitetet i Sundsvall 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor 
 

 Vad upplever du att syftet är med utvecklingssamtalet på er förskola? 

(Varför?) 

 

 Hur genomför ni utvecklingssamtal på er förskola? (Hur?) 

 

 Hur är utvecklingssamtalet uppbyggt på er förskola? (Hur?) 
 

 Vad innehåller utvecklingssamtalet på er förskola? (Vad?) 

 

 Vad använder ni för underlag i utvecklingssamtalet? (Med vad?) 

 

 För vem genomför ni utvecklingssamtalet i er förskola? (För vem?) 
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