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Abstract 
Studien behandlar utvecklingssamtal i förskolan. Syftet med denna 
studie är att undersöka hur föräldrars förväntningar ser ut kring 
utvecklingssamtal i förskolan i relation till pedagogens syfte. Studien 
genomfördes utifrån ett fenomenografisk perspektiv, vilket innebär att 
man undersöker folks uppfattningar om ett fenomen. Genom intervjuer 
med pedagoger tog vi reda på deras syfte med utvecklingssamtal och 
när vi intervjuade föräldrarna tog vi reda på vad de har för 
förväntningar kring ett utvecklingssamtal och om deras förväntningar 
uppfylls. Vårt resultat utifrån det material som vi samlat in har vi sett 
skillnader på pedagogernas syfte gentemot föräldrarnas förväntningar. 
En stor del av pedagogernas syfte handlar om barnets utveckling, 
medan man som förälder mer fokuserar sig på barnets trivsel, 
omvårdnaden och det sociala i förskolan. Detta är något som även Gars 
(2006) styrker då hon genom sina undersökningar kommit fram till att 
föräldrars förväntningar med samtalet är att få information om just 
barnets trivsel och framförallt relationer till kamraterna. Gars menar 
också att pedagogernas syfte är att redogöra för bland annat dess 
motoriska- sociala- och kognitiva- utveckling. 
 
 
 
Nyckelord: Förskola, förväntningar, föräldrar, föräldrasamverkan, 
pedagog, utvecklingssamtal.  
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1. Inledning 
I artikeln ”Delad makt i förskolan” kan man läsa att relationer mellan 
föräldrar och förskolan är socialt och kulturellt strukturerade. Hur 
föräldrarna ser på barn och barnens behov är avgörande för att 
relationen mellan dem och förskolan ska fungera bra. För att kunna 
utforma en verksamhet i förskolan så att den ska passa barnen så måste 
man känna till deras värld utanför förskolan. För att föräldrarna ska få 
en hel bild av sitt barns tillvaro måste de få veta hur barnet har det i 
förskolan. För att kunna knyta ihop sina två världar behöver barnet i sin 
tur få hjälp från personalen. För barnets skull bygger hela verksamheten 
på att ha en bra kontakt mellan föräldrar och personal.  
 
Vi har valt att bedriva en studie om föräldrars förväntningar av 
utvecklingssamtal i förskolan i relation till pedagogens syfte. 
Anledningen till val av ämne är att vi tycker att det ligger för lite fokus i 
förskolan inom detta område, vilket vi tycker är synd då dessa samtal är 
en viktig del både i barnets utveckling och i relationen mellan pedagog 
och föräldrar. Gars (2006) har studerat förskollärares och föräldrars 
föreställningar och upplevelser om vad ett utvecklingssamtal innehåller. 
Det hon har kommit fram till är att det faktiskt skiljer sig mellan 
föräldrars förväntningar gentemot pedagogens syfte. Hon har bland 
annat kommit fram till det faktum att föräldrar är mest intresserad av 
barnets sociala del i förskolan, om barnet trivs och har kamrater. Medan 
pedagogen också lägger fokus på den motoriska- och kognitiva- 
utvecklingen.  
 
Vi har valt att undersöka hur föräldrars förväntningar ser ut kring 
utvecklingssamtal i förskolan i relation till pedagogens syfte? Vi hoppas 
med denna undersökning kunna göra både våra läsare och oss själva 
mer medvetna om utvecklingssamtal i förskolan. Hur dessa bedrivs men 
framförallt se om det finns skillnader i föräldrars förväntningar kring 
samtalet gentemot pedagogens syfte, och om så är fallet se till att man 
arbetar för att sträva efter samma mål samt göra samtalen betydelsefulla 
och lärorika.  
 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att utvecklingssamtal är 
något som ska finnas i förskolans verksamhet. Man talar också mycket 
om ett bra samarbete med föräldrarna då dessa ska få kunna vara med 
och ge synpunkter vad gäller planering och genomförande samt få 
föräldrar att bli delaktiga i utvärderingen av verksamheten. Förskolans 
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personal har i uppdrag som pedagog att ge föräldrar möjlighet till att 
samtala om barnets utveckling och lärande: 

Riktlinjer  

Alla som arbetar i förskolan skall  […] 
•  föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel,  
utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra 
utvecklingssamtal.  
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2. Begreppsdefinitioner 
Vi har valt att använda oss av ordet pedagog i uppsatsen då vi anser att 
ordet lärare mest används i de äldre åldrarna. När vi använder oss av 
ordet föräldrar räknas också andra vårdnadshavare in då det finns barn 
som inte har sina biologiska föräldrar kvar. Vi har även använt oss av 
ordet informant vilket betyder att den som forskaren intervjuar ger 
information om den aktuella kulturen.  
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3. Bakgrund 
 

3.1. Vad är ett utvecklingssamtal?                                               
Förskolans föräldrasamtal introducerades till förskolan under 1970- talet 
och har sedan dess utvecklats till en institutionaliserad företeelse. Idag 
kan man läsa i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 om syfte och innehåll 
för samtalen. Man skriver att arbetslaget skall: 
 

”Föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling 
och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.” 
(Lpfö 98, s.15) 

 
Ett utvecklingssamtal är ett så kallat institutionellt samtal, till skillnad 
från vardagliga samtal har dessa samtal vissa särdrag: Specifik aktivitet – 
man har i förväg bestämt ett syfte med samtalet och använder sig av 
rutinerade sätt för att realisera syftet. Man har också speciella klara roller 

i samtalet med olika skyldigheter samt rättigheter knutna till sin roll. 
Ena parten har ofta genom sin yrkesutövning rollen som samtalsledare. 
Samt till sist så har aktiviteten ofta en slags benämning i detta fall 
utvecklingssamtal samt en erkänd social roll (Gars, 2006). 
 
Skolverket (2005) berättar att utvecklingssamtal ska äga rum en gång 
per termin och förtydligar att det är viktigt att ge en tydlig bild av 
barnets utveckling och att barnet aldrig får jämföras med någon annan. 
Man berättar vad skolverket anser att ett utvecklingssamtal i förskolan 
bör innehålla: 
 

”I utvecklingssamtalet behandlar personal och vårdnadshavare det enskilda 
barnets utveckling och lärande, vilka aktiviteter barnet deltar i, om det trivs, har 
roligt och fungerar socialt. Som underlag för samtalet kan personalen ha olika 
former av dokumentation som visar på vilket sätt förskolan har bidragit till 
barnets trivsel, utveckling och lärande.” (Skolverket 2005, s.38) 

 
Det finns många definitioner av begreppet utvecklingssamtal och vad 
de bör innehålla, Buckhöj – Lago (2000) definierar utvecklingssamtal 
som ett ”utvärderingssamtal” där hon menar att samtalet inte endast är 
ett informations- eller värderingssamtal utan samtalet främsta syfte är 
att främja barnets sociala och kunskapsmässiga utveckling. Dessa samtal 
syftar enligt henne till att följa upp föregående samtal, hur arbetet ser ut 
däremellan samt en nulägesbeskrivning. Hon skriver vidare om vikten 
av att ha tydliga mål med samtalet för att alla parter ska förstå syftet  
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med samtalet och därmed kunna påverka det. Jancke och Wiklund 
(1999) menar att det är bra om båda föräldrarna deltar i 
utvecklingssamtalet samt att det är ett bra sätt att ge barn inflytande i 
förskolan, vilket bland annat även Lpfö 98 lägger stor vikt vid.  
 
Flising, Fredriksson och Lund (1996) ger exempel på vad en förskola tar 
upp under vad de kallar deras föräldrasamtal, det vi i denna rapport 
kallar utvecklingssamtal, skillnaden mellan dessa återkommer vi till 
senare i rapporten. Under utvecklingssamtalet pratar de om barnets 
utveckling i olika områden: 
 

• Den motoriska utvecklingen - hur bra barnet kan röra sig.  
• Den sociala kontakten - hur barnet passar i gruppen. 
• Den känslomässiga utvecklingen - dess förmåga att använda sina 

sinnen. 
• Samt den kognitiva utvecklingen - som innefattar tänkandet, minnet 

och språket. 
 
Detta är exempel på hur vissa tar sig an utvecklingssamtal, men givetvis 
ser nästan alla samtal olika ut då beskrivningen av vad dessa samtal ska 
innehålla är förhållandevis vagt beskrivet. Utvecklingssamtalen i 
förskolan skiljer sig från utvecklingssamtalen i skolan då man i 
förskolan enligt läroplanen inte ska utvärdera det enskilda barnet då inga 
betygskalor ska göras. Dock menar man att så inte är fallet då ofta 
samtalsunderlag för dessa samtal är intervju- och/ eller 
observationsstudier som är riktade mot barnet. (Gars, 2006) 

 
Markström (2006) berättar i sin bok om sina studier av några autentiska 
utvecklingssamtal i förskolan och har granskat hur samtalen går till. 
Hon har genom detta förstått att utvecklingssamtal i sig fungerar som 
en arena där gränser av olika slag skapas. Man avgränsar för vad man 
anser normalt och önskvärt samt problematiskt i denna kontext. Man 
skapar genom samtalet en modell av det ultimata förskolebarnet.  
 

3.2. Utvecklingssamtalets historik 
Utvecklingssamtal har sett olika ut genom tiderna och har också 
benämnts på olika sätt. Man har tidigare talat om föräldrasamtal och 
enskilda samtal men sedan Lpo 94 kom ut benämns dessa samtal så som 
utvecklingssamtal. Namnet visar på hur samtalets syfte har förändrats, 
om man tittar på tidigare dokument betonar man att man under dessa 
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samtal ska beskriva barnets förskolevistelse samt hur barnet har det i 
förskolan. Om vi idag tittar i den nya läroplanen, Lpfö 98, ser vi att 
utöver barnets trivsel ska barnets utveckling och lärande både i och 
utanför förskolan vara centralt under samtalen. Man berättar att vi under 
dessa samtal ska prata om något som kan utvecklas, detta kan både vara 
en egenskap som är positiv och kan utvecklas mera, men det kan också 
kan vara något som vi upptäckt som outvecklat och önskar göra 
framsteg i (Gars, 2006; Flising et al. 1996). 
 
Flising et al. (1996) skriver om hur synen på föräldrarna och dess 
förhållande till skolan har förändrats. Förr skulle föräldrarna endast 
informeras om vad som hände på institutionen medan man idag ser 
föräldrar som en tillgång till förskolan som kan komma med värdefulla 
åsikter.  
 
I utvecklingssamtalet utgår man ofta från att granska barnet genom att 
beskriva dem i förhållandet till de dagliga rutinerna. Gars (2006) 
berättar kort om en studie där man undersökt innehållet i 
förskollärarutbildningen genom tiderna, man ser att ordning och rutiner 
har en historisk förankring då det förr i utbildningen var viktigt att ge 
studenterna kompetens i att ha kunskap om ”rutinfostran”. Vilket alltså 
än idag syns under våra utvecklingssamtal där man ofta pratar om hur 
barnet hanterar vardagliga situationer så som samling, påklädning och 
lunchen.  
 

3.3. Samverkan mellan hem och förskola då- och nu 
I artikeln ”delad makt i förskolan” menar man att det är viktigt att man 
som pedagog lyssnar på den enskilda föräldern och inte utgår från vad 
man själv förväntar sig utifrån föräldrarnas bakgrund. Dom menar att 
man som pedagog måste se över vilken normbild man har över familjen 
och hur den påverkar bemötandet. Att man exempelvis kan fråga 
föräldrarna vilka de tycker ska bjudas in i samtalet, kanske en släkting 
har mer kontakt med förskolan än någon av föräldrarna.   
 
Flising et al. (1996) menar att en bra relation mellan pedagog och 
förälder bygger på att pedagogen tror att föräldrarna har något att 
tillföra verksamheten. Man talar om två olika roller, pedagogens yrkesroll 
med dess skyldighet att kontakta föräldrar. Föräldern däremot har en 
privatroll där denne är känslomässigt engagerad och där förälderns 
förväntningar och önskemål kan påverka relationen. Man berättar 
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vidare att det är viktigt att komma ihåg att alla människor är olika, 
föräldrar har olika värderingar politiska, religiösa, sociala eller 
ekonomiska. Detta innebär att föräldrars förväntningar, krav på 
förskolan och inställning till verksamheten skiftar i högsta grad (Flising 
et al. 1996) 
 
Gars (2006) använder begreppet delad vårdnad när hon pekar på det 
faktum att pedagoger genom tiderna har fått mer vårdnad om barnet på 
förskolan. Barnen tillbringar allt mer tid på förskolan och fostran har på 
det sättet gått från att ha varit föräldrarnas ansvar till att också bli 
pedagogens ansvar. Hon berättar om hur man som förälder förr fick råd 
av experter hur man på bästa sätt hanterar ett litet barn, idag utför 
istället särskilda institutioner så som förskolor en stor del av denna vård 
och uppfostran. Detta tog sin början under industrialiseringen då hem 
skildes från produktionen. Familjen kunde inte längre föra vidare all 
den kunskap som barnen skulle komma att behöva och skolor samt 
förskolor etablerades. Det finns alltså en lång tradition av svensk 
förskola att vilja påverka och uppfostra barnen, men på senare år också 
uppfostra föräldrarna i och med en allt större samverkan mellan 
förskola och hem.   
 
Idag är denna samverkan mycket viktig och detta finner man grund i 
bland annat Lpfö, 98.   

 
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan 
skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med 
barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 
Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med 
och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål 
och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter 
till inflytande.”   Lpfö 98, s. 11 

 
I en studie genomförd vid lärarhögskolan i Malmö lyfter man bland 
annat upp det här med läraruppdragets avgränsning i relation till 
föräldrarnas. Lärarstudenter samt lärare tyckte att dessa gränser är 
otydliga, men var överens om att förskolan på senare tid fått allt mer 
ansvar.  Enligt lärarna kunde man dela upp föräldrarna i två grupper, 
de som lever i högresursområden anser lärarna lever ett stressigt liv med 
höga ambitioner, vilket kan leda till mindre tid med barnen. De menar 
att de ställer högre krav på förskolan och skolan. Föräldrar som tillhör 
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lågresursområden menar lärarna att de gör så gott de kan men är lite 
osäkra och kan släppa taget och lita mer på förskolan (Gars, 2006). 
 
Vilken problematik finns då i mötet mellan pedagog och förälder? Gars 
(2006) pekar på problemet med att utbildade pedagoger faktiskt har 
flera år av utbildning inom ämnet och kan referera till vetenskap och på 
det sättet göra sig överlägsen gentemot föräldern som kanske känner att 
denne inte räcker till eller vågar ge synpunkter. Det kan finnas 
problematik med tillfällen där man har olika föreställningar vilka väger 
tyngst, föräldrarnas eller pedagogens? Gars (2006) berättar vidare att 
hon genom intervjuer förstått att föräldrar har en förmåga att bli 
svartsjuka på pedagogen och känna konkurrens mot denne om man 
talar allt för gott om barnet och vad de upplevt vilket hon menar är 
viktigt att komma ihåg under utvecklingssamtalen. Hon tydliggör till 
sist också att forskning visar att om förskoleläraren inte har tilltro på sig 
själv lägger denna skuld på hemmet och påverkar lärar- och 
föräldrasamverkan.   
 
Här nedan kommer vi att beskriva hur man förbereder sig inför ett 
utvecklingssamtal eftersom just förberedelserna betyder mycket för hur 
samtalet kommer att se ut. Vi beskriver också TRAS-modellen, 
individuella utvecklingsplaner samt portfolio då alla dessa tre ingår i de 
flesta utvecklingssamtal.  
 

3.4. Förberedelser inför ett utvecklingssamtal 
Förutsättningarna för ett bra utvecklingssamtal är enligt Steinberg 
(2008) att man som pedagog visar respekt inför den man talar med och 
är en god lyssnare. Det är även viktigt att man tar barnens och 
föräldrars åsikter på allvar. Steinberg (2008) skriver vidare att för att 
minska spänningen och osäkerheten så kan man bjuda föräldrarna på 
fika. Jancke och Klang–Mattson (1996) skriver att det är viktigt att man 
bestämmer hur länge samtalet ska vara. Det är även viktigt att man ber 
föräldrar att tänka igenom om det finns något som de vill ta upp under 
samtalet. Som pedagog är det viktigt att man har föreberett allt innan, 
till exempel teckningar som barnet har gjort och utvecklingsplanen. 
Nytell (1996) menar att man ska dokumentera samtalet, dels för minnets 
skull och dessutom skärper det våra tankar. Detta är något som även 
Steinberg (2008) håller med om. Dokumentationen ska vara 
konfidentiell och ska helst sparas på en plats där ingen annan kommer 
åt den. Man ska heller inte lova mer än det man vet att man kan hålla 
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under ett samtal. Jancke och Klang–Mattson (1996) skriver att när man 
ska ha ett utvecklingssamtal ska man tänka på det inte ska finnas några 
störande moment som att telefonen ringer eller att folk springer in och 
ut. Därför är det viktigt att man tänker ut en bra plats som man kan ha 
sitt samtal. Under samtalet ska man försöka göra det så bekvämt som 
möjligt för föräldern, detta genom att sitta på var sin sida om ett 
bordshörn så inte föräldern upplever ögonkontakt som ett tvång. Detta 
är något som även Steinberg (2008) skriver. Han menar att det är även 
viktigt att man sitter i samma slags stolar, vilket är en viktig 
symbolhandling.  
 
Vilka är det som ska delta i ett utvecklingssamtal? Enligt Jancke och 
Klang–Mattson (1996) så om möjligheten finns ska båda föräldrarna 
delta tillsammans med barnet. Barnets syskon ska inte vara med då 
Jancke och Klang–Mattson (1996) anser att samtalet inte blir lika ostört 
längre. Man kan inte koncentrera sig lika bra sen är det inte så trevligt 
för syskonen att sitta i ett rum och vara tyst under hela samtalets gång. 
Under samtalets gång ska man veta vad man ska prata om, alltså vad 
som är i fokus. Jancke och Klang–Mattson (1996) menar att 
utvecklingssamtalet ska handla om barnets hela utveckling, detta är 
något som också Markström (2007) håller med om.  
 

3.5. TRAS- tidig registrering av språkutveckling 
TRAS är avsett att användas i förskolan och är ett observationsmaterial 
som ger information om barns språk och språkutveckling. Genom att 
använda TRAS sätter man fokus på de traditionella områden som ger 
relevans när det gäller språk som språkförståelse, ordförråd, uttal, att 
kunna producera ord och meningar. Det är tänkt att TRAS ska användas 
av barn mellan 2-5 år då detta är knutet till tre områden på varje 
åldersintervall. I Norge är TRAS utprövat på 450 barn. De resultat man 
får ut kan senare användas under ett samtal med föräldrarna men även 
för att ge råd om olika specialister om resultaten visar att det behövs 
(Spf-utbildning, 2009).  
 

3.6. Individuella utvecklingsplaner 
I rapporten från tankesmedjan Rapport 1, 2007; iup, bedömning och 

betygsättning kan man läsa att syftet med den individuella 
utvecklingsplanen är att ge eleven ökad kunskap om och inflytande 
över det egna lärandet och den egna utvecklingen, samt vara ett aktivt 
verktyg i elevens lärandeprocess. Syftet är även att eleven och föräldern 
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ska få ökad delaktighet i planeringen. När man gör en individuell 
utvecklingsplan ska denna göras tillsammans med barnet, föräldern och 
pedagogen. När man skriver en individuell utvecklingsplan är det 
viktigt att man skriver framåtsyftande och att man skriver noga vilka 
insatser som ska göras från varje part, detta är något som även Gars 
(2006) håller med om. Planen som skrivs ska alltid utgå från elevens 
starka sidor, intressen och förmågor och uttrycka positiva 
förväntningar. När man skriver en utvecklingsplan ska det finnas både 
kortsiktiga och långsiktiga mål för eleven men även överenskommelser 
mellan skola, elev och förälder. Målen som skrivs i en utvecklingsplan 
ska vara både realistiska och uppnåbara, man ska även beskriva hur 
eleven ska nå dessa mål. I Rapport 1, 2007; iup, bedömning och 

betygsättning skriver man vidare att vid ett utvecklingssamtal ska 
information om elevens utveckling och lärande i förhållande till målen i 
läroplanen ges till både barnet och föräldern.  
 
Här nedan följer en bild hämtat ur Rapport 1, 2007; iup, bedömning och 

betygsättning som beskriver sambandet mellan alla delarna i processen 
att ta fram en individuell utvecklingsplan. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
           (Rapport 1, 2007; iup, bedömning och betygsättning s. 64) 
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Gars (2006) menar att nackdelen med att skriva individuella 
utvecklingsplaner är att det ofta är bristerna hos barnet som dominerar. 
Istället för att hjälpa barnet att vidareutveckla det som barnet är duktig 
på så fokuserar man mycket på barnets svagheter.   
 

3.7. Portfolio 
Ordet portfolio kommer från engelskan och betyder ”något att bära blad 
i”, Ellmin och Ellmin (2003). Genom att använda portfoliometodiken gör 
det möjligt för varje elev att både synliggöra och påverka sin egen 
framgångsväg. Ellmin (2002) menar att portfolion fungerar som en 
ständigt växande ”uppvisningsmapp” där elevens olika typer av 
arbeten sparas och även fungerar som en dokumentation av vad eleven 
lärt sig och vill lära sig samt hur eleven tänker, frågar, analyserar, 
integrerar och producerar sin kunskap. Ellmin och Ellmin (2003) menar 
att syftet med portfolion är att beskriva, tydliggöra och ge ett 
utvecklingsperspektiv på vad och hur eleven lär sig, hur målen ska 
uppnås och vilket stöd som behövs. Dem menar att det som sparas i 
portfolion ska av eleven upplevas som meningsfullt och ha ett bra 
informationsvärde. Dokumentationen ska säga något viktigt om elevens 
lärande och visa på en förändring men även spegla en utveckling. Krok 
och Lindewald (2006) skriver att barnen ska visa och berätta om 
innehållet i deras portfolio under utvecklingssamtalet medan de vuxna 
deltar genom att förundras och aktivt reflektera med barnet. Krok och 
Lindewald (2006) skriver vidare att under samtalet är det viktigt att 
pedagogen ger barnet mycket återkoppling och beröm detta för att 
barnet ska känna stolthet för det han eller hon lärt sig.  
 

3.8. Tidigare forskning om pedagogers och föräldrars 
tankar och förväntningar av utvecklingssamtal 
Gars (2006) har studerat förskollärares och föräldrars föreställningar och 
upplevelser om vad ett utvecklingssamtal innehåller. Det hon gjorde var 
att analysera tjugo samtalsunderlag (agendor), intervjuade tio stycken 
förskolelärare samt sex föräldrar. Hennes inriktning på forskningen är 
kvalitativ och under hennes arbete strävar hon efter att se föräldrars och 
lärares samverkan utifrån deras egna perspektiv. Undersökningen 
visade att förskollärarna upplever utvecklingssamtalen som en central 
och viktig del av förskoleläraruppgiften. De menar att det både är 
viktigt att få information från föräldrarna om barnet samt att ge dem 
den information och trygghet som de behöver som förälder. Några 
enstaka var däremot mer tveksamma till värdet av dessa samtal och 
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menade att dessa mest var till för föräldrarna och egentligen inte hade 
så stor mening. Man menar att föräldrar kan se det på samma sätt, att 
detta egentligen inte är av så stor vikt men att man måste visa intresse 
och sitta av tiden. Dock ser man att de flesta föräldrar ser det som en 
självklarhet att delta under utvecklingssamtalen, även om vissa är 
osäkra på om dessa är obligatoriska eller inte. Förskolelärarna har också 
lagt märke till att många föräldrar, speciellt de med första barnet visar 
en otrygghet inför dessa samtal och kan boka av dem många gånger 
innan de väl kommer dit. Hon berättar också att mödrar som under 
utvecklingssamtal eller liknande sammanhang får höra något negativt 
ofta tar på sig skulden för problemet. Förväntningar av samtalen visar sig 
vara en analys och beskrivning av det egna barnet, de menar att 
huvudsyftet med samtalet är att få information om barnets trivsel och 
relationer i förskolan, framförallt relationer till kamraterna. Där påpekar 
Gars (2006) att föräldrars förväntningar och pedagogens syfte med 
samtalet skiljer sig då pedagogen har som syfte att även redogöra för 
bland annat dess motoriska- sociala- och kognitiva- utveckling. Vidare 
berättar hon om hur problem av olika slag tar mycket plats i samtalen. 
Vissa av de intervjuade pedagogerna menar nästintill att detta är en 
förutsättning för samtalen. Dem menar att om att man säger att allt är 
bra så kan samtalet kännas onödigt och man är rädd att föräldrarna 
tycker att det kunde vara lika bra att stanna hemma. En av pedagogerna 
menar att 90 % av barnen har inga problem men att man ändå måste 
försöka hålla igång ett samtal i en halvtimme. Vad anser då pedagoger 
vara ett problem, mest syftar det till barnens beteende samt i vissa fall 
barnets fysiska förmåga. Föräldrarna lägger istället fokus på barnet i 
förhållande till gruppen, dess kamratsituation.  
 
Regeringen nämner liknande resultat i propositionen (Prop 2004/05:11) 
en studie där man kom fram till att förskollärarna ansåg att det ansvar 
som de främst hade var att utifrån ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv bedöma barnets utveckling och därefter informera föräldrar 
om barnet avvek från det normala. Men föräldrarna var enbart 
intresserade att få veta vad deras barn gjorde i förskolan, hur barnet 
fungerade socialt, vilka aktiviteter barnet mest ägnade sig åt och om 
barnet hade roligt eller inte.  
   
I en avhandling som Gunilla Fredriksson publicerade 1993 ”Integration 
förskola, skola, fritidshem, Utopi och verklighet”, beskrivs samarbetet 
mellan personal på en förskoleavdelning och föräldrarna. Det man kom 
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fram till var att föräldrar är intresserad av att ta del av sina barns 
vistelse i förskolan om de känner sig välkomna att göra det, framförallt 
av pedagogerna. Vidare skriver hon om en annan undersökning som 
handlar om föräldrar i samverkan med pedagoger. Lisbeth Flising är en  
universitetslärare som forskat om föräldrars relation till förskola. 
Genom sina undersökningar har Flising kunnat dra slutsatser om vad 
föräldrarna önskar, hon menar att de vill bli respektfullt behandlade och 
bli bemötta som kompetenta människor. De vill kunna ställa frågor och 
få svar som är genomtänkta och respektfulla. Dock har hon kommit 
fram till att det inte är många som vill vara med och planera 
verksamheten, men att de flesta vill vara med och diskutera 
verksamheten (Flising et al. 2006). 
 
Hofvendahl (2006) skriver att vi idag vet lite om vad han kallar 
elevsamtal, idag kallat utvecklingssamtal. Vi vet lite om hur det ser ut i 
verkligheten medan vi däremot har blivit experter på vad pedagoger 
och föräldrar anser och vad som anses i läroplaner och 
grundskoleförordningar. Elevsamtalen förväntas vara vad elever, lärare 
och föräldrar berättar och vad till exempel Skolverket, Myndigheten för 
skolutveckling etc. skriver.  
 

3.9. Revisiting Family Involvement: Perspectives of 
Teachers and Families 
Deborah Diffily (2001) skriver i sin artikel ”Revisiting Family Involvement: 

Perspectives of Teachers and Families” om något som hon kallar two-way 

communication. Detta innebär att informationen som man delar och ger 
respons på är till nytta både för pedagogen och föräldrarna. Författaren 
skriver vidare om en lärare som berättar om hur viktigt hon tycker att 
det är att sätta upp barnens verk, då hon ser hur stolta barnen blir när 
någon kommenterar deras verk. Även föräldrarna uppskattar barnens 
verk och vissa av dem kommer till förskolan just enbart för att se 
barnens verk.  
 
En av lärarna som intervjuades i artikeln menar att det är viktigt att 
föräldrarna vågar ställa frågor om sitt barn samt ge deras perspektiv på 
barnets utveckling och lärande, samt att föräldrarna delger information 
som är till nytta för pedagogen. Han menar att åtminstone 50% av tiden 
bör familjen stå för samtalet. Utvecklingssamtal kan vara skrämmande 
både för föräldrar och pedagogen. Pedagogen är rädd att föräldrarna 
ska ifrågasätta dess kompetens eller ställa frågor som dem inte kan 
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svara på medan föräldrarna ofta har en oro om att få höra något 
negativt om sitt barn. Genom att skicka ut ett brev innan 
utvecklingssamtalet där det står vad man kan förvänta sig av samtalet 
så kan detta stilla oron hos föräldrarna. Något författaren tycker är 
viktigt och bra under ett utvecklingssamtal är att man öppnar och 
avslutar samtalet genom att säga positiva kommentarer om barnet.  
  
En annan lärare ur artikeln pratar om hur hon förbereder sig inför ett 
utvecklingssamtal genom att först försöka räkna ut föräldrarnas 
reaktion och vilka frågor de kan tänkas komma med efter att man har 
gett dem sin information om barnet. Andledningen till att denna 
pedagog resonerar på detta viset är för att hon själv brukade vara 
ganska rädd när hon skulle på utvecklingssamtal om sina barn då hon 
inte visste vad som skulle sägas. 
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4. Teoretiska ramar  
 

4.1. Det sociokulturella perspektivet 
Säljö (2005) menar att utgångspunkten för det sociokulturella 
perspektivet är antagandet att människan som biologisk varelse är av 
naturen given vissa begränsningar gällande fysiska och mentala 
resurser. Det är alltså inte människan rent biologiskt som anses ha 
utvecklats utan snarare de redskap eller verktyg vi använder för att 
observera och bearbeta omvärlden med. Detta har vi kunnat uppnå med 
hjälp av den kollektiva kunskap vi har byggt upp. Inom det 
sociokulturella perspektivet lägger man således stor fokus på 
omgivningen och kulturen i relation till individens lärande och 
utveckling (Säljö, 2005). Det har tidigare berättats om Markströms (2006) 
studier där hon menar att hon sett att utvecklingssamtal fungerar som 
en arena där man avgränsar vad som anses normalt och önskvärt i 
denna kontext, det vill säga det sammanhang som utvecklingssamtalet 
hålls i. Det kan man koppla till det sociokulturella perspektivet, hur 
avgörande omgivning och kulturen har på barnens utveckling. Säljö 
(2005) menar vidare att ett stort intresse ligger också i hur individer och 
grupper tillägnar sig samt utnyttjar fysiska samt kognitiva 
(intellektuella) resurser i en samhällskontext. Lärande sker både 
individuellt och i samspel med andra men det är först när kunskapen 
sätts i ett sammanhang som den kan användas. Ett samspel är största 
vägen till utveckling, gruppen kan åstadkomma mer än individen. Stor 
vikt läggs här vid begreppet kommunikation då man genom detta lär 
och utvecklas med andra människor (Säljö, 2005). Ett utvecklingssamtal 
har dessa förutsättningar att kommunicera och gemensamt komma fram 
till kunskap om barnet och dess situation på förskolan. Flising (2006) 
påpekar föräldrarnas allt mer betydande roll inom förskolan, som en 
resurs att diskutera och på det sättet både ge och få kunskap om barnet. 
Säljö (2005) skriver att det alltså är genom interaktion med andra 
människor som vi blir medvetna. För att studera lärande i ett 
sociokulturellt perspektiv bör man uppmärksamma tre samverkande 
men olika företeelser:  
 

• De intellektuella redskapens utveckling och användning 
• De fysiska redskapens utveckling och användning 
• Kommunikation och andra sätt att samarbeta som människor 

utvecklat i olika kollektiva verksamheter 
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Lärande ses enligt det sociokulturella perspektivet som en naturlig och 
nödvändig aspekt av mänskliga verksamheter och hela vår samvaro 
bygger på detta. Den viktigaste delen i lärandet är det vardagliga 
samtalet, ifrån det vardagliga samtalet bär man med sig insikter och 
kunskaper vilka hjälper till att forma individen. Det sker alltså även om 
vi inte är medvetna om det eller om det inte är syftet (Säljö, 2005). 
Kunskap från det vardagliga samtalet är alltså något man bär med sig 
till utvecklingssamtalen och just vardagen menar Gars (2006) är något 
man gärna pratar om, man granskar barnet utifrån hur det fungerar i 
vardagliga situationer. Säljö (2005) menar att när lärandet är ett uttalat 
huvudsyfte som till exempel i skolan utgår kommunikationen ifrån 
föreställningar om hur man ska kommunicera för att människan ska 
kunna ta till sig redskap och insikter. Antaganden om lärandets natur är 
en integrerad del av hela skolan samt det som sker i skolan.  

  

4.2. Teorin om aktiva värderingar  
Steinberg (2008) skriver om en teori som heter Values Clarification men 
som författaren gjort en svensk översättning på då han kallar den Aktiva 

värderingar. Syftet är att lära ut processen för hur man värderar. I ett 
samhälle där man utsätts för allt mer press menar man att det är bra 
med eftertanke och reflektion Man ska själv kunna sortera, klargöra och 
prioritera mål, handlingar och beslut. Genom att handleda människor, till 
exempel i utvecklingssamtal vill man få dem att tänka till och uttrycka 
tankar då det hjälper dem att få klarare värderingar vilket leder till 
konsekventa och målmedvetna val. Denna handledning kan som sagt 
ges genom samtal men också genom övningar och liknande. Aktiva 
värderingar kan användas både för personalen för att reflektera över 
yrkesrollen och den pedagogiska verksamheten, samt för föräldrar och 
barn för att medvetengöra dessa om sina egna värderingar. En bra 
utgångspunkt för detta är utvecklingssamtal. Det är viktigt att få de som 
medverkar i samtalet att kunna reflektera kring känslor och åsikter 
gällande utgångspunkten, till exempel ett stökigt barn, eftersom de mest 
lyckade samtalen just brukar ta en vändning då någon samtalspartner 
genom reflektioner får en annan synvinkel av utgångspunkten.  
 
Steinberg (2008) skriver att upphovsmännen till teorin är Louis Raths, 
Merrill Harmin, Sidney Simon och till sist Howard Kirschenbaum. 
Modellen kom till då man ville göra skolan mer meningsfull genom att 
fokusera på barnens egna utgångspunkter så som deras intressen, 
attityder och mål. Modellen härstammar alltså från pedagogikens värld. 
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De menar att påverkan från samhället kan göra oss osäkra på våra 
värderingar och att det som pedagog är viktigt att vara en bra förebild 
men framförallt kunna hjälpa barnen att sortera bland den påverkan 
som finns från bland annat film, musik och idrottens värld. Vikten av 
denna medvetenhet är stor då man menar att värderingar som hamnar i 
obalans kan leda till olika reaktioner så som likgiltighet, osäkerhet eller 
överanpassning.  
 
Steinberg (2008) skriver vidare om så kallade klargörande frågor som är 
bra att använda sig av för att väcka medvetenhet hos barn och föräldrar 
i till exempel ett utvecklingssamtal. När man använder denna typ av 
frågor får man individen själv att reflektera och värdera för- och 
nackdelar till olika mål. På så vis höjer man också både deras 
medvetenhet och självkännedomen vilket leder till en bättre förmåga att 
värdera information. Sidney Simon en av grundarna till teorin har gett 
exempel på klargörande frågor som främjar värdering.  
 

• Vad finns det för alternativ och vilka är fördelarna/ 
konsekvenserna? 

• Vem har påverkat ditt beslut? 
• Vad är ditt nästa steg och hur vet du att du har lyckats? 

 
Aktiva värderingar erbjuder alltså en modell för att skaffa en 
medvetenhetsprocess kring värderingar. Syftet är alltså inte att lära ut 
värderingar utan att lära ut processen för hur man värderar. Man 
behöver alltså inte i utvecklingssamtal helt avstå från att ge uttryck för 
våra tankar och åsikter. Målet är snarare att få barnen och föräldrarna 
att själva reflektera, sortera och prioritera när till exempel ett beteende 
hos barnet behöver förändras (Steinberg, 2008) 

 

 

4.3. Problemformulering 
Tidigare studier (Gars, 2006) pekar på att det finns skillnader mellan de 
förväntningar som föräldrar respektive pedagoger har på 
utvecklingssamtalet. Föräldrars förväntningar tenderar att fokusera 
främst på barnens trivsel och hur det fungerar socialt medan 
pedagogerna fokuserar på barnens motoriska, sociala och kognitiva 
utveckling (Gars, 2006).  

 



Utvecklingssamtal i förskolan 
- en studie om föräldrars förväntningar i 
relation till pedagogens syfte. 
Blerta Krasniqi & Sandra Martinsson 

2009-11-18 

 

 
 

21 

5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrars förväntningar 
ser ut kring utvecklingssamtal i förskolan i relation till pedagogens 
syfte.  

• Vad innehåller ett utvecklingssamtal? 
• Finns det skillnader mellan föräldrars förväntningar och 

pedagogens syfte och isåfall hur ser dessa ut? 
• Vilka förväntas delta? 
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6. Metod 
 

6.1 Fenomenografi 
Fenomenografi är inte en metod eller en teori utan en ansats för 
identifiering, formulering, och hantering av vissa typer av 
forskningsfrågor. Fenomenologer arbetar ofta genom att göra en 
filosofisk analys av något som upplevts genom att använda sig själv som 
utgångspunkt, sitt sätt att uppfatta världen. Fenomenografer däremot 
gör en beskrivning av olika sätt att uppfattar omvärlden, man gör en 
empirisk grundad beskrivning av uppfattningar om världen. I och med 
att man behandlar uppfattningar beskriver man vad som framstår för 
dessa människor och inte hur det egentligen är (Larsson (2005). 
 
Marton & Booth (2000) skriver att inom fenomenografin talar man om 
att erfara. Författarna menar ”att erfara någonting är att urskilja aspekter av 

detta något, och att vara fokuserad och samtidigt medveten om dem” (Marton 

& Booth, 2000 s. 176). Att erfara någonting är en intern relation mellan 
den som erfar och det som erfars, det innebär att varken A eller B skulle 
vara densamma om inte relationen mellan dem fanns. Skillnader i hur 
något erfars beror på vilka aspekter som fokuseras eller att de betraktas 
i en viss ordningsföljd. ”Inom fenomenografin betraktas individer som bärare 

av skilda sätt att erfara ett fenomen, och som bärare av fragment av skiftande 

sätt att erfara detta fenomen.” (Marton & Booth, 2000 s.150). Forskaren har 
alltså som uppgift att hitta variation i andras sätt att erfara, för att 
skildra dessa olika sätt sätter man ihop beskrivningskategorier där man 
ringar in olika sätt att erfara, där man också ser de logiska förhållanden 
mellan dessa sätt, detta är fenomenets utfallsrum. Eftersom vi inte kan 
beskriva ett erfarande måste man söka och beskriva skillnader i förmåga 
att erfara de fenomen vi är intresserad av, en persons sätt att erfara 
utgör ju endast en sida av fenomenet påverkat av personens bakgrund 
(Marton & Booth (2000).  
 
Man talar inom fenomenografin om andra ordningens perspektiv där man 
återspeglar den lärandes sätt att erfara. I ett första ordningens perspektiv 
behandlar man fakta, det som kan observeras utifrån. Som forskare har 
man ansvar att betrakta fenomenet mot bakgrund av vilka situationer 
de kan upplevas i, att se på det ur andras ögon. För att kunna få fram 
oreflekterade erfarande från informanterna måste man som forskare  
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vara medveten om vilka utgångspunkter de kan ha, hur de stött på 
fenomenet tidigare. När man intervjuar reflekterar den intervjuade över 
sitt medvetande i ett tillstånd av ”meta- medvetenhet”, personen är 
medveten över sitt medvetande.  Som intervjuare är det viktigt att få 
fram så mycket som det bara går av personens reflektioner och 
erfarande. Författaren menar att intervjun nästan kan ses som ett 
terapeutiskt samtal där intervjuaren försöker få fram den intervjuades 
tankar (Marton & Booth (2000). 

 
6.2. Kvalitativ metod 
Studien är utav kvalitativt slag eftersom fokus ligger på insikt och 
förståelse av det fenomen som studeras (Ryen, 2004). Trost (1997) 
skriver att en kvalitativ studie handlar om förståelse av människors sätt 
att resonera och reagera men även att belysa olika handlingsmönster. 
Ryen (2004) skriver vidare att inom kvalitativ intervju finns det olika 
begrepp av den som blir intervjuad, dessa begrepp speglar vilken typ av 
kunskap som forskaren vill ha och synen på relationen.  
 

• Respondent, en signal om att forskaren tillskriver den andra deltagaren 

en passiv roll där avsikten med intervjun är att få svar på frågor. 

Användningen av beteckningen visar att den som blir intervjuad ändrar 

ställning från objekt till subjekt. 

• Informant, demonstrerar at de som forskaren intervjuar ger information 

om den aktuella kulturen (Ryen, 2004 s.13). 

 

Den intervjuade kallas i denna studie för informant med utgångspunkt i 
ovanstående motivering. Ryen (2004) menar vidare att 
uppmärksamheten riktas mot den intervjuade som förväntas kunna 
yttra sig om förhållanden som denne ingår i under en 
informationsintervju. Man bör vid varje intervju börja med att anteckna 
datum, plats, tid samt intervjupersonens och intervjuarens namn om fler 
är inblandade, detta för att det senare ska bli enklare att ha ordning på 
sina anteckningar. När man ska avsluta intervjun så ska det avslutas på 
ett positivt sätt, till exempel att man sammanfattar intervjun så att 
intervjupersonen får möjlighet att förklara eller precisera moment som 
annars kan leda till missnöje eller förvirring. Något man också bör göra 
är att tacka den intervjuade för samarbetet (Ryen, 2004)  
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Trost (1997) menar att kvalitativa intervjuer utmärks även genom att 
man ställer enkla och raka frågor vilket man får komplexa och 
innehållsrika svar vilket leder till att forskaren besitter ett rikt material.  
 
Något som är viktigt att tänka på är tystnadsplikt vid en intervju. Man 
ska upplysa den man intervjuar i början att det man talar om kommer 
att betraktas som konfidentiellt, ingen utomstående kommer att få veta 
informantens namn, vad den sagt eller gjort. Något mer man ska tänka 
på är platsen för intervjun samt vikten av att inga åhörare skall finnas 
då intervjun är en relation mellan den intervjuade och mig som 
intervjuar. Miljön där man intervjuar ska vara så ostörd som möjligt, 
och den intervjuade ska kunna känna sig trygg. Det är svårt att välja en 
plats där man inte stör sig av telefoner eller annat (Trost, 1997).  
 
Trost (1997) menar att det finns både fördelar och nackdelar vad gäller 
att ha bandspelare under intervjuer. Några av fördelarna är att man kan 
lyssna till tonfall och ordval efteråt, man kan transkribera intervjun och 
läsa ord för ord vad som sagt, man lyssnar till sin egen röst för att kunna 
förbättra till nästa gång. Nackdelarna med att ha bandspelare är man 
måste spola fram och tillbaka för att hitta rätt information eller detalj. 
Gester och mimik går inte att se senare när man använder bandspelare, 
något som även Ely (1993) pekar på. En annan nackdel är att man hela 
tiden måste kontrollera batterierna så att de inte tar slut mitt under en 
intervju (Trost 1997).  
 
Starrin och Renck (1996) menar att kvalitativ intervju är lämpligt när det 
handlar om att utforska och upptäcka men även lista ut egenskapen hos 
någonting. Den kvalitativa intervjun kräver en viss flexibilitet under 
intervjun så till vida att den som intervjuar utvecklar exempelvis 
följdfrågor och anpassar frågorna utefter vad som under intervjun 
kommer fram inom ramarna för det centrala syftet med 
undersökningen. Under en kvalitativ intervju är den röda tråden och 
konsistens viktigt, det är alltså viktigt för intervjuaren att hjälpa 
personen de intervjuar genom att bygga upp ett kontinuerligt och 
tydligt resonemang (Starrin och Renck, 1996).  

 

6.3. Intervju som metod 
Denscombe (2000) skriver att en bra metod för att få fram detaljerad 
information kan vara intervjuer, och det är just därför vi valt att 
använda oss denna metod. Studien kommer att behandla förväntningar 
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av utvecklingssamtal gentemot pedagogens syfte anser vi att det är en 
bra metod för att få utförliga svar och kunna ställa följdfrågor om det 
skulle behövas. Metoden blev semistrukturerade intervjuer där man som 
intervjuare förberett ämnen och frågor som man vill ha besvarade. Man 
är dock under intervjun flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd 
och fokus ligger på att den som intervjuas ska få chans att utveckla sina 
synpunkter. Personliga intervjuer passade oss då vi valde att träffa 
föräldrar och pedagoger en åt gången då vi hoppas att man får ärligast 
svar genom det och samtidigt är det som intervjuare lätt att styra fokus 
under samtalet. Denscombe (2000) beskriver dock dessa som ett möte 
mellan en forskare och en informant, vilket är värt att påpeka att det 
inte stämmer in på våra intervjuer då båda närvarade vid intervjuerna. 
Vi valde att använda oss av bandinspelningar fokus lades på att föra ett 
samtal utan att behöva fokusera på att till exempel skriva ner samtalet.  
 

6.4. Urval 
Undersökningen genomfördes i en kommun i Mellansverige, valet av 
kommun har ingen betydelse för undersökningen. Sammanlagt 
användes 3 kommunala förskolor med flera avdelningar samtliga med 
barn mellan åldern 1-5. Vi valde att intervjua 3 stycken utbildade 
pedagoger samt 3 föräldrar. Metoden blev ändamålsenligt urval då vi 
valde ut föräldrar och pedagoger utifrån vissa kriterier. Hartman (2004) 
menat att ändamålsenligt urval innebär att man söker en viss kunskap 
och intervjuar de som kan ge den informationen som behövs. 
Föräldrarna som deltog i undersökningen har deltagit vid minst 2 
stycken utvecklingssamtal, detta för att vi anser att det är svårt att ge 
relevanta svar utan erfarenhet. Förskolelärarna är utbildade då vi ville 
få en bild av hur man arbetar med utvecklingssamtal med sin utbildning 
som grund. Att välja ut både föräldrar och pedagoger utifrån visst 
kriterium kan man koppla till fenomenografin som menar att det är 
viktigt att göra ett medvetet urval för att kunna få fram svar på det man 
vill undersöka, detta är något som Alexandersson (1994) förespråkar i 
en fenomenografisk studie.  
 

6.5. Etiska principer 
Som forskare är det viktigt att tänka på hur studien kan påverka de 
inblandade. Man måste handla etiskt, det vill säga så att ingen tar illa vid 
sig av forskningen. Vetenskapsrådet finns för att stödja forskning och 
har gett ut skriften ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning”. I den kan man läsa om de 4 
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forskningsetiska principer som man ska ta hänsyn till när man gör 
undersökningar som involverar människor. Dessa är kort 
sammanfattade nedan; 
 

• Informationskravet- Man ska berätta syftet med undersökningen 
för alla berörda parter. De ska få veta deras uppgift i 
undersökningen och vilka villkor som gäller dem. 

• Samtyckeskravet – Vilket styrker att alla deltagare har själv rätten 
att bestämma över sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet - Deltagarna skall avidentifieras och 
personuppgifter får inte lämnas ut. Materialet som forskaren 
handskas med ska skyddas från allmänheten om dessa är av etisk 
karaktär.  

• Nyttjandekravet – De uppgifter man fått in får endast användas till 
forskningen. 

 
Hänsyn har tagits till dessa principer genom att när vi har kontaktat 
föräldrar och pedagoger har vi inlett med att berätta syftet med 
intervjun och hur den kommer gå till och vad den kommer innehålla. 
Sedan har personerna i fråga fått fundera i lugn och ro om de vill ställa 
upp eller inte, vissa har vi ringt, andra har frågats direkt på förskolan 
vid hämtning efter intervjuer som gjorts. Konfidentialitetskravet har 
tagit till hänsyn då vi varken nämner skolnamn eller personnamn i 
rapporten.  
 

6.6. Genomförande 
Trots att bandspelare användes till alla utom två informanter så 
antecknade vi även det som sades under intervjuerna. Anledningen till 
detta var för att vi ansåg att det skulle vara enklare för oss sedan under 
sammanfattningen av de transkriberingar vi gjort samt analysen. Detta 
är något som även Ryen (2004) skriver om. En annan faktor som vi la 
stor vikt vid var att klädsel som användes vid intervjuerna var inte på 
något sätt utmärkande utan istället helt vardagliga. Trost (1997) menar 
att man inte ska vara alltför elegant klädd då man kan anses som löjlig 
men man ska inte heller klä sig alltför enkel då det kan verka som att 
man inte bryr sig om den man ska intervjua.  
 
När vi intervjuade pedagogerna valde de själva var intervjun skulle 
genomföras, dock var det lite svårare för föräldrarna att välja, utan det 
föll sig naturligt att ha intervjuerna på förskolorna som deras barn gick i. 
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Detta är något som Trost (1997) menar är viktigt att tänka på. Man ska 
fråga den man intervjuar om den har några förslag på plats för intervjun 
men man ska inte heller överlämna hela ansvaret på intervjuaren.  
 
Trost (1997) skriver att det kan vara bra stöd om man är två som 
intervjuar då detta kan bidra till en bättre intervju på så vis att 
informationsmängden och förståelsen ökar. Det finns dock en risk att 
om man är två intervjuare kan detta bidra till en uppfattad obalans i 
makten och den intervjuade kan på så vis känna sig underlägsen, detta 
är något som måste undvikas enligt Trost (1997) och det är något som 
har hafts i åtanke under intervjuerna. Skevheten i maktbalans 
motarbetades genom korrekt bordsplacering samt att alla parter satt på 
likadana stolar. Detta är något som Jancke och Klang–Mattson (1996) 
och Steinberg (2008) menar är viktiga symbolhandlingar för 
maktbalansen.  
 
Förmågan att ställa frågor är alltså viktig, men den viktigaste 
egenskapen den som intervjuar kan besitta är, enligt Starrin och Renck 
(1996) att kunna lyssna aktivt, vilket innebär att man inte bara ska 
uppfatta orden men även lyssna till saker som rytm, tonläge, betoningar 
och harklingar då sådana saker kan ha stor betydelse för innebörden i 
det som den intervjuade ämnar förmedla. Detta är något som Starrin 
och Renck (1996) kallar för att lyssna till den inre rösten. Detta är sådana 
faktorer som tilldelades extra uppmärksamhet under utförandet av 
intervjuerna, informanterna gavs även tid till eftertanke samt att i 
efterhand komplettera sina svar. 
 

6.7. Analys 
Enligt Alexandersson (1994) kan analys- och tolkningsarbetet i 
kvalitativa intervjuer delas in i fyra faser med olika syften för respektive 
fas. Fas 1 går ut på att bekanta sig med det insamlade materialet. Detta 
görs genom upprepad genomläsning vilken kännetecknas av en 
öppenhet mot innehållet. Syftet med detta är att kunna identifiera 
kvalitativa skillnader och företeelser som på något sätt är avvikande 
eller sticker ut ur mängden. Under fas 2 ska man på ett systematiskt och 
konkret sätt identifiera likheter och skillnader i den insamlade datan. Ett 
sådant analysarbete kan beskrivas som ett skiftande mellan inifrån-
utifrån-perspektiven. Inifrån-perspektivet handlar om förståelse av 
datan på dess egna villkor. Utiffrån-perspektivet präglas å andra sidan 
av intervjuarens egna reflektioner. Syftet är här att förstå delens relation 
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till helheten. Knappast allt som framkommer under intervjun kommer 
att vara utav intresse och det är här en selektiv gallringsprocess för att 
sortera ut sådant som inte är relevant. Utifrån materialet väljer man ut 
några exempel som pekar på helhetens olika delar och dess relation till 
varandra. Det är sedan detta som blir början till kategorierna. I fas 3 
skapar man olika beskrivningskategorier som på ett distinkt sätt skiljer 
sig från varandra. Dessa kategorier ska vara konkreta och därmed inte 
vara för breda eller överlappa varandra. Fas 4 handlar om att studera en 
underliggande struktur i kategorierna. Det är här viktigt att de 
uppfattningar som finns i kategorisystemet ses som likvärdiga, ingen 
åsikt eller ståndpunkt är värd mer än någon annan och kategorierna ska 
därför inte ses som hierarkiska. Om en sådan hierarki eller rangordning 
behöver skapas ska detta ske utifrån yttre kriterium, till exempel i 
relation till utbildningsmål eller grundat på aktuell forskning. Det kan 
även finnas behov av rangordning inom en kategori, om exempelvis en 
utsaga är mer omfattande eller utvecklad än en annan, man utgår då 
istället ifrån inre kriterium, vilket kan ses som kinesiska askar, den 
första ryms inom den andra, den andra ryms inom den tredje och så 
vidare. Sortering sker således utifrån det inre kriteriet vilket innebär att 
man går ifrån den minst utvecklade utsagan till den som kan anses som 
mest utvecklad (Alexandersson, 1994). När all material samlats in läste 
vi igenom det upprepade gånger, detta för att kunna hitta sådant som 
sticker ut ur mängden men även att ta bort sådant som inte var relevant. 
När detta var gjort började vi sedan skapa olika kategorier som 
resultaten lades in i. Vi jämförde vad pedagoger och föräldrar hade sagt 
under intervjuerna och skrev sedan in det i de olika kategorierna.  
 
Starrin & Renck (1996) menar att vad gäller intervjuer så är det vanligt 
att man använder bandspelare, dock kan man inte påbörja analysen 
förrän alla intervjuer är klare. Författarna pratar om tre viktiga punkter 
vad gäller arbetet kring analysen; 
 

• Börja med att analysera intervjun, under detta arbete behandlas 
intervjun som en helhet. Identifiera därefter vilken struktur som 
intervjun följer. 

• Analysera de olika delarna i den struktur som identifierades 
under det första steget.  

• Analysarbetet går från del till helhet, när en mindre del 
identifieras och analyseras förändrar även detta helhetsbilden 
(Starrin & Renck, 1996).  
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6.8. Validitet  
 

6.8.1. Inre validitet  
Merriam (1994) skriver om inre validitet. Hon skriver ”Inre eller intern 
validitet handlar om frågan i vilken mån ens resultat stämmer överens 
med verkligheten. Fångar resultaten verkligen det som mäts”? 
(Merriam, 1994 s. 177). Hon refererar till Ratcliffe (1983) som hon menar 
ger ett intressant perspektiv på hur han menar att man kan mäta 
validitet. Han menar att man (1) först och främst måste tänka på att till 
informationen finns alltid en översättare, den kan inte tolka sig själv. (2) 
Man kan inte observera eller mäta något utan att på något vis förändra 
den, (3) ekvationer, siffror och ord är endast symboliska 
representationer av verkligheten. Det som studeras i en kvalitativ 
forskning är alltså människors egen konstruktion av verkligheten, hur 
man upplever världen. På ett sätt är det i en kvalitativ forskning mer 
intressant vad som tycks och upplevs som sant än vad som faktiskt är 
sant. 
 
I Denscombe (2000) berättar man om nackdelar med intervju som metod 
då både intervjuaren och kontextens påverkan gör det svårt att uppnå 
objektivitet vilket ger en effekt på tillförlitligheten. Man talar också om 
intervjuar- effekten vilket innebär att det man ger uttryck för i intervjun 
kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten, datan baseras på 
vad folk säger och inte vad de konkret gör. I vårt fall anser vi att den här 
risken för intervjuar- effekten kan finnas, människor vill alltid ge ett gott 
intryck och från pedagogens sida kan risken finnas att de skräddarsyr 
svaren i mån om att verka göra ett bra arbete och vara en bra förskola. 
För att förhindra detta i så stor mån som möjligt var vi tydiga med att 
berätta att både de som person och förskolan är anonyma i rapporten 
och att det som sägs stannar mellan oss. Frågorna skickades inte heller 
ut i förväg till pedagogerna då vi risken finns att detta kan påverka dem 
till att fundera ut de rätta svaren genom att diskutera med kollegor och 
så vidare. Genom att vara artiga, lyhörda och neutrala skapade vi 
förhoppningsvis en god stämning som lett till ärliga svar. När det gäller 
samtalet med föräldrarna försökte vi förbise vår förkunskap i ämnet i 
mån om att inte påverka deras svar.  
 
I Denscombe (2000) kan man läsa att bandinspelningar är en bra metod 
då de ger ett säkert resultat gentemot andra metoder där man måste 
hinna anteckna eller minnas vissa sektioner. En nackdel som Denscombe 
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tar upp med metoden är dock att den endast fångar in samtalet, och inte 
kontexten eller ickeverbal kommunikation. Vi har valt att inte 
transkribera intervjuerna ordagrant då vi inte tycker att detta är 
nödvändigt för syftet med undersökningen. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att man ska anpassa utskrift av intervjuer för vad som 
lämpar sig för forskarsyftet. Om man forskar med språklig analys är det 
en stor fördel av att skriva ut ordagranna återgivningar. Om det inte 
krävs ordagrann återgivning kan man däremot genom en mer litterär 
stil på samtalet belysa nyanser och göra det lättare för läsaren att förstå 
meningen med samtalet. Vi är dock medvetna om att detta kan påverka 
validiteten då den intervjuades svar oundvikligen tolkas.  
 

6.8.2. Extern validitet  
Extern validitet eller yttre validitet som den också kallas handlar om i 
vilken utsträckning resultatet från undersökningen är tillämpliga i 
andra situationer än den man undersökt. Det handlar alltså om hur 
generaliserbara resultaten är. Då vi har använt oss av kvalitativ forskning, 

ändamålsenligt urval, och gjort i förhållandevis få intervjuer anser vi att 
det är svårt att generalisera vilket inte heller är vårt syfte men vi hoppas 
på att få en bild av hur föräldrars förväntningar kring 
utvecklingssamtalen kan se ut gentemot pedagogens syfte.  

 

6.9. Reliabilitet   
Inom forskning ska man också se till att få en så hög reliabilitet som 
möjligt. För att få en hög reliabilitet krävs att man ska kunna upprepa 

undersökningen och i så stor mån som möjligt få fram samma resultat. 
Inom den kvalitativa forskningen kan detta vara problematiskt då 
människor är föränderliga.  
 
Merriam (1994) refererar till Lincoln och Guba (1985) som menar att ett 
bättre begrepp inom den kvalitativa forskningen skulle vara, ”grad av 

beroende” samt ”sammanhang”. Istället för att kräva att andra ska få 
samma resultat som tidigare ska man sträva efter att resultaten har 
någon mening, att dessa är konsistenta och beroende. Detta skulle man 
få fram genom att titta på forskarens position, att använda sig av olika 
metoder för att få en så heltäckande bild som möjligt, vad Merriam 
(1994) kallar triangulering. Det är som forskare också viktigt att vara 
noggrann i sin beskrivning av arbetet så att någon annan ska kunna följa 
samma fotspår.  
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Det är som sagt svårt att kräva reliabilitet ur kvalitativ forskning. 
Denscombe (2000) skriver att undersökningar visat att beroende på hur 
den som intervjuas uppfattar den som ställer frågorna ger dessa olika 
svar. Beroende på främst kön, ålder och etniskt ursprung är människor 
olika villiga när det gäller att ge information och hur ärlig de är. Men 
egentligen är det vad forskarens identitet betyder för den som intervjuas 
som påverkar och inte personen i sig. Det här betyder alltså att om 
andra gör intervjun kan denne få ut mer eller mindre information eller 
information av annat slag. Om några andra studenter skulle göra om 
vår undersökning på andra förskolor skulle resultatet se annorlunda ut i 
rapporten, men vi tror att man skulle komma fram till samma slutsatser. 
Genom att ge en beskrivning av hur skolorna i undersökningen ser ut 
och vilket urval som gjorts hoppas vi kunna förmedla hur det kan se ut i 
liknade förskolor. Det vi menar är att beroende på typ av förskola, ålder 
på barnen, grad av utbildad personal och så vidare kan man få fram 
olika resultat.  
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7. Resultat  
 

7.1. Kategori 1  Samtalet – dess innehåll, syfte och 
förväntningar  
 

7.1.1. Pedagogernas svar 
När vi frågade informanterna hur de förberedde sig inför ett 
utvecklingssamtal berättade alla tre informanter att dem brukar sitta i 
arbetsslag och diskutera barnet så att man inte ger föräldrarna en 
personlig åsikt utan arbetslagets åsikt. Som pedagog har man olika syn 
på barnet, så genom att diskutera barnet försöker man få en helhetsbild. 
Arbetslaget diskuterar barnet efter ett visst mönster som kallas för 
TRAS-modellen. Några moment som ingår i modellen är social förmåga, 
praktiskt kunnande, rutiner, språk och motorik. När vi frågade hur och 
om man förberedde föräldrarna innan ett utvecklingssamtal berättade 
alla tre informanter att de brukar skicka ett brev med frågor till 
föräldrarna. Frågorna ska besvaras hemma och sedan tar man med sig 
formuläret och diskuterar svaren tillsammans med pedagogen under 
samtalet. Informant B berättade att på deras förskola intervjuar man de 
äldre barnen om hur de trivs på förskolan, svaren presenteras sedan på 
utvecklingssamtalet. 
 
När vi frågade om syftet med utvecklingssamtal och vad det läggs mest 
fokus på svarade informanterna olika. Att föräldrarna ska få en bild av 
sitt barn var syftet med utvecklingssamtal. Informant A berättar vidare 
att de inte lägger någon stor fokus på något speciellt utan samtalet utgår 
mycket från det föräldrarna vill veta om sitt barn. Informant B däremot 
sa att syftet var att ha ett bra samarbete med föräldrarna, då 
informanten ansåg att föräldrarna är en viktig länk till att barnet ska 
fungera i förskolan och därför är det viktigt att man har en gemensam 
syn på barnets utveckling. Informant C berättade att syftet är att se 
barnets utveckling vilket också är det som pedagogerna lägger mest 
fokus vid medan föräldrarna mer vill veta om barnets miljö och den 
sociala biten.  
 
Om syftet skiljer med utvecklingssamtal beroende på barnens ålder 
svarade alla informanter samma sak. När det gäller de yngre barnen så 
ville alla föräldrarna helst veta tryggheten på förskolan. Alltså att 
barnen äter bra, sover bra, har kompisar och är trygga med personalen.  
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Men föräldrar som har äldre barn i förskolan ville veta mer om hur 
barnet behärskar bokstäver och siffror.  
 
När vi frågade informanterna om de brukar bedöma barnen på något 
vis och isåfall hur fick vi lite olika svar. Informant A berättade att man 
inte bedömer barnen utan att man istället går igenom deras utveckling 
och vad som är ”normalt”, man tittar om det finns något utstickande 
beteende. Informant A berättar vidare att man alltid ska börja samtalet 
med det positiva först. Man observerar barnen och skriver en 
sammanfattning av det man har kommit fram till vilket ingår i 
utvecklingsplanen, som utvärderas vid nästa samtal. Utvecklingsplanen 
ingår även i portfolion som föräldrarna får ta del av under 
utvecklingssamtalet. Både Informant B och informant C tycker att det är 
svårt att dra en gräns på vad som är bedömning och inte. Informant B 
menar att det är svårt att sätta in åtgärder på ett barn när man inte får 
göra en bedömning av barnet. Under ett utvecklingssamtal använder sig 
informant B utav individuella utvecklingsplaner, även kallat IUP. Även 
portfolio används för att synliggöra för föräldrarna om barnets 
utveckling. De bedömningsmaterial som informant C använder sig av är 
TRAS-modellen där man bland annat diskuterar barnets språkförståelse, 
uttal och samspel. Informanten berättar vidare att det är ett bra material 
att utgå ifrån men nackdelen är att det är tidskrävande och man ska sitta 
två pedagoger när man fyller i materialet. Hos informant C använder 
man sig av portfolio nu men har innan även haft individuella 
utvecklingsplaner.  
 
Vad gäller frågan om det finns några skillnader mellan pedagogens 
syfte med samtalet och föräldrars förväntningar trodde alla tre 
informanterna att det definitivt finns skillnader. Detta på grund av att 
för föräldrarna är det omsorgen som är den viktigaste biten men även 
barnets miljö och tryggheten i förskolan. Pedagogerna däremot lägger 
större vikt vid barnets utveckling. Informant B ansåg att skillnaden kan 
bero på föräldrars utbildning, tidigare erfarenheter av skolan och vilka 
krav föräldrarna har på barnets miljö.  
 
7.1.2. Föräldrarnas svar 
Frågan om föräldrarna har några förväntningar kring utvecklingssamtal 
svarar alla tre informanter olika. Informant 1 menar att hon vill veta hur 
sitt barn fungerar i gruppen för att få en trygghet som förälder. Hon vill 
också veta att barnet utvecklas som det ska och höra vilka funderingar 
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pedagogen har. Informant 2 däremot menar att hennes förväntningar är 
att personalen verkligen har sett hennes barn. Att man går igenom hur 
barnet är på förskolan och att man får reda på styrkor och svagheter. 
Informant 3 har inte så mycket förväntningar, utan säger att det brukar 
vara spännande att höra om hur hennes barn utvecklas och om det 
stämmer överens med det man märker hemma 
 
När vi frågade om vad de brukar prata om under samtalet och vad det 
läggs mest fokus på svarade informanterna att fokus ligger på barnets 
utveckling, hur barnet fungerar i grupp, om de äter och sover. Både 
informant 1 och informant 2 berättar att de får ta del av barnens 
portfolio, vilket båda informanterna tycker är roligt. Informant 3 
däremot säger att pedagogen brukar ha med sig barnets portfolio men 
att det är sällan man få se så mycket i den.  
 
Vi fick även olika svar på frågan vad föräldrarna var intresserade av att 
höra och vad de ville diskutera i ett utvecklingssamtal. Informant 1 sa 
att hon ville veta hur sitt barn trivs på förskolan då hon vistas där under 
så lång tid. Hon påpekar även att hon gärna tar upp det som hon tycker 
är intressant under samtalet då hon känner att hon ges plats till detta. 
Informant 2 kan inte påstå att hon saknar något, hon är nöjd med det 
man pratar om under samtalet. Men en sak som hon tycker är viktig är 
att prata om hur barnet är både hemma och i förskolan då hon ser en 
helt annan sida av sitt barn hemma än hur barnet beskrivs i förskolan. 
Även Informant 3 är nöjd med det man pratar om under samtalet dock 
känner hon att hon saknar information om vad barnen gör på förskolan 
på dagarna. Hon menar att som förälder får man veta när de har något 
speciellt tema eller liknande men skulle vilja ha lite mer utförlig 
information. Informanten menar vidare att barnen kan berätta lite men 
det är svårt att veta vad som är tänkt med ett tema, vad som ligger 
bakom tanken med arbetet. Hon tycker att det skulle vara bra att vara 
mer påläst om vad de gör i förskolan.  
 
På frågan vad de tror att pedagogerna har för syfte med samtalet svarar 
informant 1 att hon tror att pedagogerna vill ge en inblick i hur barnet 
fungerar med vuxna och barn. Ett annat syfte tror hon kan vara att 
skapa ett samarbete mellan pedagog och förälder. Informant 2 däremot 
berättade att det var en fråga hon aldrig hade ställt sig, men säger att 
det säkert finns mål som pedagogen måste sträva mot. Samtalen enligt 
informant 2 handlar inte bara om problem utan även om positiva saker. 
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Informant 3 sa att hon hoppas att syftet med utvecklingssamtal är att 
involvera föräldrarna i förskoleverksamheten för hon tycker att som 
förälder får man inte veta så mycket vad som händer i förskolan 
eftersom man inte kan vara med barnet på förskolan.   
 
7.1.3. Jämförelse mellan pedagogernas svar och 
föräldrarnas svar i kategori 1 
Alla föräldrar vi intervjuade förutom en trodde att pedagogernas syfte 
med utvecklingssamtal var att ge föräldrarna en inblick i vad deras barn 
gör på förskolan men även att skapa ett bra samarbete mellan pedagog 
och förälder. Detta är något som stämde bra överens med vad 
pedagogerna sa att syftet med utvecklingssamtalet är. En av föräldrarna 
sa inget om syftet men däremot att man som pedagog säkert har mål att 
uppfylla vid ett utvecklingssamtal.  
 
Pedagogerna trodde att det definitivt fanns skillnader mellan 
pedagogers syfte med samtalet och föräldrarnas förväntningar. Något 
som pedagogerna sa lika på var att föräldrarna mest var intresserade av 
barnets omvårdnad, bland annat att barnet äter och sover bra medan 
man som pedagog gärna pratar om barnets utveckling. Den stora 
skillnaden här är att enligt föräldrarna så vill dem veta mer än om just 
barnets omvårdnad. Barnets utveckling var en väldigt viktig del för 
pedagogerna. 
 
 

7.2. Kategori 2 – Erfarenheter och tankar kring 
bemötande av föräldrar  
 

 
7.2.1. Pedagogernas svar 
När vi pratar om samtalstid i utvecklingssamtalet, hur mycket föräldern 
samt pedagogen tar så menar alla informanter att det är beroende på 
vilken förälder man har samtalet med. Informant A menar att det är så 
olika att det är svårt att ge ett genomsnittligt svar på hur mycket denne 
tar.  Informant C säger att det helt beror på föräldern hon menar att det 
finns de föräldrar som inte säger så mycket och då måste man som 
pedagog ta mer tid men sen finns det även de föräldrar som gärna 
pratar om sitt barn men även om hemförhållanden och då blir det att 
man som pedagog får lyssna på föräldern istället. I genomsnitt tror 
informanten att denne tar runt 60-70% av tiden. Informant B gissar på 
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att hon tar omkring 50 % av tiden. Informant A menar att man aldrig 
ska låta föräldrarna känner sig underlägsna. Hon tycker till exempel att 
man inte ska vara fler pedagoger än föräldrar under ett samtal då man 
kan framstå som en besserwisser, i undantagsfall då det är större 
problem då man kan ha fler pedagoger under samtalet.  
 
7.2.2 Föräldrarnas svar 
Alla tre föräldrar menar att de idag klarar av att ta den plats de vill ha i 
ett utvecklingssamtal, de två som har fler än ett barn menar att det här 
har kommit med tiden. Informant 1 tycker att förskolans trevliga 
bemötande och samarbete hjälper till. Två av föräldrarna berättar att de 
ibland får lappar med sig hem innan med punkter att tänka på innan 
samtalet vilket de tycker är bra då det får dem att tänka till och kanske 
våga ta upp mer. Informant 2 berättar hur pedagogerna på hennes förra 
förskola pratade om hennes dotter som blyg, något som inte hon höll 
med om. Hon berättar att eftersom det var hennes första barn hade hon 
inte så mycket erfarenhet och vågade inte ta den plats hon ville då.   
 

Det har jag tänkt på i efterhand att det där problemet som vi hade att det inte 
stämde överens då hade jag väll kanske stått på mig och utvecklat lite mer men 
jag kände att ja jag accepterade det som de sa och sen efteråt har jag tyckt att det 
var lite dumt att jag skulle sagt vad jag tyckte, men jag visste väll inte vad jag 
tyckte riktigt heller, jag visste inte vad jag kunde säga eller begära eller så där. 

 

Föräldrarna talar både om pedagogerna som öppna för påverkan och 
åsikter men också att de ibland kan kännas som att de vet bättre. 
Informant 1 tycker att pedagogerna som hon har haft har varit bra på att 
inte använda sig av fackspråk vilket hon tycker underlättar för henne att 
förstå och kunna diskutera. Alla föräldrar är medvetna om att de kan 
påverka samtalet om de vill och vågar. Men föräldrarna talar också om 
pedagogen nästan som en konkurrent. Två av dem menar att det finns 
en risk i förskolan att pedagogen ibland vet mer om barnet, att de sett 
saker som inte föräldrarna gjort vilket de menar kan göra vissa föräldrar 
osäkra, dock påpekar en av dem att hon själv inte upplevt det.  
Informant 3 pratar om utbildning och menar att hon har stor respekt för 
utbildning men att hon själv känner sina barn bäst. Informant 2 berättar 
att hon känt sig som en dålig förälder när pedagogen gav henne tips på 
hur hon skulle göra under en period när hennes barn var trotsig. Även 
om hon visste att det var väl menat tyckte hon det kändes obehagligt 
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när hon visste att pedagogerna tittade inte bara på hennes barn utan 
också på henne.  
 
När vi frågade hur mycket tid de tar i samtalet är alla föräldrar överens 
om att pedagogen håller i samtalet och därför använder mest tid. 
Informant 1 tror att hon tar 40 % av samtalstiden, hon menar att om det 
är något problem med barnet kanske man som förälder pratar mer när 
man kanske måste beskriva hemförhållanden och liknade. Informant 2 
hamnar på ungefär samma procentenhet 30- 40% och menar att det 
gäller att hitta en ömsesidighet i samtalet. Informant 3 tycker att hon inte 
får så mycket tid i samtalet då hon tycker att dessa ofta känns stressade. 
Hon gissar på att hon tar ungefär 10- 15 % av samtalstiden. Hon 
påpekar också att hon inte får dubbelt så mycket tid fast hon har två 
barn på avdelningen vilket hon tycker är synd då hon har mycket 
funderingar, hon vill bland annat veta mer vad barnen gör på förskolan. 
Hon berättar att de har två utvecklingssamtal per år, men att hon skulle 
gärna skulle vilja ha fler om det fanns möjlighet.  
 

Det är jättekul och veta hur det går för dem, nu har inte haft nåt sånt men om 
det skulle va svårt med atlet eller nåt sånt så vill man ju verkligen kolla det ofta, 
inte en gång om halvåret. Sen nu på BVC är man ju inte så mycket på när de är i 
den här åldern, så de har ju kanske bättre koll än många föräldrar på hur dem 
ska utvecklas.  

 
 
7.2.3. Jämförelse mellan pedagogernas svar och 
föräldrarnas svar i kategori 2 
När man pratar om pedagogens syfte med utvecklingssamtal i Kategori 
1 svarade samtliga att ett syfte är att få ett samarbete med föräldrarna, 
och en av pedagogerna pratar om vikten av att inte föräldrarna ska 
känna sig underlägsna i ett samtal. Men ändå finns det föräldrar som 
tycker att de ibland blir överkörda av pedagogerna och inte alltid vågar 
stå på sig i sina tankar och åsikter. De säger att de vågar ta plats i 
utvecklingssamtalet men menar på att de kan känna sig osäkra när 
pedagogen vet saker om barnet som de inte vet eller om de blir 
tillrättavisade av pedagogen i hanterandet av barnet. 
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Om man tittar på vad föräldrarna och pedagogerna har svarat på frågan 
hur mycket tid de tar i samtalet har de svarat ganska lika. Pedagogerna 
svarar att de tar 50- respektive 60-70% av samtalstiden i genomsnitt. 
Föräldrarna menar att det själva svarar för 30- 40%, 40 % samt 10- 15% 
vilket om vi bortser från det sistnämnda ger ganska lika resultat, att 
pedagogen tar i snitt lite mer av tiden men att det ständigt sker en 
dialog. Både föräldrar och pedagoger påpekar att detta är individuellt 
beroende på hur pratglad man är som förälder. Det är dock värt att 
påpeka att föräldern som pratar om att hon endast får 10- 15% vill ha 
mer samtalstid men känner att det inte finns utrymme till det.  

 

7.3. Kategori 3 - Vilka som förväntas delta i 
utvecklingssamtalet 
 

 

7.3.1. Pedagogernas svar  
Pedagogerna tycker helst att båda föräldrarna ska vara med på samtalet 
men påpekar att det oftast bara kommer en till samtalet. Barnen är som 
sagt inte med under samtalen, Informant A menar att hon inte har med 
barnen då hon vill ha ett lugnt samtal där man inte behöver lägga fokus 
på att hålla reda på barn som springer omkring. Informanten berättar 
vidare att det även kan vara svårt för föräldrarna att slappna av och föra 
en diskussion när barnet är med då man måste tänka på vad man säger, 
det blir en helt annan form på samtalet. Informant B har inte med 
barnen för att hon känner att det finns risk att man pratar över barnets 
huvud, hon berättar dock att under sista terminen som barnet är i 
förskolan brukar det vara med under utvecklingssamtalet. Informant C 
berättar att hon helt enkelt inte tycker det är nödvändigt att ha med 
barnen under samtalet. 
 
7.3.2. Föräldrarnas svar 
Föräldrarna tycker alla att det bästa är om båda föräldrarna är med 
under samtalet även om de påpekar att detta inte alltid är praktiskt 
möjligt med jobb och tidsbrist.  Informant 3 tycker att helst två stycken 
pedagoger ska vara med då hon tycker det är bra att få flera synvinklar 
på barnen, medan de andra föräldrarna talar om en pedagog . Hon 
tycker att om inte båda kan vara närvarande under samtalet vill hon att 
personalen på avdelningen ska skriva om barnet och en representerar 
informationen. Informant 2 påpekar vikten av att ha en genomgående 
kontaktperson under så lång tid som möjligt då hon tidigare vart med 
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om att fått olika vikarier för varje ny termin, vilket hon menar är 
negativt eftersom hon inte får en sammanhängande bild av barnets 
utveckling. Barnen är inte med under utvecklingssamtalen på någon av 
förskolorna och vi frågar vad föräldrarna tycker om det. Alla 
föräldrarna menar att man behöver vissa samtal med bara pedagog och 
föräldrar eftersom de inte vill att barnen ska höra allt man pratar om. 
Informant 2 tycker att det är onödigt att ta upp känsliga saker så som 
blyghet med barnet när de kanske inte ens är medvetna om problemet. 
Föräldrarna vill alltså ha samtal utan barnen närvarande men talar 
också om att involvera barnen i samtalet på olika sätt. Informant 3 
berättar att hon skulle vilja ha både ett samtal med barnen medverkande 
och ett utan dem, under samtalet med barnen skulle de få berätta vad de 
gjort, visa bilder och sådär. Hon menar också att om det är något 
problem tycker hon att det bästa är om barnet är med. Vi undrar vilken 
ålder som skulle vara lämplig att starta att ha med barnen och hon 
menar att vid 3 års ålder har de blivit så duktiga på att själva berätta hur 
de känner att det skulle fungera bra.  
 
Informant 2 menar att barnen skulle kunna vara med en stund under 
samtalet men påpekar vikten av att kunna samtala utan barnet. 
Informant 1 tycker att man kan involvera barnet utan att ha det fysiskt 
närvarande i samtalet, hon tycker till exempel att det skulle vara roligt 
att fråga barnen innan vad de vill visa föräldrarna ur portfolion som de 
brukar ha med. Eller om man skickar hem portfolion och låter 
föräldrarna kolla i den med barnen för att få funderingar till 
utvecklingssamtalet.  
 

Det är viktigt att prata om barnet och få höra hur barnet fungerar hemma och på 
förskolan, för de lever ju som i 2 olika världar 
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7.3.3. Jämförelse mellan pedagogernas svar och 
föräldrarnas svar i kategori 3  
När det gäller vilka som skall delta i samtalet tycker både föräldrar och 
pedagoger att båda föräldrarna ska vara med om det finns möjlighet. En 
sak som skiljer är dock att föräldrarna verkar vara mer mån om att 
involvera barnen i utvecklingssamtalen, två av föräldrarna pratar om att 
stundvis ha med barnen i samtalet och menar på att när de kommit upp 
mot 3- års ålder har de blivit duktiga på att diskutera och skulle kunna 
närvara i samtalet medan pedagogerna anser att det mest skulle bli 
stökigt och att risken skulle finnas att tala över barnets huvud.  Både 
föräldrar och pedagoger nämner också att en nackdel med att ha med 
barnet är att man inte kan tala om allt som man inte vill att barnet ska 
höra. 
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8. Diskussion 
 

8.1 Resultatdiskussion 
 
8.1.1. Kategori 1 
Resultatet av intervjuerna visar att det skiljer sig mellan pedagogens 
syfte med samtalet och föräldrarnas förväntningar. Pedagogen lägger 
större vikt vid barnets utvecklig medan föräldrarna vill veta mer om 
barnets tid på förskolan. Vi antar att detta beror på att pedagogerna har 
sina styrdokument att utgå ifrån. En sak som två av föräldrarna talar om 
är jämförelsen mellan om hur barnet är hemma och på förskolan vilket 
ingen av pedagogerna tar upp. I Lpfö 98 skriver man dock att man ska 
samtala om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 
förskolan. Om man ser till det sociokulturella perspektivet är kunskapen 
som pedagogen skaffar sig om barnet i det vardagliga samtalet viktigt 
då man bär med sig detta till utvecklingssamtalet. Just att prata om 
vardagen är något som både Säljö (2005) och Gars (2006) berättar är en 
del av utvärderingen av barnet. Man tittar på hur barnet är i vardagliga 
situationer så som vid matbordet, påklädning och andra dagliga rutiner.  
 
När vi pratade om förväntningar av samtalet med föräldrar menar 
informant 2 att det är viktigt att gå igenom hur barnet är på skolan och 
att man får reda på både styrkor och svagheter. I Gars (2006) 
undersökningar menar pedagogerna att problem tar mycket plats i 
utvecklingssamtalen. Vissa av de intervjuade menar nästan att det här är 
en förutsättning. De finns de som är rädd att föräldrarna ska tycka att 
samtalet känns onödigt om man som pedagog bara säger att allt är bra. 
Om man då som en av pedagogerna menar att 90 % av barnen inte har 
några problem, vad ska vi då fylla samtalen med så att föräldrar känner 
att de får ut något ur samtalet? Det är det vi har som uppgift som 
blivande pedagog, att hitta information som föräldrarna känner är 
relevant både för deras barn och för de själva.   
 
Informant A menar att de inte bedömer barnen utan att de istället går 
igenom barnens utveckling och vad som är ”normalt”. Vi anser att det 
är svårt att tolka vad som är en bedömning, är det inte en bedömning 
när man tittar på vad som är ”normalt” och vad som är avvikande?  
Hon menar vidare att istället för att bedöma observerar man dem, sen 
skrivs en sammanfattning av vad man kommit fram till, därför menar vi 
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att sättet som informant A går igenom barnets utveckling liknar en 
bedömning.  
 
Informant B menar att det är svårt att sätta in åtgärder när man inte får 
göra en bedömning vilket vi håller med om. Det vi menar är att 
förskoleverksamheten och det skolverket säger inte går hand i hand, då 
skolverket menar att man inte ska göra en bedömning men förskolorna 
säger att det är nödvändigt. Alla de pedagoger som intervjuades 
använder sig av TRAS-modellen, som informant C benämner som ett 
bedömningsmaterial. I TRAS, diskuterar man bland annat barnets 
språkförståelse, uttal och samspel. Även detta är ett bevis på att 
förskolorna och skolverket inte går hand i hand då man i TRAS tittar på 
utvecklingen på det individuella barnet och inte utvärderar 
verksamheten som styrdokumenten menar att man ska göra.  
 
I Rapport 1, 2007; iup, bedömning och betygsättning pratar man om att 
involvera föräldrarna i utformandet av den, detta är dock något som 
ingen av pedagogerna vi intervjuat har nämnt. De har istället pratat om 
att föräldrarna får ta del av IUP:n under utvecklingssamtalet. Det är 
viktigt att barnen får visa och berätta om innehållet i deras portfolio 
under ett utvecklingssamtal, menar Krok och Lindewald (2006) men 
detta är tyvärr något föräldrarna inte får ta del av då man i alla de 
förskolor vi varit på inte har med barnen under utvecklingssamtalen. 
Om man ska se på det här med bedömning ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan man se att i förskolan skapas en kultur i och med att man 
skapar normer för hur ett barn ska vara. Detta har en avgörande roll på 
barnets utveckling. Med detta menar vi att det är inom förskolan som 
man börjar sätta gränser för vad som är ”normalt” och inte.  
 

8.1.2. Kategori 2 
Gars (2006) talar om vad hon kallar delad vårdnad, att förskolan har fått 
allt mer ansvar över barnet och även föräldrarna. Hon menar att det 
finns en risk att föräldrar lätt kan bli svartsjuka på pedagogen och även 
känna konkurrens mot denne när pedagogen talar allt för bra om barnet 
och vad den upplevt. Detta är även något som vi har upptäckt efter att 
ha intervjuat föräldrarna då det finns de föräldrar som säger att de kan 
känna sig osäkra som föräldrar då pedagogerna vet mer om deras barn 
än vad de själva gör. Vi tycker att detta är ett problem eftersom det kan 
skapa osämja mellan pedagoger och föräldrar. Det kan vara 
bekymmersamt om pedagogen i mån om att inte göra föräldern osäker 
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håller inne med information. Det man kan fundera på är varför föräldrar 
ibland tycker att de blir överkörda av pedagogerna och inte alltid vågar 
stå på sig med sina åsikter när samtliga pedagoger har som syfte att 
skapa ett bra samarbete mellan föräldrar och pedagog? Flising et al. 
(1996) menar att föräldrarnas förhållande till förskolan har förändrats då 
man nu ser föräldrarna som en tillgång till verksamheten och inte att 
man bara informerar dem om vad som händer på förskolan.  
 
Något vi tycker är ytterst märkligt är att om man lägger ihop 
procentsatsen av samtalstiden hos pedagoger och föräldrar märker man 
tydligt att det saknas procentenheter. Detta ser man hos informant C 
och informant 3 som är på samma förskola. Pedagogen säger att hon tar 
cirka 60-70% av tiden medan föräldern säger att hon som förälder tar 10-
15% av tiden. Om man lägger ihop dessa procentsatser ser man att det 
saknas procentenheter, detta tror vi kan bero på att pedagogen påverkas 
av intervjuareffekten, det vill säga att pedagogen svarar det hon tror är 
det rätta svaret. Vi är medvetna om att man genom detta inte kan dra 
någon slutsats eftersom en annan förälder kanske skulle svara 
annorlunda. Dock påpekade denna förälder att hon ville ta mer plats 
men att det inte fanns tid. Vi tycker att det är viktigt att båda parter får 
lika mycket tid att prata då vi anser att det är viktigt för pedagogen att 
veta hur barnet funkar hemma så att den kan vara lika trygg i skolan 
men det är även viktigt för föräldern att veta hur barnet fungerar i 
förskolan så de kan få stöd hemma. Båda parter måste få veta så mycket 
som möjligt om barnet för att kunna ge den all stöd och trygghet den 
behöver både i och utanför förskolan. Om man då som förälder bara får 
10-15% av samtalstiden faller den här teorin.  
 
I artikeln Revisiting Family Involvement: Perspectives of Teachers and 

Families skrivs det om vad dem kallar ”two-way communication”. Vi 
anser att pedagogerna är dåliga på att låta föräldrarna ge information 
och respons vilket är till nytta för båda parter. En förälder berättade att 
det var märkligt att pedagogerna på barnets avdelning beskrev hennes 
dotter som väldigt blyg, något föräldrarna inte höll med om. Hon ansåg 
att det var problematiskt att barnet visade två olika sidor och ville hitta 
anledningen till detta. Detta är ett tydligt exempel på hur fel ”two-way 
communication” kan gå när man som pedagog inte är villig att 
diskutera hemförhållanden. En av de pedagoger som intervjuades till 
artikeln säger att för att samtalet ska bli så lyckat som möjligt så är det 
viktigt att man låter föräldrarna få ungefär 50 % av samtalstiden så de 
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hinner prata om sitt barn i lugn och ro. Han menar vidare att 
utvecklingssamtal kan vara skrämmande även för pedagoger då dem är 
rädda att föräldrarna ska ifrågasätta deras kompetens genom att ställa 
frågor som pedagogerna inte kan svara på. Detta tror vi kan vara en 
anledning till varför pedagoger ofta pratar betydligt mer än föräldrarna 
i ett utvecklingssamtal, just för att undvika att några sådana frågor 
kommer upp. Angående föräldrarnas oro inför utvecklingssamtalet kan 
det vara bra att skicka ut papper med ett antal frågor som föräldrarna 
ska antingen fundera kring tillsammans med barnen eller själva, dessa 
diskuteras sedan under utvecklingssamtalet. Detta kan förhoppningsvis 
också hjälpa föräldrarna att våga ta mer plats under samtalet när de är 
mer förberedda samtidigt som pedagogen visar att de vill höra 
föräldrarnas åsikter och funderingar.  
 

8.1.3. Kategori 3 
Föräldrarna pratar mycket om att involvera barnen i samtalet både 
genom att ha barnen fysiskt närvarande eller genom att ha intervjuer 
innan samtalet. Pedagogerna däremot anser att barnen inte ska närvara 
då de anser att man inte kan prata om det man inte vill att barnets ska 
höra samt att det finns en risk att man pratar över barnets huvud. Inom 
aktiva värderingar vill man få dem att tänka till och uttrycka tankar för 
att få klarare värderingar. Vi tycker att när barnen kommit upp i 4-års 
ålder skulle de kunna medverka under några samtal, just för att få 
barnen att sätta igång sina aktiva värderingar och få en medvetenhet om 
deras lärande och utveckling. En annan fördel skulle vara att förbereda 
barnen inför kommande samtal i skolan där de ska närvara. Nackdelen 
med att ha barnen med under samtalet kan vara att föräldrarna inte får 
ett lugnt samtal utan att de istället  måste lägga fokus på att ha koll på 
barnet. Både pedagog och föräldrar menar att man inte ska ha med 
barnet när man pratar om vissa problem, dock är det en förälder som 
menar att det bästa är om barnet är med under samtalet. Hon menar att 
efter 3-års ålder har barnet blivit så duktig på att berätta hur de känner 
att det skulle fungera bra om barnet är med under samtalet.  
 
Interaktionen med andra människor menar Säljö (2005) är en stor del av 
det sociokulturella perspektivet. Han menar att det är genom 
interaktion med andra som vi blir medvetna. Inom teorin menar man att 
samspel är största vägen till utveckling, med detta menas att man som 
grupp kan åstadkomma mer än om man hade varit ensam. Därför anser 
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vi att det är viktigt att båda föräldrarna är med om det finns möjlighet 
men även att barnet finns med vid några samtal.  
 
Steinberg (2008) pratar om aktiva värderingar och pekar på vikten av att 
kunna reflektera kring känslor och åsikter under ett utvecklingssamtal, 
då man genom detta oftast brukar få ett lyckat samtal när någon genom 
sina reflektioner får en annan synvinkel av utgångspunkterna. Genom 
att vara fler parter kommer man förhoppningsvis till fler reflektioner 
och synvinklar.  
 
Flising et al. (1996) hänvisar till artikeln ”delad makt i förskolan” och 
menar att man som pedagog ska se över vilken normbild man har av 
familjen och på vilket sätt den påverkar bemötandet. Vi anser med detta 
att man inte enbart behöver bjuda in föräldrarna till ett 
utvecklingssamtal då barnet kanske har bättre kontakt med en släkting 
eller morförälder och på så vis få ut mer av samtalet än vad man annars 
hade gjort. Vad gäller ifall syskon ska vara närvarande under ett 
utvecklingssamtal anser vi precis som Jancke och Klang–Mattson (1996) 
att det inte är nödvändigt då de kan störa samtalet. En av de föräldrar 
som vi intervjuade berättade att hon inte får någon extra tid för de två 
barn hon har på förskolan, utan pedagogen pratar om båda barnen 
under ett utvecklingssamtal som är lika långt för henne som föräldrar 
med ett barn.  
 
De slutsatser vi har dragit av undersökningen är att det faktiskt skiljer 
sig en hel del mellan pedagogers syfte med utvecklingssamtal och 
föräldrarnas förväntningar. Resultatet visar att föräldrarna är 
intresserade av att höra hur barnet har det på förskolan, hur de fungerar 
socialt med vuxna och barn men samt hur barnet fungerar i de dagliga 
rutinerna. Pedagogerna lägger mest fokus på barnets utveckling, något 
som även föräldrarna nämner kort men inte alls lägger lika stort fokus 
på.  Genom den här undersökningen har vi kommit fram till resultat 
som med all säkerhet kommer att hjälpa oss när vi ska ha 
utvecklingssamtal. En sak som vi tycker är viktigt att tänka på är att inte 
bara berätta att till exempel barnet är blygt utan att man också pratar 
om hur man kan utveckla barnets sociala samspel.  
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8.2. Metoddiskussion 
I början var tanken att vi skulle vara med under utvecklingssamtal för 
att se hur det verkligen går till och för att sedan intervjua föräldrarna 
och ta del av deras åsikter och förväntningar av samtalet. Eftersom de 
förskolorna som kontaktades inte har sina utvecklingssamtal sent efter 
inlämningstid gick inte detta att genomföra. För att ta reda på 
föräldrarnas förväntningar kring utvecklingssamtalen och pedagogers 
syfte valde vi istället att göra enskilda intervjuer med dessa. 
Bandspelare användes för att kunna fokusera oss på att föra en dialog 
med informanten, men även se till att informanten är bekväm så att vårt 
samtal inte ska framstå som ett förhör. Fördelarna med att använda oss 
av bandspelare var att vi fick med all information som gavs till oss. Vi 
valde att i början transkribera två av intervjuerna men insåg att detta 
var alltför tidskrävande och inte nödvändigt med tanke på vårt syfte, så 
istället sammanfattades intervjuerna skriftligt vilket vi kände gav oss 
mer struktur med arbetet i resultatet. Nackdelen med denna metod var 
att vi blev en översättare av det som informanterna gav oss, vilket 
innebär att när vi skrev resultatet gjordes en tolkning av deras svar 
vilket också är en del av fenomenografin. Ytterligare en faktor som 
påverkar validiteten är den så kallade intervjuar- effekten, det vill säga 
att pedagogerna kanske förfinar sina svar då de vill att deras förskolor 
behåller ett bra rykte. För att undvika detta skickades inga 
intervjufrågor i förväg. Vi anser att det är svårt att generalisera vårt 
resultat, detta på grund av att vi har använt oss av kvalitativ forskning, 
gjort ändamålsenliga urval och inte gjort tillräckligt med intervjuer. 
Något som skulle kunna stärka tillförlitligheten är alltså fler intervjuer 
med föräldrar då det är deras förväntningar vi la mest fokus på.  

 

8.3. Förslag till vidare forskning 
Under intervjuerna med pedagogerna väcktes nyfikenhet på hur de 
förhåller sig till styrdokumenten i ett utvecklingssamtal. När vi frågade 
om de bedömer barnen på något sätt fick vi veta att det var en het 
debatt då man enligt styrdokumenten inte får bedöma det enskilda 
barnet. Pedagogerna däremot anser att för att kunna upptäcka och sätta 
in åtgärder för barnet är detta är nödvändighet.  
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Bilaga 1 

 

Frågor till intervjun: Pedagogen 

Vad är pedagogens syfte med samtalet? 

 

1. Hur brukar du förbereda dig inför utvecklingssamtalen? 

2. Vad är ditt syfte med utvecklingssamtal? Vad lägger du mest 

fokus på?  

3. Skiljer sig syftet med utvecklingssamtalen beroende på barnens 

ålder? Om ja, på vilket sätt? 

4. Vilka förväntas delta i samtalet? 

5. Under ett utvecklingssamtal, hur många procent av samtalstiden 

tycker du att du tar i genomsnitt?  

6. Brukar ni bedöma barnen på något vis och i så fall hur? 

7. Vad tror du föräldrar förväntar sig av utvecklingssamtal? Tror du 

det finns skillnader i pedagogens syfte med samtalet och vad 

föräldrarna har för förväntningar? 
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Bilaga 2 

 

Frågor till intervjun: Föräldrarna 

Vad har föräldrarna för förväntningar av samtalet? 

 

1. Hur gammal är ditt barn på förskolan? 

2. Vad har du för förväntningar kring utvecklingssamtalet? 

3. Vad brukar ni prata om under samtalet, vad läggs det mest fokus 

på?  

4. Vad vill du diskutera i ett utvecklingssamtal, vad är du 

intresserad att höra om? 

5. Vad tror du pedagogen har för syfte med samtalet? 

6. Känner du att du får/vågar ta den plats i utvecklingssamtalet som 

du vill ha och behöver? 

7.  Under ditt samtal med pedagogen känner du dig någon gång 

”underlägsen” gentemot pedagogens kunskap om barnets 

utveckling? 

8. Hur många procent av tiden skulle du säga att du får/tar i 

samtalet? 

9. Vilka tycker du ska delta i samtalet och varför?  

 

 

 

 


