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Antal sidor: 43 

Varje år ska ett utvecklingssamtal genomföras med barnets vårdnadshavare i förskolan, 

därför har ett intresse växt fram hur dessa samtal utformas. Syftet med studien är att bidra 

med kunskap om förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med utvecklingssamtal i 

förskolan samt undersöka vad de väljer att förmedla till barnets vårdnadshavare. Detta 

uppnås med hjälp av tre frågeställningar: Hur arbetar förskollärare med 

utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande i förskolan? Vad väljer 

förskollärare att förmedla av innehållet i utvecklingssamtalet och på vilket sätt förmedlas 

det till vårdnadshavare? Hur väljer förskollärare att samtala om barnet i 

utvecklingssamtalet? Studien är kvalitativ och empirin har samlats in genom fyra 

fokusgrupper med sammanlagt elva förskollärare. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv har förskollärarnas konstruerade beskrivningar analyserats med hjälp av fyra 

begrepp: typifiering, objektifiering, institutionalisering och habitualisering. Resultatet visar 

att det finns både likheter och skillnader i hur förskollärarna väljer att utforma och 

genomföra utvecklingssamtal i förskolan. Dessutom har det framkommit att tiden är 

avgörande för hur samtalet blir. I den avslutande diskussionen sätts studiens resultat i 

kontrast till den tidigare forskningen om utvecklingssamtal. Studien har bland annat bidragit 

med kunskap om de ”svåra” utvecklingssamtalen och om hur känsliga ämnen kan förmedlas 

till barnets vårdnadshavare. Förhoppningsvis leder studien till att andra förskollärare börjar 

reflektera om deras sätt att utforma och genomföra utvecklingssamtal i förskolan.  
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Inledning  

Det framgår i skollagen (SFS 2010:800) att minst ett utvecklingssamtal per år ska 

genomföras med vårdnadshavare om barnets lärande och utveckling i förskolan. Syftet 

med utvecklingssamtalet är att det enskilda barnet ska följas upp gällande lärande, 

utveckling och trivsel (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Dessutom framgår det att 

det är förskollärarens ansvar att utforma utvecklingssamtalet i samråd med arbetslaget 

(Skolverket, 2016). Läroplanen anger enbart att ett utvecklingssamtal ska genomföras 

men inte hur det ska utföras (Simonsson & Markström, 2013). Detta menar vi leder till 

en otydlighet kring innehåll, utformning och genomförande av utvecklingssamtalet och 

därför tror vi att hur utvecklingssamtalet genomförs kan skilja sig beroende på var 

förskolläraren är verksam.  

 

Gars (2006) menar att ett syfte med utvecklingssamtalet är att samtala om barnets 

utveckling utan att ett omdöme ges, vilket visar sig vara svårt att genomföra i praktiken. 

Men Simonsson och Markström (2013) anser att barn bedöms och utvärderas i många fall 

utifrån ett ”idealt och normalt förskolebarn” om vad som anses vara normalt i förhållande 

till förskolekontexten. Detta menar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) inte ska ske 

eftersom barn deltar i förskolan på olika villkor gällande timmar per dag och vecka, 

därför ska barns prestationer inte värderas och jämföras mot varandra.  

 

Utvecklingssamtalet är komplext när det gäller form, funktion och innehåll (Simonsson 

& Markström, 2013) och enligt vår uppfattning ger inte förskollärarutbildningen en 

tillräcklig kunskap om utvecklingssamtal. Detta eftersom det endast är under 

verksamhetsförlagda utbildningar som det ibland ges möjlighet att vara med 

förskollärarna vid deras definition av ”lättare” utvecklingssamtal. Därför är syftet med 

denna studie att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med utvecklingssamtal 

och vad de väljer att förmedla till barnets vårdnadshavare, detta eftersom att forskningen 

om utvecklingssamtal i förskolan är begränsad. Därmed är intresset att lyssna till 

verksamma förskollärare i fokusgrupper och genom deras beskrivningar inhämta kunskap 

för olika sätt att utforma samt genomföra utvecklingssamtal i förskolan.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares beskrivningar av hur de 

arbetar med utvecklingssamtal i förskolan samt undersöka vad de väljer att förmedla till 

barnets vårdnadshavare. 

 

Studiens syfte uppnås med hjälp av följande frågor: 

 Hur arbetar förskollärare med utvecklingssamtalets innehåll, utformning och 

genomförande i förskolan?  

 Vad väljer förskollärare att förmedla av innehållet i utvecklingssamtalet och på 

vilket sätt förmedlas det till vårdnadshavare? 

 Hur väljer förskollärare att samtala om barnet i utvecklingssamtalet? 
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Bakgrund  

Förskolan är en viktig institution för barn och familjers vardag i Sverige (Markström, 

2011a). Förskolan är för barn från ett år till dess att de börjar skolan och kommunen är 

skyldig att erbjuda en förskoleverksamhet till barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, 

studerar, är arbetslös eller föräldraledig (Åström, 2009). Barnen är i förskolan olika länge 

gällande timmar per dag och vecka (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I denna studie 

förekommer även forskningens begrepp institution och används som en synonym till 

förskola.  

 

Det har alltid funnits en samverkan kring barnet, men en förändring har skett i samhället 

(Gars, 2006). Barndomen har förändrats de senaste åren genom att den blivit mer 

institutionaliserad där samhället har tagit ett socialt och pedagogiskt ansvar för barnens 

välbefinnande och utveckling (Skolverket, 2010a). Tidigare hjälpte närstående till om 

vårdnadshavare behövde hjälp med barnet men idag lämnas barnen i många fall till en 

förskola (Gars, 2006). Att vara vårdnadshavare innebär att ha juridiskt ansvar för ett barn 

vilket oftast är en eller två föräldrar (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I denna studie 

kommer begreppet vårdnadshavare att användas. Eftersom att barnen vistas i förskolan 

har vårdnadshavare och personal en delad vårdnad av barnet (Gars, 2006).  

 

En definition för de yrkesverksamma i förskolan, som den tidigare forskningen delvis 

använder sig av är begreppet pedagog därav används det begreppet i bakgrunden. I den 

här studien används begreppet förskollärare i resultat och analysen men också i 

diskussionen för att uppnå studiens syfte. Men även pedagog används när förskollärarna 

samtalar om deras arbetslag eftersom yrkeskategorierna kan skiljas. I förskolan arbetar 

både förskollärare, barnskötare och övrig personal, där förskolechefen har det 

övergripande ansvaret för att hålla ihop personalgruppen och leda dem åt samma håll 

(Pramling-Samuelsson & Williams, 2015). För att arbeta som förskollärare krävs en 

högskoleutbildning på 3,5 år som ger behörighet att arbeta i både förskola och 

förskoleklass (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Vidare påvisas att det är 

förskolläraren som ansvarar för att förskoleverksamheten bedrivs i enlighet med 

läroplanens strävansmål. Förskollärarna som arbetar i förskolan har en utbildning och 

förväntas vara professionella i sin yrkesutövning (Gars, 2006). Att tillhöra en profession 

innebär att de som verkar inom samma yrke har en gemensam grund och etiska krav som 
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ställs på dem, vilket innebär att verksamheten ska vila på en värdegrund där ingen får 

diskrimineras och att den bedrivs i enlighet med demokratiska processer (Pramling-

Samuelsson & Williams, 2015). Dessutom påvisas att människor både i förskolan och i 

samhället är förebilder eftersom deras förhållningssätt påverkar och avspeglar sig på 

barnen.  

 

I förskolan möts barn, vårdnadshavare och pedagoger dagligen vid hämtning och 

lämning (Markström, 2011a). Vidare framgår att det även sker möten i mer formella 

sammanhang där både syfte och innehåll är förbestämt. Det kan exempelvis vara ett 

utvecklingssamtal om barnets lärande och utveckling (SFS 2010:800). I den reviderade 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) påvisas att förskolläraren ska ansvara för 

utvecklingssamtalet gällande innehåll, utformning och genomförande. Tidigare var 

föräldrasamtalets funktion att vårdnadshavare och pedagog skulle ha en enskild stund 

där de kunde samtala ostört om barnets trivsel i förskolan, till skillnad mot nu då det är 

barnets utveckling och lärande som det ska fokuseras på i utvecklingssamtalet (Gars, 

2006). Genom åren som gått har det skett en förändring kring benämningen av dessa 

samtal, tidigare nämndes det som föräldrasamtal, kvartsamtal och enskilda samtal, men 

som idag kallas utvecklingssamtal (Gars, 2006). Därför används de olika begreppen i 

bakgrunden, kontexten och den tidigare forskningen.  

Förskolans kontext 

År 1987 fick förskolan ett styrdokument som benämndes det pedagogiska programmet 

(Lundgren, 2014). I det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987) framgår att 

pedagogerna ska upprätthålla en daglig kontakt med barnets vårdnadshavare genom att 

välkomna vid lämning och samtala om hur dagen har varit vid hämtning. Vidare 

framkommer det att ett enskilt samtal ska komplettera den dagliga kontakten där pedagog 

och vårdnadshavare ges möjlighet att följa upp samt fördjupa sig i det som annars 

samtalas om vid lämning och hämtning. Det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 

1987) visar att en samverkan har skett genom enskilda samtal mellan vårdnadshavare och 

pedagog om barnets vistelse. På 1990-talet ändrades barnomsorgen till att bli en del av 

skolpolitiken i och med att läroplanen för förskolan kom vilket innefattade att förskolan 

blev till för alla fast under olika lång tid på dagen (Lundgren, 2014; Skolverket, 2016). 

Individuella utvecklingssamtal infördes 1998 i förskolans läroplan och meningen var att 

skapa en ökad dialog mellan hem och förskola (Bjurulf, 2013). Vidare framgår att syftet 
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med utvecklingssamtalet är att både vårdnadshavare och förskolan tillsammans ska 

kunna stödja barnets lärande och utveckling.  

Tidigare forskning 

Inom forskningen finns det två olika perspektiv som den svenska förskolans 

utvecklingssamtal har studerats utifrån (Simonssons & Markströms, 2013). Ena 

perspektivet framträder i Christina Gars avhandling där syftet var att analysera 

samtalsunderlag samt intervjua vårdnadshavare och förskollärare om deras 

föreställningar kring föräldrasamtalet (Gars, 2002). I avhandlingen synliggjordes att 

barnen oftast observerades med hjälp av checklistor vilket blev underlag till 

föräldrasamtalen. Vidare framgick att samtalen till stor del handlade om problem med det 

enskilda barnet (a.a). Det andra perspektivet representerar Ann-Marie Markström i sina 

studier där utvecklingssamtalets syfte är att utbyta information och bedömningar av 

barnet mellan hem och förskola (Simonsson & Markström, 2013). Vidare anges i deras 

forskning att planering och genomförande av utvecklingssamtal är ett stort ansvar för 

förskollärarna. Däröver framhålls att en förändring har skett genom att vårdnadshavare 

ska observera sitt egna barn i hemmiljön för att kunna svara på frågor som rör barnet 

(a.a).  

 

Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att ett utvecklingssamtal ska genomföras minst en 

gång varje år och att det är förskolläraren som har det övergripande ansvaret att det 

genomförs med barnets vårdnadshavare. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

framgår att förskollärare tillsammans med arbetslaget ska planera minst ett 

utvecklingssamtal varje år och att någon av personalen ska genomföra det med barnets 

vårdnadshavare. Läroplanen anger bara att ett utvecklingssamtal ska genomföras men 

inte hur (Simonsson & Markström, 2013).  

Glappet inom den tidigare forskningen 

Forskningen i Sverige som berör utvecklingssamtal i förskolan har studerats utifrån två 

forskare: Christina Gars och Ann-Marie Markström. Den sistnämnda har varit mer 

framträdande de senaste åren och därför har fokus riktat sig på hennes forskning och via 

hennes artiklar har Maarit Alasuutari uppmärksammats. Eftersom forskningen är tunn 

och enformig är vårt intresse att studera detta ämne för att förhoppningsvis kunna belysa 

nya aspekter av hur förskollärare väljer att arbeta med utvecklingssamtal i förskolan samt 
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vad de väljer att förmedla till barnets vårdnadshavare. För att möjliggöra en bredare 

förståelse i den tidigare forskningen gällande utvecklingssamtal har forskningen inom 

den finska förskolan varit till hjälp för att synliggöra fler infallsvinklar.  

Den granskande blicken på barnet 

Forskningen påvisar att utvecklingssamtalet oftast handlar om att bedöma och utvärdera 

det enskilda barnet eftersom att pedagoger ofta kategoriserar barn utifrån ett ”idealt och 

normalt förskolebarn” i förhållande till den institutionella verksamheten (Simonsson & 

Markström, 2013). Men även under förberedelserna leds blicken mot det individuella 

barnet i en jämförelse med förskolekontexten (Markström, 2011a). Dessutom granskas 

barnen utifrån en jämförelse av var de har varit, är och kan bli. Utvecklingssamtalet kan 

ses utifrån två perspektiv: antingen något som är positivt eller något som borde bli bättre 

och det kan antingen vara barnen eller verksamheten som ska förändras, rättas till eller 

utvecklas (Gars, 2006). Begreppet bedömning är svårt att definiera och kan förknippas 

med att betygsätta, men det kan ha flera betydelser exempelvis utvärdera, granska och ge 

omdöme (Skolverket, 2010b). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framgår att 

det är verksamheten som ska bedömas och inte det enskilda barnet. 

 

Förskollärare och vårdnadshavare bör observera barnet både i förskolan och i hemmet för 

att de gemensamt ska kunna reflektera över barnets vardag (Markström, 2011a; 

Simonsson & Markström, 2013). Inför utvecklingssamtalet har den enskilda pedagogen 

ansvaret för att samla in information kring barnet vilket kan vara i form av observationer, 

anteckningar och barnens egna dokumentationer (Markström, 2009, 2011a). Pedagogerna 

har olika upplevelser och erfarenheter av barnet utifrån olika aktiviteter, tidpunkter och 

platser (Markström, 2009). Inför utvecklingssamtalet har arbetslaget ett gemensamt möte 

som gör det möjligt att gå igenom observationen och gemensamt bilda en uppfattning av 

barnet, vilket kan bli underlag för samtalet (Markström, 2009, 2011a). Det görs för att ge 

en nyanserad bild av barnet från förskolans verksamhet, vilket kan förstås som att det är 

någon slags bedömning av barnet som ska förmedlas till vårdnadshavaren i 

utvecklingssamtalet (Simonsson & Markström, 2013).  

 

Det finns en föreställning om att vårdnadshavare inte enbart ska sitta med utan ska 

interagera med förskolläraren eftersom utvecklingssamtalet anses vara en gemensam 

process där de båda aktörerna är experter på sin arena (Simonsson & Markström, 2013). 
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Inom den finska förskolan har Alasuutari (2010) forskat och påvisar att pedagogerna inte 

kan veta allt om barnen och därav blir kunskapen begränsad. Vidare anges att 

vårdnadshavaren har kunskap om barnet, som pedagogerna eventuellt inte har och därför 

kompletterar de varandra. I utvecklingssamtalet kan vårdnadshavaren fylla i luckor som 

kan ge en helhetsbild av barnet och detta anses vara viktigt för att kunna möjliggöra att 

barnets individuella behov synliggörs (a.a). Förskolan ser vårdnadshavarens involvering 

och medverkan som en viktig del för att kunna nå målen för verksamheten (Simonsson & 

Markström, 2013).  

Utvecklingssamtal som relationskapande verktyg 

Det finns en skillnad mellan samtal och utvecklingssamtal vilket innebär att samtal har en 

karaktär av här-och-nu som oftast sker vid den dagliga kontakten i förskolan (Markström, 

2011a). Vidare framgår att samtal gäller vardagsinformation om barnets dag; ifall den har 

ätit, sovit och vilket humör den varit på. Dessutom anges att utvecklingssamtalet kan 

utspelas på en annan arena, ett formellt samtal där vårdnadshavare kan uppfattas som 

utsatta eftersom fokus är på deras barn (a.a). Det finns problematiska och känsliga ämnen 

som inte är lämpliga att samtala om i den dagliga kontakten (Simonsson & Markström, 

2013). Vidare nämns att dessa ämnen kan beröra exempelvis konflikter som uppstått eller 

handla om oroande tendenser i barnets utveckling, det vill säga en magkänsla om att 

något inte står rätt till. I utvecklingssamtalet är barnet i fokus, men vårdnadshavare kan 

också ta upp frågor gällande det enskilda barnet eller verksamheten (Simonsson & 

Markström, 2013). Enligt barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) ska barnets bästa 

alltid komma i främsta rummet. Barnkonventionen blir svensk lag och träder i kraft 

2018-01-01 (SOU 2016:19). 

 

Utöver uppdraget att genomföra utvecklingssamtal framskrivs att förskolan ska 

upprätthålla ett gott samarbete med hemmet (Skolverket, 2016). Vikten med att bevara en 

god relation är för att skapa ett positivt utvecklingssamtal där vårdnadshavare ska vilja 

lämna ut önskad information om barnet och hemmet (Simonsson & Markström, 2013). 

När vårdnadshavare öppnar upp och pratar om familjens situation anses det vara ett 

lyckat samtal (Alasuutari, 2010). Vidare anges att pedagogen kan välja att inta olika 

roller, antingen en empatisk lyssnare eller att själv öppna upp för att berätta utifrån 

tidigare erfarenheter. Tidigare forskning påvisar att utvecklingssamtalet anses vara en 

värdefull del för att utveckla och upprätthålla samverkan mellan förskola och hem 
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(Leiminer & Baker, 2000; Simonsson & Markström, 2013). Utvecklingssamtalet kan 

fungera som ett relationsskapande verktyg och ett slags utvärderingsverktyg för 

verksamheten (Simonsson & Markströms, 2013). I institutionella möten är 

kommunikation ett viktigt verktyg för att nå målen för verksamheten och att det blir 

skillnad i de olika mötena beroende på sociala, historiska och kulturella sammanhang 

(Markström, 2009). Som tidigare nämnts finns det skillnader mellan ett vardagligt och ett 

institutionellt samtal, eftersom det i ett formellt sammanhang finns ett fördefinierat syfte 

och innehåll (Markström, 2011a). Det finns vissa rutiner för hur mötet genomförs och 

parterna har varsin roll som leder till olika förväntningar på samtalet (Markström, 2009).  

 

Samtal under institutionella former ses som asymmetriska vilket betyder att 

samtalsutrymmet varierar mellan de olika parterna (Markström, 2011a). Det kan ge en 

obalans i samtalet eftersom förskolläraren innehar expertisen om förskolans kontext och 

har en underliggande tanke med vad den vill ha sagt i utvecklingssamtalet (a.a). Men när 

de professionella och vårdnadshavare delar kunskap om barnet anses det vara en 

horisontell ram (Alasuutari, 2010). Vidare nämns att alla vårdnadshavare har olika 

kompetenser, men en sak som alla har gemensamt är att de är experter i frågor som rör 

deras egna barn. En vertikal ram betonar att det är förskolläraren som har kunskap 

angående verksamheten och kan betyda att samtalet blir asymmetriskt, medan i en 

horisontell ram är syftet att undvika denna hierarki vilket görs när kompetensen hålls 

tillbaka och närheten mellan parterna får stiga fram (a.a). En problematik enligt 

Markström (2011a) med en vertikal inramning är att det blir svårt att föra ett jämlikt och 

vardagligt samtal, medan en problematik som Alasuutari (2010) påvisar med en 

horisontell ram är att även om förskolläraren ber om råd av vårdnadshavare tas inte detta 

alltid tillvara på i verksamheten. Men det påvisas att förskolans utvecklingssamtal ses 

som ett vardagligt institutionellt samtal där ämnen som inte hör till utvecklingssamtalet 

också kan komma upp vilket kan beskrivas som småprat, exempelvis väder eller 

middagsrätter (Markström, 2011a). För att skapa ett bra samtalsklimat i 

utvecklingssamtalet är en bra grund att pendla mellan det vardagliga och det 

institutionella samtalet men att talutrymme och initiativ kan variera mellan förskollärare 

och vårdnadshavare (a.a). Detta tyder på att en vertikal och horisontell ram inte utesluter 

varandra i utvecklingssamtalet (Alasuutari, 2010).  
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Styrkekort 

Markström (2011a) introducerar begreppet ”soft governance” vilket ses som vänlig 

maktutövning. Detta innebär en strävan att få vårdnadshavare delaktiga i 

utvecklingssamtalet utifrån olika artefakter som exempelvis kan vara att beskriva barnet 

med hjälp av styrkekort (Markström, 2011b). Det framgår att styrkekorten är fyllda med 

kategoriserande adjektiv som exempelvis självständig, bestämd och nyfiken (Markström, 

2011a). Det innebär att till en början hamnar inte orden i någon kontext utan det är 

vårdnadshavaren själv som får ge mening och exemplifieringar åt orden på styrkekorten 

utifrån barnet. Styrkekorten ska leda till att vårdnadshavare blir mer aktiva i 

utvecklingssamtalet och gör att de utvärderar sitt eget barn (Markström, 2011b), vilket 

kan underlätta för förskolläraren eftersom att vårdnadshavare kan uppfatta sitt barn 

annorlunda hemma i förhållande till det som förskollärarna berättar utifrån förskolans 

verksamhet (Markström, 2011a). Vidare framgår att styrkekorten kan bidra till 

samverkan mellan vårdnadshavare och förskollärare och leder till en gemensam 

delaktighet i utvecklingssamtalet. Vårdnadshavaren blir ansvarig för hur de samtalar om 

och uppfattar barnet genom att använda styrkekorten som ett verktyg (Markström, 

2011a). Dessutom påvisas att vårdnadshavare förväntas och styrs att vara aktiva i 

granskningen av barnet genom att i viss mån förmedla information och samtala åt barnet. 

Att delta i denna process ses som en förväntning och ingår i rollen som vårdnadshavare 

till ett barn på förskolan (a.a).  

Kompetens  

Inom förskolläraryrket krävs att den verksamma har många olika kompetenser och 

begreppet kan definieras genom det engagemang, förhållningssätt, erfarenheter och 

kunskaper som förskolläraren bör ha (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Vidare 

anges att en förskollärare bör kunna kommunicera vad, hur och varför den arbetar som 

den gör i förskoleverksamheten gentemot teorier om hur barn lär sig och i förhållande till 

läroplanens strävansmål. Teoretiska kunskaper och arbetslivserfarenhet är en grund för 

hur förskollärarna väljer att arbeta professionellt med läroplanens strävansmål och social 

kompetens är avgörande för hur det förmedlas (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). 

En förskollärare bör ha didaktisk och social kompetens eftersom det i mångt och mycket 

handlar om att skapa ett gott klimat med empati genom att etablera en kontakt och 

samverka med barnets vårdnadshavare (Gars, 2006; Sheridan, Sandberg & Williams, 
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2015). Dessutom är dessa kompetenser viktiga för att kunna skapa ett avslappnat 

utvecklingssamtal och samtalsmiljö (Simonsson & Markström, 2013).  

Teoretiskt perspektiv 

Studien behandlar ämnet utvecklingssamtal i förskolan och enligt Simonsson och 

Markström (2013) skapas dessa samtal i sociala sammanhang. Därför är studien 

motiverat med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ur ett sådant perspektiv skapas ny 

kunskap när människor samtalar och samspelar med varandra (Burr, 2003). Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet har sitt ursprung från fenomenologin (Alvesson & 

Sköldberg, 2009; Hacking, 2000), men det framgår att den också lutar sig mot andra 

ansatser som exempelvis: kritisk teori, hermeneutik, etnometodologi och med Foucault 

(Alvesson & Sköldberg, 2009).  

 

Peter Berger och Thomas Luckmann är centrala forskare inom perspektivet och 

influerades av och hämtade inspiration från andra forskare med rötter i fenomenologin 

(Alvesson & Sköldberg, 2009). Det mynnande ut i att förena olika sätt att se på 

omvärlden, vilket resulterade i att se den primära kunskapen på en individnivå (mikro) 

medan den sekundära kunskapen ligger på samhället (makro) (a.a). Översatt till 

förskolekontexten kan det tolkas som att förskollärarens profession i förskolekontexten är 

mikronivån i exempelvis utvecklingssamtalet och makronivån är de bakomliggande 

faktorer som finns i samhället exempelvis läroplan, värderingar, tid och personaltäthet. 

Socialkonstruktionismen är ingen enhetlig teoribildning men har blivit viktig inom 

samhällsvetenskapen eftersom den används som utgångspunkt och kontraster för debatter 

(Alvesson & Sköldberg, 2009). För att förskollärarna i studien skulle ha en utgångspunkt 

i fokusgruppen användes ett stimulusmaterial (Bilaga 1) och i studiens metoddel 

förklaras det mer ingående vad detta är.  

 

Enligt socialkonstruktionismen är verkligheten socialt konstruerad och därför blir det 

viktigt att undersöka hur dessa konstruktioner går till (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

Beroende på undersökarens perspektiv och den teoretiska utgångspunkten kan ett 

fenomen beskrivas, förklaras och förstås på olika sätt utifrån vad studiens syfte är 

(Svensson, 2015). Vidare nämns att utifrån en teori kommer vissa aspekter lyftas fram 

mer och andra delar kommer hamna i bakgrunden. Det kan förstås att utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet ges en möjlighet att synliggöra förskollärares 
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konstruerade beskrivningar om utvecklingssamtalets innehåll, utformning och 

genomförande samt hur detta innehåll förmedlas till barnets vårdnadshavare. Genom 

fokusgrupp som metodval gavs deltagarna möjlighet att dela och utbyta erfarenheter med 

varandra samt skapa ny kunskap i den kontexten som de befann sig i, vilket knyter till 

teorin.  

 

I socialkonstruktionismen ses språk som ett kommunikationsmedel men är även 

grundläggande för interaktion i en social, historiskt och kulturell kontext (Alasuutari, 

2010). I studien skapas diskussion mellan deltagarna i förskolekontexten och eftersom 

alla deltagare var förskollärare går det att tolka att de borde ha en gemensam 

utgångspunkt vad det gäller yrkesspråk i professionen. Moderatorn och observatören 

utgjorde en ram för hur diskussionen blev eftersom de utförde studien och läste 

stimulusmaterial samt ställde eventuella följdfrågor, därmed kan det förstås som att de i 

vissa avseende var en del av interaktionen men inte i diskussionen. Till en början togs 

något upp som ansågs självklart, en sanning eller ett förgivettagande, vilket skedde 

genom stimulusmaterialet (Bilaga 1). Socialkonstruktionismens mening är att kunna ge 

en aha-upplevelse genom att ta hål på denna självklarhet (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

 

Kunskap ses som något historiskt och beroende på kontexten får den olika betydelser 

(Hacking, 2000). Vidare anges att kunskap som begrepp används för att säga något om 

omvärlden genom idéer (exempelvis: uppfattningar, berättelser, beskrivningar) och 

objekt (exempelvis: barn, verksamhet, förskola, utvecklingssamtal). Ständigt skapas nya 

vanor och rutiner i sociala relationer genom vårt eget handlande, men även genom att 

studera andra människor skapas nya kategoriseringar (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

Människor typifierar (kategoriserar) andra personer på olika sätt i vardagen och hur 

typifieringar blir kan bero på olika samhällen och kulturer (Berger & Luckmann, 2011). 

Vidare nämns att en typifiering anses vara dold och äger rum beroende på kontexten, 

vilket betyder att personen som blivit typifierad inte har kännedom om detta. I en 

förskolekontext kan det förstås som att arbetslaget kan typifiera exempelvis 

vårdnadshavarna eller barn men det är ingenting som de har kännedom om. Exempel på 

typifieringar i studien utifrån förskollärarnas konstruerade beskrivningar är: ”jobbigt”, 

”svåra”, ”lätta” och ”tyngre”.  
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Utöver typifieringar är också objektifierar en del av vardagen i form av tecken, symboler 

och språk som ger ett uttryck där det kan förstås som att människor kan få kunskap om 

något utan att ha en dialog med någon annan. I förskolans kontext kan det tolkas att det 

kan vara när förskollärarna skickar ut en lapp exempelvis om ”välkommen till 

utvecklingssamtal”. Språket anses vara den viktigaste aspekten för att bygga upp och 

kunna utveckla ett kunskapsförråd, eftersom rutiner och situationer blir till erfarenheter 

vid handlandet som kan användas i framtiden (Alvesson & Sköldberg, 2009). Genom att 

vanor och rutiner sprids mellan människor uppkommer fasta tankar och 

handlingsmönster, både inom förskolan och i familjen, vilket kan förklaras med 

begreppet institutionalisering (a.a). Rutiner, regler och förväntningar är förenade med 

vem som har rättighet att ta beslut och vem som har makt över tiden (Markström, 2009). 

Dagligen utvecklas vanor genom att ett handlande upprepas i situationer vilket kan 

förklaras med begreppet habitualisering (Alvesson & Sköldberg, 2009). Eftersom 

perspektivet är brett har de fyra kursiverade begreppen ovan valts att användas som hjälp 

för att analysera resultatet, detta för att de kan appliceras till förskollärarnas konstruerade 

beskrivningar. Därmed kommer dessa begrepp att användas i studiens resultat- och 

analysdel samt i diskussionen. 

Metod 

Studien är kvalitativ eftersom syftet är att synliggöra vad verksamma förskollärare har 

för beskrivningar om utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. 

Dessutom är syftet att synliggöra hur förskollärare väljer att samtala om barnet och på 

vilket sätt det förmedlas till vårdnadshavare. En kvalitativ metod gör det möjligt att få 

fram fyllig och detaljerad data eftersom syftet är att deltagarna ska beskriva något 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Metodval var fokusgrupper eftersom Dahlin-

Ivanoff (2015) anser att det är en användbar metod för att skapa gruppdiskussioner kring 

ett gemensamt ämne. Ett kännetecken för fokusgrupper är att det redan finns ett 

förutbestämt ämne som skall diskuteras (Wibeck, 2010) och att det kollektiva lärandet 

ska framhävas (Dahlin-Ivanoff, 2015). Enligt Bryman (2011) är fokusgrupp ett mer 

intressant verktyg än de vanligt förekommande fråga-svar strukturen som det är i en 

intervju, eftersom deltagarna får en möjlighet att tänka ytterligare ett steg när de 

argumenterar och ifrågasätter varandras åsikter. Det genererar beskrivningar som är mer 

realistiska eftersom deltagarna har tvingats att reflektera över olika perspektiv (a.a). 
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Reflektionen ville framhävas i studien och genom att använda ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv kan det förstås utifrån Hacking (2000) att det ger en 

möjlighet att undersöka vad som sägs och hur detta förmedlas i det sociala 

sammanhanget. Att reflektera över förskollärarnas konstruerade beskrivningar i 

diskussionen synliggör bland annat att kunskapen kan ha förändrats i interaktionen.  

Val av förskollärare och genomförande  

Från början kontaktades sex förskolor på olika sätt för att få förskollärare att medverka. 

Till fyra av sex förskolor skickades mail till förskolechefen som i sin tur frågade sina 

anställda om de var intresserade av att ställa upp. Till de övriga två förskolorna 

kontaktades förskollärare personligen via sociala medier. Genom att kontakta via mail 

och sociala medier gavs förskollärarna möjlighet att i egen takt läsa igenom syftet med 

studien och därefter ta ställning om det fanns möjlighet att ställa upp i en fokusgrupp. 

Förskolecheferna och förskollärarna som kontaktades var bekanta sedan tidigare genom 

att någon av oss antingen har haft verksamhetsförlagd utbildning eller vikarierat. Men en 

nackdel var att det glömdes anges en tidsram när förskolechefer och förskollärare senast 

skulle återkomma med svar, vilket resulterade i att två av de sex tillfrågade förskolorna 

inte svarade. De fyra fokusgrupperna genomfördes på respektive förskola och det skilde 

sig åt var de ägde rum: två i samtalsrum, en i matsal och en på avdelningen. Rummen 

iordningställdes för att skapa en lugn miljö genom att ta bort eventuella föremål som 

kunde distrahera deltagarna. Dessutom sattes en lapp på dörren att ”samtal pågår”. Trots 

det blev förskollärarna i en fokusgrupp avbrutna av att en annan pedagog gick, men 

avbrottet var kort och detta anses inte påverka diskussionen nämnvärt.  

 

Empirin består av inspelade samtal som är från fyra fokusgrupper med totalt elva 

deltagare och representerar fyra förskolor. Varje fokusgruppsdiskussion varade mellan 40 

till 60 minuter och alla fokusgrupper bestod av tre deltagare förutom en där det var två. 

Den övre gränsen för antal deltagare i en fokusgrupp går vid fyra för att gruppen inte ska 

vara för stor, blir gruppen större finns en risk att respektive deltagare inte kan behålla 

allas uppmärksamhet (Wibeck, 2010). Vidare anges att för att en god kommunikation ska 

upprätthållas behöver alla kunna ha ögonkontakt med varandra därav valet för studiens 

antal deltagare och placering runt bordet. Ambitionen var att varje fokusgrupp skulle 

bestå av tre till fem förskollärare. Anledningen till valet av fem deltagare som flest per 
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grupp var att om någon av deltagarna skulle få förhinder hade inte det påverkat 

fokusgruppen lika mycket som det hade gjort om det varit färre deltagare från början.  

 

Varje fokusgrupp i studien representerades av tre förskollärare förutom en grupp där det 

uppstod förhinder och deltagarantalet blev två. Det upplevdes att fokusgruppen som 

bestod av två ändå förde en djup diskussion. Deltagaren som fick förhinder ville vara 

med i studien och dela sina beskrivningar och erfarenheter via mail. Men eftersom 

metodvalet var att flera deltagare skulle diskutera kring ett ämne gemensamt, kunde inte 

förskolläraren komplettera på detta sätt. Detta för att förskolläraren då inte är med på 

samma förutsättningar att konstruera beskrivningen i det sociala sammanhanget eftersom 

att deltagaren har möjlighet att tänka efter samt formulera sig i skrift. 

 

Inför varje fokusgrupp tillfrågades förskollärarna om deras verksamma år i förskolan och 

det visade sig vara en spridning mellan 3 till 38 år. Dessutom frågades det om vilken 

åldersindelning förskollärarna arbetar med. Fem arbetade med barn som var 3-6 år, fyra 

arbetade med 1-3 år och två arbetade med barn som var 2-6 år. Verksamma år och 

åldersindelning kan ha betydelse för hur diskussionen i fokusgruppen blev och kan 

avspegla sig i den konstruerade beskrivningen. Det finns både för- och nackdelar med att 

deltagarna i respektive fokusgrupp kände varandra i och med att de arbetar på samma 

förskola. Det framgår att en fördel är att deltagarna kan relatera till varandras 

erfarenheter på förskolan vilket skapar ett förtroende, medan en nackdel är att det kan 

påverka klimatet negativt för att vissa kanske utesluts eller hindras från att samtala fritt i 

fokusgruppen (Dahlin-Ivanoff, 2015). I transkriberingen har det uppmärksammats att 

vissa deltagare har tagit sig mer talutrymme i fokusgruppen och kan vara en anledning 

till varför vissa förskollärare synliggörs mer i exemplen i resultat- och analysdelen.  

Datainsamlingsmetod  

Diskussionen i fokusgrupperna har spelats in med hjälp av en diktafon för att 

säkerhetsställa ljudkvalitén och skapa en säkrare förvaring av studiens data. Att använda 

mobiltelefon kunde riskerat att andra människor lättare skulle fått tillgång till materialet 

eftersom den används i vardagen. Från tidigare erfarenheter av att spela in enskilda 

intervjuer med mobiltelefon har det visat sig att kvalitén av ljudinspelningen blev brusig 

och ledde till svårighet att urskilja vad deltagaren sa. Detta ville undvikas eftersom det 

skulle vara flera deltagare som spelades in samtidigt. Med hjälp av diktafonen var det 
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lättare att urskilja vad deltagarna sa när de exempelvis pratade i mun på varandra. Det är 

fördel att spela in diskussionerna i en fokusgrupp eftersom en svårighet är att hinna med 

att skriva vad som sägs (Bryman, 2011). I studien gavs deltagarna möjlighet att lägga till 

eller ta bort beskrivningar efter fokusgruppen genom att kontakta via mail eller telefon 

inom två arbetsdagar. Detta för att deltagarna skulle känna tillit om det skulle känna att 

de sagt något som det inte ville skulle komma med i studien eller om de ville förtydliga 

något, men ingen kontakt har skett. 

Stimulusmaterial  

För att skapa diskussion i fokusgrupperna användes ett stimulusmaterial som hade 

koppling till ämnet utvecklingssamtal. Stimulusmaterialet (Bilaga 1) var i form av sex 

citat från olika forum på internet och ett citat var från en avhandling. Flera av citaten är 

tagna från olika forum som riktar sig mot människor där de kan skriva sina egna åsikter. 

Citaten på varje stimuluskort är ordagrant avskrivna och kan därför upplevas som 

talspråk. Utifrån de sju citaten kan det förstås att det är tagna utifrån olika perspektiv: 

vårdnadshavare, utbildad inom förskola och forskare. Det är både positiva och negativa 

aspekter kring utvecklingssamtalet som utmanade deltagarna till diskussion och väckte 

nya frågor i sammanhanget. Stimulusmaterialet blev ett hjälpmedel för deltagarna att 

påbörja diskussionen. 

Roller  

I en studie är den som undersöker något mer aktiv än vad som kan tänkas, eftersom den 

har en viktig roll då många val görs innan studien kan börja (Svensson & Ahrne, 2015). 

Vidare beskrivs att den som undersöker har som uppgift att samla in datamaterial och 

analysera det empiriska materialet. I denna studie har det intagits olika roller vid 

fokusgruppens genomförande: den ena var moderator och den andra var observatör. 

Rollerna har skiftats för att få kunskap om de olika arbetsuppgifterna. 

Moderator 

En roll som nämns är moderator vilket innebär en samtalsledare som presenterar nya 

belysningar av ämnet (Wibeck, 2010). Det betydde i det här fallet att en uppgift var att 

läsa upp ett citat i taget för att minska deltagares eventuella stress att hinna läsa färdigt 

innan någon annan skulle påbörja diskussionen. Varje citat var skrivet på ett kort och 

efter att det blivit uppläst lades det på bordet för att ge stöd för deltagarna. Moderatorns 
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uppgift var inte att intervjua utan att främja samspelet och det gjordes genom att bland 

annat förklara att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar innan fokusgruppen 

började. Dessutom betonades vikten av att alla skulle få komma till tals och bli 

respekterade. Moderatorn var tillbakadragen eftersom syftet med studien var att 

synliggöra förskollärarnas konstruerade beskrivningar om utvecklingssamtalet men vid 

behov inflikade moderatorn för att förtydliga deltagarnas beskrivningar. Att vara 

moderator är en balansgång mellan att vara en lyssnare och en frågeställare vilket innebär 

en avvägning att ge deltagarna för lite utrymme att utrycka sig eller tro sig ha förstått det 

självklara och därmed missar följdfrågor (Halkier, 2010).  

Observatör 

Den andra rollen i studien har valts att benämnas som observatör. Det finns ett problem i 

att enbart spela in ljud eftersom det utgör en svårighet att urskilja vem som samtalar 

(Wibeck, 2010). Observatören benämnde deltagarna med siffror och satt vid sidan av och 

antecknande i största mån vad deltagarna sa vilket underlättade transkriberingen. Det är 

en fördel att använda penna och papper när det finns möjlighet att vara två som håller i en 

fokusgrupp (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015).  

Analysmetod  

När fokusgruppen var inspelad skulle den insamlade datan transkriberas vilket innebär att 

ljud blir till skrift (Svensson, 2015). I och med att moderatorn bör fånga det 

betydelsefulla av diskussionerna i fokusgruppen påbörjades analysen redan under 

ljudinspelningen, vilket betyder att insamlingen av data och analysarbetet sker parallellt 

(Dahlin-Ivanoff, 2015; Wibeck, 2010). En aspekt som framhålls är att moderatorn kan bli 

påverkad av de mönster som framträder i den första analysen, samtidigt som det också 

kan vara en fördel eftersom moderatorn har med sig erfarenheter från de tidigare 

fokusgrupperna (Wibeck, 2010). 

 

Utifrån det empiriska materialet ska den som undersöker något dra slutsatser, finna 

mönster, göra jämförelser och kontrastera den mot tidigare forskning. För att resultatet 

ska bli så tillförlitligt som möjligt behöver ett systematiskt tillvägagångssätt användas i 

analysarbetet (Wibeck, 2010). Till hjälp för att transkribera har en transkriptionsnyckel 

(Bilaga 2) använts och tecknens betydelse gäller endast i denna studie. De inspelade 

fokusgrupperna genomlyssnades av oss båda för att ord inte skulle förvrängas och genom 
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det skapas trovärdighet i resultatet. Därefter skrevs transkriberingen ut och lästes av oss 

båda. Fortsättningsvis markerades det med överstrykningspennor det som ansågs vara 

relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sedan klipptes det empiriska 

materialet med färgmarkeringar isär och sorterades efter olika teman. Eftersom det 

empiriska materialet bestod av 64 sidor valdes exempel där deltagarna hade utvecklat 

beskrivningar utifrån studiens syfte. Med utgångspunkt i studiens frågeställningar 

reducerades empirin och resulterade i fyra teman som framträder i studien resultat- och 

analysdel: innehåll och förberedelser, utformning och genomförande, vad och hur 

förmedlas och hur förskollärare samtalar om barnet.  

Etiska överväganden  

Det finns fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Principen om informations- och samtyckeskravet tillämpas i denna studie genom att ett 

samtyckeskrav (Bilaga 3) mailades ut till berörda förskolor. I samtyckeskravet 

informerades deltagarna om studiens syfte, vad de har för uppgift samt deras villkor. 

Dessutom gick moderatorn och observatören igenom syftet med studien innan 

fokusgruppen började samt gav deltagarna tid att läsa och skriva under samtyckeskravet. 

Principen om konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas namn blir avidentifierade i 

transkriberingen och i studien (Vetenskapsrådet, 2011), vilket gjordes genom att varje 

deltagare tilldelades en siffra. Principen om nyttjandekravet tillämpas i denna studie 

genom att deltagarna informerades om att både datainsamlingen och det empiriska 

materialet kommer förvaras säkert och raderas när arbetet är färdigt. Däröver 

informerades deltagarna om att materialet enbart används till denna studie. Det kan tolkas 

att fokusgrupper var en lämplig metod i relation till de etiska ställningstagandena. Detta 

eftersom att deltagarna gavs möjlighet att framföra sina egna åsikter eller välja att avstå 

från att svara genom att vara tyst och låta de andra deltagarna diskutera ämnet vilket 

Wibeck (2010) styrker. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Inom kvalitativ forskning är begreppet tillförlitlighet och trovärdighet viktiga kriterier att 

förhålla sig till (Bryman, 2011). Trovärdighet innebär att läsaren ska kunna förlita sig på 

vad som står i studien vad det gäller metod samt resultat och en aspekt som ökar 

trovärdigheten är transparens i texten (Svensson & Ahrne, 2015). Transparens visas i 
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metodavsnittet genom att läsaren tillåts att ta del av tillvägagångssättet och när det 

avslöjas brister med studiens genomförande. Som tidigare nämnts har båda varit 

moderator och observatör vid olika tillfällen för att samla in datamaterial. Rollerna har 

varit avvaktande vilket innebär att moderatorn och observatören inte varit aktiva i 

diskussionen. Detta för att inte påverka deltagarna, men omedvetet kan det ha skett 

genom följdfrågor, ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Det insamlade materialet har delats 

upp mellan oss båda och varje person har transkriberade varsin halva av varje 

ljudinspelning. Det vill säga att det transkriberades individuellt, men därefter har båda 

lyssnat och läst empirin i sin helhet och därmed är båda lika insatta i materialet. Enligt 

Bryman (2011) kan det leda till att resultatet blir mer tillförlitligt och trovärdigt.   

Resultat och analys 

I resultat- och analysdelen redovisas empirin utifrån frågeställningarna för att uppnå 

studiens syfte. Av analysen framträdde fyra teman som analyserades med hjälp av 

socialkonstruktionismens fyra begrepp: typifiera, objektifiera, institutionalisering och 

habitualisering (Alvesson & Sköldberg, 2009; Berger & Luckmann, 2011). Resultatet 

synliggörs bland annat genom exempel där deltagarna har konstruerat beskrivningar om 

hur de arbetar med utvecklingssamtalet på olika sätt. Detta för att det 

socialkonstruktionistiska perspektivet anser att kunskap skapas i interaktion och när 

människor samtalar med varandra (Burr, 2003). För att förtydliga dialogen markeras 

exemplen med deltagarens respektive siffra (1-11), men för att vara konsekvent i 

resultatet används siffror även om det i exemplet endast går att utläsa en deltagare, detta 

eftersom exemplet ändå är konstruerat i sammanhanget. För att underlätta att förstå 

exemplen kan transkriptionsnyckeln (Bilaga 2) vara till hjälp. I den här delen används 

också det här tecken ”(…)” vilket betyder att förskollärarnas beskrivningar förflyttar sig i 

själva berättelsen eller mellan deltagare. När det gäller resultatet har det blivit en riktning 

mot de ”svåra” utvecklingssamtalen, men även en generell beskrivning om hur 

förskollärare arbetar med utvecklingssamtal i förskolan redovisas.  

Innehåll och förberedelser 

Det framgår i studien utifrån resultatet att förberedelserna till innehållet av 

utvecklingssamtalet skiljer sig mellan de olika förskolorna. En del av förskollärarna 

förbereder innehållet till utvecklingssamtalet till deras egna ansvarsbarn och därefter 
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samtalar de med sina kollegor om barnen. Medan andra förskollärare väljer att gå igenom 

hur de uppfattar barnen tillsammans i arbetslaget för att bilda sig en sammanlagd 

uppfattning om barnet. En röst i samtalet beskriver sitt sätt att förbereda innehållet till 

utvecklingssamtalet på detta sätt: 

 

 2: En grund är givetvis att man går igenom dom (=barnen) i arbetslaget.  

 

Att arbeta på detta sätt kan innebära att förskollärarna får möjlighet att bilda sig en 

samsyn om barnet. Det kan vara för att förskollärarna anser att de har olika upplevelser 

av barnet i verksamheten och att de vill att det ska vara en gemensam bild som ska 

förmedlas till barnets vårdnadshavare. I resultatet synliggjordes ytterligare en röst om ett 

annat sätt att arbeta med förberedelserna av innehållet till utvecklingssamtalet som 

uttryckts på följande vis:  

 

5: Nu gör vi faktiskt bara det om det är något # lite mer tyngre (…) annars så 

sitter vi faktiskt själva på våran // kammare. 

Det kan betyda att förskollärarna själv ansvarar för sina ansvarsbarn och samlar ett 

innehåll som ska förmedlas till barnets vårdnadshavare. I resultatet har det även framgått 

att förskollärare förut arbetade med att bilda en samsyn kring alla barn i arbetslaget, men 

att de nu framhåller att tiden är begränsad och att de enbart samtalar i arbetslaget om barn 

som det anses vara något tyngre med. Det kan vara för att förskollärarna vill känna en 

trygghet i att de har uppfattat barnet på liknande sätt och för att en gemensam bild ska 

kunna förmedlas till vårdnadshavaren. Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet 

finns ett begrepp som innefattar att människor typifierar varandra (Berger & Luckmann, 

2011). Med hjälp av detta begrepp kan det förstås som att förskolläraren typifierar barnen 

i verksamheten eftersom att ett barn i detta fall beskrivs som ”tyngre”, men det är inget 

som barnet själv har kännedom om.  

 

I förberedelserna inför utvecklingssamtalet arbetar förskollärarna med att dokumentera i 

verksamheten för att bilda ett underlag till innehållet i samtalet och en röst i samtalet 

beskriver det på följande sätt:  
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7: Tanken är # att det här dokumentationsunderlaget ska man # skriva på hela (…) 

hösten och fylla på // allt eftersom.   

 

I resultatet framgår det också att det skiljer sig hur insamlingen av innehållet till 

utvecklingssamtalet ser ut. Ett sätt att förbereda innehållet i utvecklingssamtalet är ett 

dokumentationsunderlag där förskolläraren följer barnet under hela året vilket kan förstås 

är för att synliggöra barnets lärande genom att kunna följa processen och det förändrande 

kunnandet. Medan några andra förskollärare antyder att de väljer att iaktta barnen under 

en lång tid och för anteckningar, andra tar bilder, filmar och använder sig av en mall med 

rubriker. Genom att barnen blir observerade och dokumenterade under olika aktiviteter i 

verksamheten skapar sig förskollärarna ett innehåll till utvecklingssamtalet. De olika 

dokumentationssätten kan möjliggöra för vårdnadshavaren att se vad barnet gör i 

verksamheten och följa utvecklingen.  

 

Utifrån makronivån finns faktorer i samhället som sätter upp ramar för hur verksamheten 

bedrivs. Alvesson och Sköldberg (2009) använder begreppet habitualisering för att 

beskriva att vanor utvecklas genom ett handlande, vilket kan tolkas som att en vana kan 

uppkomma när förskollärarna får arbeta mot tiden. Detta kan leda till att förskollärarna 

själva inte kan styra över faktorer som exempelvis hur mycket tid som de kan avsätta till 

förberedelser av utvecklingssamtalet, vilket leder till att förskollärarna får finna egna 

strategier i verksamheten till att förbereda innehållet av utvecklingssamtalen.  

Utformning och genomförande 

Resultatet i studien har synliggjort att utformningen bland annat hör ihop med vem som 

är lämpad att hålla i utvecklingssamtalet och därför råder en viss skillnad i uppdelningen 

av barnen inför samtalen. Det framhålls att förskolläraren egentligen anser att de borde 

ha alla utvecklingssamtal eftersom att de har det yttersta ansvaret i verksamheten, men att 

tiden styr och därför delas barnen mellan olika pedagoger. En aspekt som framkommit är 

att barnens och pedagogernas vistelsetid kan påverka uppdelningen. Det kan även bero på 

tidigare relationer till familjen, svårighetsgraden av samtalet, eller som en del 

förskollärare framhåller, att dessa faktorer inte har någon betydelse alls då de bara delar 

barnen. Utifrån resultatet handlar inte uppdelningen av barnen i sig, utan om tid och 

förskollärarens förmåga att kunna bemöta vårdnadshavarens frågor. Oavsett hur 

uppdelningen av barnen inför utvecklingssamtalet är har det framkommit i resultatet att 
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förskollärarna anses ha professionalitet att kunna hålla i alla slags samtal. Två 

förskollärare beskriver utformningen av utvecklingssamtal på följande vis:  

 

11: Vi delar # dom bara (…) man är # så professionell så att man # tar # det 

samtalet // oavsett om det är // obehagligt eller inte (…).  

10: De strukturella faktorerna runt omkring styr för jag menar hade vi #... tid //  

(…) och göra alla samtal så tycker jag # personligen att det (…) bästa //  att 

förskollärare ska göra (…) för det är vi som har yttersta pedagogiska // # 

utbildningen. 

 

Som det framhålls bör det vara förskollärare som håller i utvecklingssamtalen. Dock styr 

tiden och det kan förstås som att det är därför barnen delas upp. Vid ”svåra” 

utvecklingssamtal kan det tolkas som att det krävs en förskollärare som håller i samtalet 

medan det kan förstås som att övriga pedagoger kan hålla i ”lättare” utvecklingssamtal. I 

de flesta fall har det framkommit att förskollärarna är själva vid utvecklingssamtalet 

medan en fokusgrupp beskrev att de ibland valde att vara två vid utformningen av 

utvecklingssamtalets genomförande om de anade att det kommer vara ett ”svårt” eller 

”jobbigt” samtal. I detta fall kan det bero på att förskollärarna inte vill missförstå 

vårdnadshavaren under utvecklingssamtalet men också en trygghet i att vara två som kan 

bearbeta samtalet ihop efteråt. Innan utvecklingssamtalet ska genomföras kan 

förskolläraren typifiera det som ett ”jobbigt” samtal vilket kan bero på tidigare relation 

med barnets vårdnadshavare eller att förskollärarna ska ta upp något som anses vara 

”jobbigt”. Men i utformningen av genomförandet kring utvecklingssamtalet finns en 

likhet i att förskollärarna avsätter tid till frågor som vårdnadshavaren eventuellt har som 

beskrivs på följande sätt: 

5: Vi brukar starta med att fråga om det är något som dom (=vårdnadshavare) 

vill ta upp också och då blir min förberedelse, hamnar lite under fokus (…).  

4: Det är # en väldigt bra grej att göra för annars kanske du har förälder som 

sitter och tänker ”det här ska jag komma ihåg och fråga” (…) bra idé, den ska 

jag faktiskt ta med. 

Genom att förskollärare engagerar sig kring utformningen av utvecklingssamtalet och 

möjliggör en dialog med vårdnadshavaren, leder det till ett mer avslappnat samtalsklimat. 

En skillnad som framkom i resultatet är dock när talutrymme ges till vårdnadshavaren 

och det kan antingen kan vara i början eller slutet av utvecklingssamtalet. En intressant 
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aspekt i resultatet är att deltagarna lär av varandra. Detta framkom genom att en röst i 

fokusgruppen objektifierar sitt förgivettagande med hjälp av språket om sitt sätt att 

utforma genomförandet av utvecklingssamtalet. Det kan uppfattas som att en annan 

deltagare utvecklade en ny kunskap eftersom den fick en aha-upplevelse och reflekterade 

om att ta till sig kunskapen för sin egen utformning samt genomförande av 

utvecklingssamtalet. Detta förstås utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv eftersom 

kunskap anses skapas i konversation och interaktion med andra människor (Burr, 2003).  

Vad och hur förmedlas  

Utifrån studiens resultat har det framkommit mer om de ”svåra” samtalen gällande vad 

av innehållet som förmedlas till barnets vårdnadshavare. Det går att förstå att det råder en 

viss osäkerhet hos förskollärare om hur mycket av vad de har sett i förskolan som ska 

förmedlas till vårdnadshavare och beskrivs på detta sätt: 

1: Man går inte och slår på stora trumman direkt (…) det är väldigt bra och 

börja med någonting som föräldern kanske har antytt. 

2: En fråga. 

1: Ja något som är väldigt tydligt till exempel språket (…)  

2: Hur mycket ska du klampa in på föräldrarna om vi säger det här att # hygien 

// ditt barn behöver duscha // det är smutsigt, trasiga kläder som inte fungerar, 

hur säger du det utan att ”jaha behöver man på den här förskolan ha fina dyra 

kläder” (…) då måste man # ta upp dom grejerna för det är # våran skyldighet. 

Som det framgår av resultatet anser förskollärarna att språket är det som är lättast att 

samtala om vid ett första utvecklingssamtal för att det kan vara något som 

vårdnadshavaren själv är orolig över. Vid nästa utvecklingssamtal kan förskollärarna 

successivt gå vidare om det är något mer de vill ta upp. Förskollärarna vill utifrån 

Alvesson och Sköldberg (2009) begrepp objektifiera en förståelse till vårdnadshavare för 

att de ska kunna ge rätt förutsättningar för barnet i verksamheten vilket sker med hjälp av 

språket. Detta utan att typifiera vad det rätta är för det enskilda barnet. Andra ämnen som 

är viktiga att diskutera ingående vid utvecklingssamtal som framkommit i resultatet är 

barnets sömn- och matvanor, speciellt om barnet inte kan uttrycka sig verbalt. Detta 

eftersom dessa faktorer kan påverka barnet i förskolan då det förstås som viktiga 

förutsättningar för att orka med verksamheten. Att lära av varandra och dela med sig av 

sin kunskap kan leda vidare till att vanor och rutiner sprids vilket förklaras med 
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begreppet institutionalisering. En aspekt som framhålls är att det är förskollärarens 

skyldighet att lyfta dessa ämnen med barnets vårdnadshavare vilket kan förstås är viktigt 

för att kunna arbeta för barnets bästa. Dock framgår att det kan vara en svårighet att 

förmedla dessa ämnen till barnets vårdnadshavare. Ett sätt att uttrycka sig kring en viss 

problematik, som i detta fall handlar om motoriken, beskrivs på följande sätt: 

 

5: Vi pratar om på- och avklädning så kan man # säga att ”aa ni kan tänka på # 

tumvantar är väldigt mycket bättre än fingervantar”. 

4: Du säger att // barnet har en svårighet med det här men vi tänker att vi jobbar på 

det här sättet // och då kommer inte den svårigheten att komma fram på samma sätt. 

 

Att förmedla en problematik till vårdnadshavare kan vara genom att konkret berätta hur 

förskollärarna arbetar med detta i verksamheten för att hjälpa och stärka barnet till att bli 

mer självständig. I utvecklingssamtalet kan det förstås som att förskollärarna vill 

förmedla en förståelse till vårdnadshavare och det beskrivs med hjälp av begreppet 

objektifiera, där förmedlingen sker via språket. Detta leder till att vårdnadshavare kan 

utveckla ett kunskapsförråd och när den blir mer kunnig kan den hjälpa barnet att bli mer 

självständig både i förskolan och i hemmet. Detta kan förknippas med institutionalisering 

eftersom att vanor sprids mellan hem och förskola som kan bli till rutiner i vardagen.  

 

Ett annat sätt som framkommit i resultatet är hur förskollärarna kan beskriva för 

vårdnadshavare om att förskollärarna behöver hjälp i professionen för att kunna möta 

barnets individuella behov. Det handlar inte om att skuldbelägga barnet utan att det är 

förskolläraren som tar på sig att det är dem som inte har lyckats fånga barnets intresse i 

verksamheten. För att förskollärarna ska kunna hjälpa barnet i verksamheten har det 

framkommit i resultatet att de tar hjälp av hur vårdnadshavarna gör hemma vilket även 

här kan förklaras med begreppet institutionalisering, eftersom de delar kunskap med 

varandra.  

 

Andra faktorer som framkommit i resultatet som är viktigt för förskollärare att ha i 

samband med att hålla i utvecklingssamtal är arbetslivserfarenhet, det vill säga 

yrkeserfarenhet, och social kompetens vilket beskrivs på följande sätt: 
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3: Mina första samtal dom fyra första åren var # inte alls bra // (…) mycket handlar 

om arbetslivserfarenhet. 

4: Jag skulle även vilja lägga in social kompetens också (…) för att kunna förmedla 

det på ett bra sätt också //.  

 

Enligt förskollärarna är det en grundtrygghet i att ha mött många barn och 

vårdnadshavare i yrket för att kunna svara på frågor som vårdnadshavaren har gällande 

verksamheten eller barnet. Det har visat sig genom att förskollärare har uttryckt sig att 

arbetslivserfarenheten har hjälpt till för att utvecklas i professionen och har resulterat i att 

bland annat utvecklingssamtalen har blivit bättre. Alltså har förskollärarna blivit tryggare 

i professionen och därmed skapat en kompetens i att genomföra utvecklingssamtal samt 

hur innehållet kan förmedlas till barnets vårdnadshavare.  

Hur förskollärare samtalar om barnet  

Studiens titel är ”Vi upplever ditt barn så här på förskolan”. Titeln bygger på 

förskollärarnas upplevelser av barnet i verksamheten, vilket kan förstås som att det inte 

enbart är den enda rätta sanningen som samtalas om barnet i utvecklingssamtalet. Hur 

förskollärare samtalar om barnet i utvecklingssamtalet kan handla om en egen 

beskrivning av barnet i verksamheten. Det kan förstås som att fokus hamnar på barnet i 

utvecklingssamtalet men att det egentligen ska samtalas om hur verksamheten möjliggör 

för barnets lärande och utveckling. Hur förskollärare väljer att samtala om barnet i 

utvecklingssamtalet skiljer sig åt men en röst i fokusgruppen beskriver detta på följande 

sätt: 

 

8: ”Vi upplever ditt barn // så här på förskolan” // asså det behöver # inte va att vi 

bedömer att det barnet är, att det är rätta sanningen // eller det ska vara för evigt.  

 

Förskollärare framhåller att barn inte ska bedömas men i resultatet har det framträtt olika 

sätt att samtala om barnet som kan vara att jämföra barnet i förhållande till sig själv för 

att se barnets egen utveckling eller att en upplevelse beskrivs. En annan röst i 

fokusgruppen förmedlar att barnen som avviker i vissa fall jämförs i förhållande till ett 

barn som klarar av rutinsituationer men att detta aldrig skrivs ner utan sker i 

förskollärarens egen tanke. Det betyder att denna jämförelse inte förmedlas till 

vårdnadshavare utan att en förmedling om barnet i förhållande till sig själv beskrivs. 
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Utifrån resultatet går det att utläsa att det har skett en förändring i hur det samtalas om 

barnet och som uttrycks på följande vis: 

 

10: För femton år sen då var det mer man bara tryckte på det barna inte kunde //  

9: Man checkade av (…). 

10: Föll man lite ifrån den här normen ”aha nu är det nått som inte är bra” (…) det 

viktigt att se att alla är olika men att man ändå utvecklas framåt // (…) å att det är 

styrker.  (…)  

9: Ja det tycker jag förskolan har blivit mycket bättre på // (…) man behöver inte 

vara den här stammen, utan det finns grenar också (…) vi har # blivit duktigare på 

att ändra verksamheten utefter barnen. 

 

Att en förändring har skett i hur det samtalas om barnet kan ha att göra med 

förskollärarens egen utbildning, utveckling i professionen samt att läroplanen för 

förskolan har reviderats. Förändringen har gått från att checka av barnen utifrån listor på 

vad dem kan eller inte, till att barnen idag jämförs i förhållande till sig själv och den egna 

utvecklingen. Förskollärarna beskriver att de barn som dem typifierar som avvikande 

från ”stammen”, det vill säga normen, har de idag lättare att möta i verksamheten. Det 

går att förstå förskollärarnas förändrande syn på ett sätt som att de ser styrkor istället för 

den avvikande ”grenen” som något som behöver ändras på. Förskollärarna beskriver att 

det är verksamheten som ska förändras efter barnen vilket gör att de måste anpassa efter 

barnens behov. Oavsett om ett barn avviker från den outtalade normen förstås att 

förskollärarna ser varje barns utveckling och lärande ändå. Förskolan är beroende av 

vanor och rutiner och att dessa sprids mellan de människor som befinner sig i den 

kontexten. Dessa vanor kan förändras genom ny kunskap och kommunikation mellan 

människor vilket kan förklaras med hjälp av begreppet habitualisering (Alvesson & 

Sköldberg, 2009; Burr, 2003). Genom att förskollärarna har förändrat deras vanor, rutiner 

och synen på barnet är det idag mer accepterat att vara avvikande utifrån den outtalade 

normen.  

Sammanfattning  

I innehåll och förberedelser framkom att det är skillnad i hur förskollärarna arbetar med 

utvecklingssamtalets förberedelser och hur innehållet i samtalet blir. På vilket sätt 

innehållet visas är avgörande för hur förskollärarna väljer att förbereda underlag till 
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utvecklingssamtalet. Vad som synliggjordes i utformning och genomförande är hur 

fördelningen av barnen är beror på tiden som förskollärarna har till förberedelser inför 

utvecklingssamtalet och vårdnadshavarens frågor. En annan utformning är att 

förskollärare ibland väljer att vara två i utvecklingssamtalet och att de lämnar en öppen 

punkt till vårdnadshavare för att möjliggöra en dialog. Gällande vad och hur 

förskolläraren väljer att förmedla av innehållet har fokus varit specifikt på de ”svåra” 

utvecklingssamtal och olika tillvägagångssätt samt att förskollärare har en skyldighet att 

lyfta dessa ämnen. Dessutom att yrkeserfarenhet och social kompetens är viktigt för att 

genomföra utvecklingssamtal.  Hur förskollärare samtalar om barnen har förändrats med 

åren och numera är det en upplevelse av barnet och en utveckling i förhållande till sig 

själv som ska förmedlas. 

Diskussion 

Studien syftar till att synliggöra förskollärares beskrivningar om hur de arbetar med 

utvecklingssamtal i förskolan samt vad som förmedlas till barnets vårdnadshavare. 

Dessutom har det framkommit beskrivningar om hur förskollärare förmedlar innehållet i 

ett utvecklingssamtal till vårdnadshavare och hur förskollärare samtalar om barnet. I 

resultatet har det synliggjorts att arbetslivserfarenhet och social kompetens är viktigt för 

att hålla i ett utvecklingssamtal i förskolan. Den tidigare forskningen framhåller att 

teoretiska kunskaper och arbetslivserfarenhet är grunden till ett professionellt arbetssätt 

med förskolans läroplan (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). I resultatet kan det 

utläsas att genom arbetslivserfarenhet har utvecklingssamtalen blivit bättre och därmed 

har förskollärare utvecklats i sin profession. Utifrån förskollärarnas konstruerade 

beskrivningar läggs en stor vikt på arbetslivserfarenhet men att detta främst gäller vid 

”svåra” utvecklingssamtal eftersom förskollärarna menar att det är en grundtrygghet att 

ha mött många barn och vårdnadshavare. I följande avsnitt kontrasteras resultatet från 

den här studien till den tidigare forskningen. 

Innehåll och förberedelser  

I studiens inledning påvisas att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är otydlig 

kring utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande vilket synliggörs i 

några av exemplen i resultatet. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan 

läroplanen tillhöra en makronivå eftersom den är utformad av samhället. Förskolläraren 
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är den som har ansvar att genomföra vad som står i läroplanen och kan tolkas tillhöra en 

mikronivå. Resultatet i studien visar att det är förskolläraren tillsammans med arbetslaget 

som har ansvar att organisera insamlingen av innehållet till utvecklingssamtalet. Dock 

visade det sig vara en viss skillnad kring vilka dokumentationssätt förskollärarna 

använder samt hur de sammanställer innehållet till utvecklingssamtalet. Det ena 

arbetssättet var att förskollärarna samtalade tillsammans i arbetslaget för att få en samsyn 

om barnet medan det andra arbetssättet var att enbart gå igenom barnen tillsammans vid 

bekymmer kring det enskilda barnet. Att arbetssätten varierar kan vara för att läroplanen 

inte är definierad gällande hur utvecklingssamtal ska utformas och genomföras. Studiens 

syfte är att synliggöra hur det arbetas med utvecklingssamtal i förskolan. Eftersom det 

inte är definierat hur utvecklingssamtalet ska utformas och genomföras kan det uppfattas 

som en otrygghet för blivande förskollärare men å andra sidan kan riktlinjer innebära en 

begränsning för verksamma förskollärare. Detta för att det kan bli en mall som ska följas 

och om förskolläraren vill utveckla nya sätt att utforma och genomföra 

utvecklingssamtalet kan detta bli ett hinder.  

 

Den tidigare forskningen stödjer att det är pedagogen som har ansvaret att samla in 

information om barnen eftersom pedagoger kan uppleva barnen olika beroende på 

situationer i verksamheten (Markström, 2009, 2011a). Vidare framgår vikten av att gå 

igenom observationer i arbetslaget för att bilda en gemensam uppfattning om barnet i 

verksamheten. Anledningen till att arbetssätten delvis skiljer sig beror på tiden som 

förskolläraren har att förbereda innehållet till utvecklingssamtalet. Men en likhet är ändå 

att de har något slags underlag som de har samlat in gällande barnet men det är olika om 

de är en gemensam bild eller om det är förskollärarens eget tyckande om barnet. 

Utformning och genomförande 

Problematiska och känsliga ämnen beskrivs i den tidigare forskningen som något som 

inte är lämpligt att samtala om i den dagliga kontakten vilket kan vara angående barnets 

utveckling eller om det uppstått några konflikter (Simonsson & Markström, 2013). 

Studiens resultat påvisar att ”svåra” utvecklingssamtal kan innefatta barnets hygien, 

kläder, koncentrationssvårigheter eller språket och i dessa fall framhåller förskollärarna 

att det kan vara bra att vara två som utformar utvecklingssamtalet. Förskollärarna betonar 

att det är deras skyldighet att lyfta ämnen som dessa i utvecklingssamtalet men menar 

också att det är en svårighet i hur det ska förmedlas till barnets vårdnadshavare. Detta är 
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svårt eftersom förskollärarna inte vill se ner på vårdnadshavarens vårdnad om barnet 

samtidigt som förskollärarna ska arbeta för barnets bästa i och med det 

Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) påpekar att barnets bästa ska komma i första 

hand gällande alla beslut som berör barnet. Barnkonventionen kommer träda i kraft som 

svensk lag 2018-01-01 (SOU 2016:19). Därför innebär detta att oavsett om ett 

utvecklingssamtal anses vara ”svårt” för att förskollärarna tror att problematiska ämnen 

kommer lyftas behöver de behålla sin professionalitet att hålla i samtalet ändå. Att vara 

två förskollärare som håller i utvecklingssamtalet innebär också en trygghet i att kunna 

bearbeta och diskutera ”svåra” samtal efteråt men detta är ingenting som framkommit i 

den tidigare forskningen. Om förskollärarna utformar på detta sätt erbjuder de även 

vårdnadshavarna att vara två eftersom de inte ska känna att de hamnar i underläge.  

Däremot förstås det som att många förskollärare inte väljer att arbeta efter denna 

utformning då det kanske kan tolkas som ett nederlag att behöva vara två som håller i 

utvecklingssamtalet.  

  

Gällande utformningen av genomförandet har det framkommit i resultatet att 

förskollärarna lämnat en öppen punkt i utvecklingssamtalet för att skapa en dialog med 

vårdnadshavaren. Genom detta sätt att utforma kan förskollärarens planering i vissa fall 

hamna åt sidan och det leder till att en horisontell ram skapas i samtalet, vilket Alasuutari 

(2010) menar innebär att förskollärarens kompetens i professionen får hållas tillbaka och 

vårdnadshavaren får träda fram. I den tidigare forskningen lyfts ett begrepp ”soft 

governance” där vårdnadshavaren ges möjlighet till delaktighet i utvecklingssamtalet 

genom att beskriva barnet utifrån olika styrkekort (Markström, 2011a, 2011b). Dessa 

styrkekort kan användas som ett slags upplägg för hur utformningen gällande 

genomförandet av utvecklingssamtalet är, men styrkekort är inget som framkommit i 

studiens resultat. Istället har förskollärare beskrivit att de tar bilder och filmar barnet i 

olika situationer utifrån en mall, detta för att synliggöra för vårdnadshavaren hur barnet 

uppfattas av pedagogerna i verksamheten. Att samtala utifrån bilder kan förstås som en 

inbjudan till vårdnadshavarna att dela med sig om det som de ser stämmer överens med 

deras egen bild av barnet. 

Vad och hur förmedlas 

Resultatet i studien påvisar att det finns en osäkerhet i hur mycket av vad som har setts 

som egentligen ska förmedlas till vårdnadshavare i utvecklingssamtalet. Detta kan bero 
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på att förskollärarna inte vill påverka relationen till barnets vårdnadshavare eftersom de 

ska upprätthålla en daglig kontakt i verksamheten. Utifrån studiens resultat innefattar 

problematiska och känsliga ämnen barnets språk, hygien samt trasiga och smutsiga 

kläder. Att exempelvis lyfta frågor som berör barnets kläder som kan handla om att de är 

för stora eller för små görs för att förskollärarna vill att barnet ska ha rätt förutsättningar i 

verksamheten. Vilket som har påvisats förut av Simonsson och Markström (2013) finns 

det ämnen som inte är lämpliga att samtala om vid den dagliga kontakten med barnets 

vårdnadshavare. Vidare nämns att dessa ämnen kan beröra om förskolläraren har en 

magkänsla angående barnets utveckling och därför är det lämpligare att lyfta detta i ett 

formellt sammanhang. Utifrån denna studie kan det även handla om att barnet avviker på 

något sätt, exempelvis avseende koncentrationen. Förskollärarna i studien framhåller att 

språket anses vara det som är lättast att förmedla till vårdnadshavaren angående barnets 

utveckling på förskolan, eftersom att det är tydligast. Å andra sidan är detta inget som 

kan stödjas utifrån den tidigare forskningen och är en upptäckt utifrån studiens syfte 

angående vad förskollärare väljer att förmedla till barnets vårdnadshavare, specifikt när 

det gäller ”svåra” utvecklingssamtal. 

 

Det redogörs i studiens resultat om hur förskollärarna väljer att förmedla innehållet och 

hur de konkret arbetar med ”svåra” utvecklingssamtal. I resultatet framgår att 

förskollärarens definition av ”svåra” utvecklingssamtal kan bero på deras eget innehåll 

om vad som ska tas upp och en annan anledning kan vara att vårdnadshavaren tidigare 

har antytt om något bekymmer om barnet eller verksamheten som förskolläraren tror att 

vårdnadshavaren ska lyfta. Den tidigare forskningen påvisar att utvecklingssamtalet kan 

fungera som ett relationsverktyg där vårdnadshavare ska vilja lämna ut önskad 

information om barnet (Simonsson & Markström, 2013). Resultatet visar att i ”svåra” 

utvecklingssamtal ska förskolläraren inte ”slå på stora trumman direkt”, det vill säga att 

de enbart väljer att berätta om något som bekymrar men kan å andra sidan hålla tillbaka 

om det finns fler orosämnen. Detta kan bero på att förskollärarna värnar om att 

upprätthålla en god relation med vårdnadshavare eftersom de möts dagligen i förskolan. 

Den tidigare forskningen betonar att utvecklingssamtalet är en betydelsefull del för att 

samverka mellan förskola och hem (Leiminer & Baker, 2000).  

 

Det framgår också beskrivningar i studiens resultat om hur förskollärarna arbetar med 

olika strategier för att stärka barnet i verksamheten. Istället för att beskylla att barnet inte 
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kan, förmedlar förskollärarna till vårdnadshavaren om hur de arbetar i förskolan för att 

hjälpa barnet för att bli mer självständigt. Det förstås som att denna förväntning läggs på 

barnets vårdnadshavare som uppmanas att köpa andra slags vantar men å andra sidan har 

förskollärarna beskrivit andra sätt som inte innefattar att vårdnadshavarna ska förändra 

något genom aktiva val. Detta kan vara att de arbetar med mindre grupper i barngruppen 

för att gynna barnet i det som verksamheten arbetar med för tillfället. Den tidigare 

forskningen påvisar att vårdnadshavares involvering är en viktig del för att verksamheten 

ska kunna uppnå sina mål (Simonsson & Markström, 2013). 

Samtal om barn  

I tidigare forskning framgår att bedömning och utvärdering av barnet är två områden som 

utvecklingssamtalet handlar om utifrån ett ”idealt och normalt förskolebarn” (Simonsson 

& Markström, 2013). I studiens resultat förstås att flera förskollärare tyckte att ett 

”normalt förskolebarn” är förlegat. Men i resultatet synliggörs att ett avvikande barn 

jämförs i förhållande till ett annat barn som anses klara av olika situationer i 

verksamheten. Detta tyder på att det ”ideala” utifrån förskolekontexten är ett barn som 

klarar av rutinsituationer, det kan förstås som att de jämför barnet mot en outtalad norm. 

Alltså det ”ideala” istället för det ”normala förskolebarnet”. I resultatet framgår även 

beskrivning om att det är en upplevelse av barnet som samtalas om, men med betoning 

på att denna inte behöver vara för evigt. Enligt den tidigare forskningen är det viktigt att 

framhålla att det är pedagogernas egna uppfattningar och bedömningar av barnet utifrån 

verksamheten som är underlag i utvecklingssamtalet (Markström, 2009, 2011a). 

 

Studiens resultat påvisar att förskollärarnas syn på barnet har förändrats vilket leder till 

att vad som förmedlas till vårdnadshavare också ändras. I den tidigare forskningen 

framhäver Gars (2002) att förskollärare tidigare checkade av barnen med hjälp av listor 

där fokus var på vad barnet inte kunde. Förskollärarna i studien styrker detta då de 

samtalade om exempel om barnet kan klippa och detta var vad som förmedlades förut i 

utvecklingssamtalet. I en annan forskning av Markström (2011a) jämförs barnet i 

förhållande till sig själv utifrån en granskning av var de har varit, var de är just nu och 

ska bli. Detta framkom i resultatet där förskollärarna beskriver att de numera observerar 

barnet i förhållande till sig själv, för att se den individuella utvecklingen och det 

förändrande kunnandet. Detta görs genom att anteckna, ta bilder och filma barnet under 

en längre tid i verksamheten. Studiens resultat visar att numera lyfter förskollärarna 
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barnets styrkor i utvecklingssamtalet och hur förskollärarna arbetar i verksamheten för att 

stödja barnets lärande och utveckling. Att det är verksamheten som ska utvärderas stödjer 

även Skolverket (2016). Men som det framgår i resultatet riktas fokus mer åt vad som 

förmedlas av barnet utifrån verksamheten, än hur verksamheten arbetar för barnen. Detta 

kan bero på att förskollärarna upplever en förväntan att vårdnadshavaren inte enbart vill 

veta hur de arbetar i verksamheten utan vill veta om det enskilda barnet i 

förskolekontexten.  

 

Avslutande diskussion 

Utifrån studien har det framkommit att förskollärarens tid till planering, 

arbetslivserfarenhet, det vill säga yrkeserfarenhet, och social kompetens är avgörande för 

hur utvecklingssamtalet blir med barnets vårdnadshavare. De olika förskolornas upplägg 

skiljer sig till viss del mot varandra vilket påvisas i resultat- och analysdelen samt 

diskussionen. Detta kan vara för att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) enbart 

anger att utvecklingssamtal ska genomföras men inte hur, mer än att det är tillsammans 

med barnets vårdnadshavare. De skillnader som synliggjorts gällande förberedelser av 

innehåll är på vilket sätt förskollärarna dokumenterar och hur de sammanställer 

innehållet. Gällande utformning och genomförande har det framkommit att förskollärare 

kan välja i vissa avseenden att vara två i utvecklingssamtalet, men detta främst vid 

”svåra” samtal. Medan en likhet i genomförandet är att hur de utformar samtalets 

upplägg. Dock går det att förstå att förskollärarna anser att de har den yttersta 

pedagogiska utbildningen och borde vara den som håller i alla utvecklingssamtal men att 

tiden är begränsad. Eftersom det råder en viss skillnad kring upplägget av samtalen när 

det gäller fördelning hade det varit intressant att studera vidare vilken yrkeskategori inom 

förskolan som är mest lämpad att hålla i utvecklingssamtalet. Däröver hade det varit 

intressant att studera vidare om det är möjligt att ta fram en mall eller dokument som gör 

att utvecklingssamtalet blir mer jämlikt oavsett vilken förskola barnet går i. Detta 

eftersom att det påvisats att det skiljer sig i förskollärarnas förberedelser av innehållet 

samt utformningen av utvecklingssamtalet. 

 

Dessvärre verkar tiden vara en begränsad faktor i verksamheterna som förskollärarna 

själva inte alltid kan styra över eftersom att de har andra arbetsuppgifter utöver 

utvecklingssamtal. Förskollärare framhöll att det behövs mer tid för att exempelvis kunna 
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gå igenom barngruppen för att tillsammans bilda en helhetsbild av det individuella barnet 

i arbetslaget. Eftersom tiden är knapp har de inte samma möjlighet att diskutera 

pedagogiska frågor i arbetet vilket kan leda till att deras förgivettagna tankar och 

handlingar habitualiseras och inte ifrågasätts. Därför kan det vara viktigt att avsätta tid 

för att diskutera olika pedagogiska frågor i verksamheten om arbetet för att 

uppmärksamma nya sätt att utforma arbetet med utvecklingssamtal.  

 

Genom att lyssna till förskollärares beskrivningar av utvecklingssamtal har studien bland 

annat bidragit med att uppmärksamma hur ”svåra” och ”jobbiga” samtal kan utformas 

och hur känsliga ämnen kan förmedlas i utvecklingssamtalet. Dessutom hur 

förskollärarna får vårdnadshavarna involverade i samtalet. I den tidigare forskningen har 

det enbart påvisats att det finns problematiska och känsliga ämnen men inte hur detta kan 

förmedlas. Denna kunskap kan användas i den blivande professionen som förskollärare 

och förhoppningsvis har den belyst nya aspekter för andra nyexaminerade eller 

verksamma förskollärare. Detta synliggjordes i en fokusgrupp genom att det påvisades att 

en ny kunskap utvecklades gällande utformningen av utvecklingssamtalet för att 

möjliggöra en dialog med barnets vårdnadshavare. Denna studie har förhoppningsvis 

bidragit till att andra förskollärare börjar reflektera om hur de arbetar med 

utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande.  

Metoddiskussion 

I datainsamlingen av studien valdes två sätt att samla in underlag, det ena var att spela in 

ljud och det andra var att anteckna med penna och papper. Detta ledde till en 

triangulering och kvalitetssäkring av studien. För att delta i studien fanns det ett 

kriterium, vilket var att deltagarna skulle vara förskollärare. Annars fick respektive 

förskola bestämma vilka som skulle delta utefter vad som fungerade i verksamheten. 

Detta resulterade i att det blev förskollärare från olika avdelningar vilket gynnade 

fokusgrupperna eftersom de hade olika erfarenheter utifrån respektive avdelning. Det 

visade sig att det för det mesta ändå var likvärdigt på den enskilda förskolan hur de 

arbetade med utvecklingssamtal, men det var mer skillnader mellan de olika förskolorna. 

 

En aspekt som är viktig att poängtera är att i samtyckeskravet som skickades ut till 

deltagarna inför fokusgruppen har studiens syfte delvis framskrivet vilket kan ha 

påverkat deltagarna. Men med tanke på studiens resultat utifrån vad förskollärarna 
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diskutera har det framkommit mer om de ”svåra” utvecklingssamtalen än vad syftet 

ämnade undersöka. Dock kan ingen riktning mot detta utläsas varken i studiens syfte 

eller i stimulusmaterialet. En tolkning är att det är de ”svåra” utvecklingssamtalen som 

skapar frågor och behöver diskuteras i yrkesrollen och därför har fokus riktat sig till detta 

i studiens resultat.  

 

Att använda fokusgrupp som metod var givande eftersom det blev många beskrivningar 

om hur förskollärare arbetar med utvecklingssamtal, men å andra sidan kan enskilda 

intervjuer som metod bidra till färre men djupare beskrivningar. Dock visade det sig vara 

uppskattat av förskollärarna att delta i en fokusgrupp eftersom de fick möjlighet att 

diskutera pedagogiska frågor utifrån förgivettagna påstående. Det uppmärksammas att 

deltagarna i fokusgrupperna hjälpte varandra att utveckla beskrivningar genom att hålla 

med, säga emot eller utveckla kunskapen. Dessutom framgick att diskussionerna i 

fokusgrupperna bidrog med ny kunskap vilket förskollärarna kan ta med sig i sin fortsatta 

yrkesprofession. En slutsats är att människor lär av varandra när erfarenheter och 

kunskaper sprids.  

Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att komplettera denna studie med inspelade utvecklingssamtal 

för att se om förskollärarna genomförde som de beskrev. Dessutom vore det intressant att 

komplettera med underlag i form av mallar och dokument som förskollärarna beskrev att 

de använde. Det hade även varit intressant att få vårdnadshavarnas synvinkel om hur 

barnet beskrivs i utvecklingssamtalet och deras möjlighet till delaktighet och inflytande. 

En följdstudie skulle därför kunna vara att göra både inspelade utvecklingssamtal, 

fokusgrupper och intervjua vårdnadshavare för att vidga flera perspektiv som kan bli till 

hjälp för att utveckla professionen som förskollärare i arbetet med utvecklingssamtal. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Stimulusmaterial 

Stimulusmaterial  

1: ”De bästa samtalen är absolut när pedagogen är väl förberedd, har med sig material, 

iakttagelser från gruppen, (…). En pedagog som tycker om och ser mitt barn är det absolut bästa. 

Det optimala vore ju att den pedagog som tycker bäst om barnet också är kontaktfröken (…)”. 

http://www.familjeliv.se/forum/thread/74505838-utvecklingssamtal-i-forskolan 

 

2: ”Jag tycker personligen att man tillsammans i arbetslaget sitter ner och diskuterar alla barn 

inför samtalen då vi alla har olika syn på hur ett barn fungerar och har sett barnet på olika sätt”. 

http://www.familjeliv.se/forum/thread/44841956-forskolelararebarnsk-utvecklingssamtal/2 

 

3: ”Egentligen är utvecklingssamtalen en ekvation som inte går ihop. Enligt läroplanen ska man 

inte bedöma barnet, men det är omöjligt att prata om en annan människa utan att göra någon slags 

bedömning”. 

http://forskolan.se/det-arliga-motet-behover-utvecklas/ 

 

4: ”Sen tycker jag att jag som förskollärare ska hålla i samtalen då jag har det pedagogiska 

ansvarat och vill veta vad som sägs till föräldrarna”. 

http://www.familjeliv.se/forum/thread/44841956-forskolelararebarnsk-utvecklingssamtal/2 

 

5: ”Vill föräldrar diskutera sömn, mat osv så får dom antingen ta det i hallen eller så får dom 

boka in ett annat samtal. Det är inget vi ska ta upp på utvecklingssamtalet längre”.   

http://www.familjeliv.se/forum/thread/74505838-utvecklingssamtal-i-forskolan 

 

6:”Utvecklingssamtalet handlar således i stor utsträckning om att bedöma och utvärdera det 

enskilda barnet, företrädesvis i förhållande till ett idealt och ”normalt förskolebarn” ”. 

(Simonsson & Markström, 2013, s.4).  

 

7: ”Min dotter är 3 år och 8 månader. (…) Min dotter kan räkna till tio men hon vet inte hur 

siffrorna ser ut. Jag har märkt att andra barn i hennes ålder eller mindre kan det. Så jag undrar är 

det förskolans fel eller ska man öva mer hemma?” 

http://paforskolan.blogspot.se/2008/10/om-utvecklingssamtal.html 

 

http://www.familjeliv.se/forum/thread/74505838-utvecklingssamtal-i-forskolan
http://www.familjeliv.se/forum/thread/44841956-forskolelararebarnsk-utvecklingssamtal/2
http://forskolan.se/det-arliga-motet-behover-utvecklas/
http://www.familjeliv.se/forum/thread/44841956-forskolelararebarnsk-utvecklingssamtal/2
http://www.familjeliv.se/forum/thread/74505838-utvecklingssamtal-i-forskolan
http://paforskolan.blogspot.se/2008/10/om-utvecklingssamtal.html
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Bilaga 2: Transkriberingsnyckel 

 

…  en märkbar paus.  

//  annan deltagare instämmer. 

#  utfyllnadsord som exempelvis: mm, eh, ju. 

/x:…/  inflikande av en annan deltagare. 

--  avbruten mening.  

(= text)  vår tolkning av ett ord. 

”kursivering” deltagaren citerar någon annan.  



 

43 

 

Bilaga 3: Samtyckeskrav 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

 

Maria Johansson och Elvira Mellkvist genomför en studie i kursen Examensarbete inom 

ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i 

studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och 

praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att synliggöra förskollärares 

beskrivningar av utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande.  

 

Maria och Elvira genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan 

och dess verksamhet; (b) få erfarenheter av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University. 

 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en 

eller flera av följande aktiviteter: 

 

__X__ Du ger din tillåtelse att bli ljudinspelad i en fokusgrupp med relation till 

forskningsämnet. Diskussionerna beräknas ta max 1,5h. Tid och plats kommer 

bestämmas gemensamt.  

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan 

bli identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert 

sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. Du har din fulla rätt att avbryta 

deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några påföljder.  

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig,(XXX), eller examinator, (XXX). Ni kan även kontakta Maria 

(XXX) och Elvira (XXX) vid frågor. 

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email:______________________ 

 

 

 

 

________________________________     

Datum 

 

 

 

 

________________________________              

Deltagarens signatur   Studenternas namn  

   

 

________________________________     

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

  


