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1 Inledning 

Vi upplever att många nyutexaminerade förskollärare under sin utbildning inte har fått 

genomföra ett utvecklingssamtal eller varit med om den process det innebär. Detta kan skapa 

en problematik då många pedagoger i förskolan saknar vetskap om föräldrars syn på 

utvecklingssamtal. Genom att intervjua några föräldrar med barn i förskolan kan vi undersöka 

deras syn på utvecklingssamtalet. Detta ger möjlighet att utveckla kunskapen om hur 

föräldrarna önskar att ett utvecklingssamtal ska genomföras samt om det stämmer överens 

med de bestämmelser en förskollärare har att följa. Utvecklingssamtal är grunden till en god 

kontakt och en god samverkan mellan hem och förskola för att främja en god utveckling för 

barnet. Gars (2006) påpekar att det innebär ett stort ansvar att vara förälder och det är ett stort 

steg för många föräldrar att lämna sitt barn på förskolan vilket innebär att de överlämnar ett 

stort ansvar till förskollärarna. Föräldrarna och förskollärarna delar på ansvaret av barnet 

eftersom barnens utveckling sker både i hemmet och på förskolan. Förskollärarna och 

föräldrarna delar dessutom i uppfostran av barnet vilket gör att det är viktigt att de gemensamt 

strävar efter samma mål och se till barnets bästa samt utgå från liknande barnsyn och 

uppfostringsmetoder. Författaren påvisar att det för vissa föräldrar kan vara svårt att ta till sig 

viss information som förskolläraren förmedlar. Dock har förskollärarna en utbildning inom 

området vilket föräldrarna kanske inte har. Detta innebär att en konflikt kan förekomma 

mellan föräldrarnas känsla av att de känner sitt eget barn bäst och förskollärarnas kunskaper 

om hur barn i allmänhet utvecklas. 

Gannerud och Rönnerman (2006) skriver "att ha en god föräldrakontakt, menar arbetslaget i 

förskolan, är ett måste för att arbetet över huvud taget ska fungera" (s.74). För föräldrarna är 

det viktigt att tillsammans med förskolan skapa goda förutsättningar för barnets fortsatta 

individuella utveckling. I Skolverket (2010) står det att förskolläraren ska ansvara för 

utvecklingssamtalets innehåll samt att det hålls kontinuerligt. Buckhöjd Lago (2002) skriver 

"för mig innebär utvecklingssamtalet just ett möte där vi alla - lärare, elev och föräldrar - har 

något nytt att lära" (s.53). Studien bidrar till en fördjupad kunskap i hur utvecklingssamtal kan 

påverkas av olika faktorer så som miljö, struktur och bemötande. Genom studien vill vi 

utveckla utvecklingssamtalet i förskolan och bidra till en tydligare insikt i hur några 

föräldrarars syn på utvecklingssamtal kan vara, samt ge en fördjupad kunskap i hur en god 

kontakt skapas mellan hem och förskola genom samverkan. 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras styrdokument följt av tidigare forskning och litteratur som berör 

utvecklingssamtalets förberedelser, uppbyggnad och genomförande. 

2.1 Förskolans uppdrag 

Markström (2006) hävdar att utvecklingssamtal bör vara utvecklande och inriktad på barnets 

framtid. Det är personalen på förskolan som bär ansvaret att samtalen genomförs regelbundet. 

Varje pedagog är kontaktperson vilket innebär att de ansvarar för ett specifikt barn vid 

inskolning och att förbereda innehållet på utvecklingssamtalet. I Skollagen (SFS 2010:800) 8 

Kap. under rubriken Förskola, fortlöpande samtal och utvecklingssamtal står det att 

11 § Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets 

utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver 

genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare 

har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet (s.125). 

I Skolverket (2005) står att förskolläraren ska ha utvecklingssamtal med föräldrarna 

kontinuerligt där de tillsammans diskuterar barnets lärande och utveckling. Det står även att 

förskollärarna vid daglig kontakt med föräldrarna ska samtala om barnets utveckling, trivsel 

och lärande för att samverkan ska ske mellan hem och förskola. 

 

I Skolverket (2010) förskola och hem står det att, 

Förskollärare ska ansvara för: 

 Utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande (s.13) 

Arbetslaget ska: 

 Föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och 

lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång 

varje år (s.13) 

Granat (2008) nämner att det sedan 1994 är det obligatoriskt att genomföra utvecklingssamtal, 

dessförinnan kallades dessa samtal för kvartsamtal.  Vidare beskriver han att individualisering 

innebär fokus på mål och utveckling i utvecklingssamtalet. Det är viktigt att individen stärks i 

sin identitet och tror på sig själv, detta ska alltid eftersträvas. 

 

I Skolverket (2005) står att det även är viktigt att förskollärarna skapar ett förtroende för 

föräldrarna eftersom förskolan är en stor del i barnets vardag, där också mycket av 
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utvecklingen sker. Det ska finnas möjlighet för föräldrarna att påverka förskolans verksamhet 

genom utvecklingssamtalet. Genom kontinuerliga samtal får föräldrarna insikt i barnets 

utveckling på förskolan. Fortsättningsvis står det i Skolverket att det som ligger till grund för 

en god samverkan är öppenhet, respekt och ömsesidighet. Buckhöj Lago (2000) definierar 

utvecklingssamtal som ett samtal för utvärdering. 

där samtalets yttersta syfte är att främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. 

Samtalet ska vara väl förberett och möjligt för alla att påverka, och det ska bygga på 

ömsesidiga åtaganden (s.15). 

Fokus ska därmed ligga på individen i sig och inte bara på de kunskapsrelaterade. Sandberg 

och Vuorinen (2007) påvisar att utvecklingssamtalet är ett samarbete mellan hem och förskola 

om hur barnet kan stöttas i dess utveckling såväl i skolan som i hemmet. Kompletteringen 

bygger på en gemensam riktlinje vid uppfostran, så inte framgångar blir motgångar i de olika 

parterna samt att de inte motarbetar varandra. Författarna skriver att föräldrar vill veta i tidig 

ålder om barnet visar tecken på sen utveckling eller andra svårigheter. 

2.2 Förberedelser inför ett utvecklingssamtal 

Enligt Gannerud och Rönnerman (2007) delas arbetsfördelningen vid utvecklingssamtal ofta 

lika mellan förskollärarna som finns på förskolan. Förskollärarna benämns som 

kontaktpersoner för några barn i förskolan som de har större ansvar för. Vid 

utvecklingssamtal är det sedan kontaktpersonen för ansvarsbarnet som ansvarar för 

genomförandet av det. Det är också kontaktpersonen som tar kontakt med exempelvis 

specialpedagog eller övrig rådgivning vid behov. Om barnets behov kräver extra stöd är det 

ofta den ansvariga förskolläraren som får kompetensutveckling och sedan får förmedla detta 

vidare till övriga arbetslaget. Markström (2006) beskriver att det är kontaktpersonens ansvar 

att genom observation och diskussion med arbetskollegor samla information som kan ligga till 

underlag för utvecklingssamtalet. För att visa vad barnet gör under dagen på förskolan visar 

kontaktpersonen upp teckningar för föräldrarna, samt fotografier. Kontaktpersonen kan välja 

att ge föräldrarna en lapp med punkter och frågor som ska diskuteras under samtalet, på detta 

sätt har föräldrarna möjlighet att själva påverka och vara delaktiga om det är något de önskar 

diskutera. Denna lapp kan även vara riktat till barnet, där det står frågor om förskolans vardag 

som barnen själva får svara på. 
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Sandberg och Vuorinen (2007) betonar att utvecklingssamtal ska ske regelbundet. 

Utvecklingssamtalet är betydelsefullt för att föräldrarna ska få en inblick i barnets utveckling, 

trivsel och barnets möte med olika lärandemiljöer. Författarna lägger tyngdvikt på att 

förskollärarna inte ska bedöma barnets personlighet utan istället lägga vikt på utvecklingen. 

Under utvecklingssamtalet läggs ofta fokus på de problem och svårigheter som barnet har och 

då finns risken att både förskollärarna och föräldrarna glömmer bort att lyfta barnets positiva 

sidor. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att det är viktigt att förskollärare observerar 

barnens utveckling på olika platser och i olika miljöer vilket kan ske med hjälp av olika 

observationsfrågor. 

 

Bjervås (2011) beskriver att observation av barnet i förskolan ger förskolläraren ett 

bedömningsunderlag att gå efter vid bland annat utvecklingssamtal. Gars (2006) påvisar att 

det finns särskilda checklistor som kan ligga till grund för vad som ska diskuteras på 

utvecklingssamtalet. Checklistorna är något som återkommer på de flesta förskolorna och 

även att de inte är identiska har de i grunden samma innehåll. Dessa checklistor består av 

olika områden som ska observeras hos barnen. Bjervås (2011) poängterar vidare att 

förskolläraren observerar olika områden som exempelvis social, språklig, motorisk och 

emotionell utveckling. Något som haft en stor inverkan i förskolepedagogiken är att det finns 

ett samband mellan ålder och kunskapsnivå hos barnen. Även Gars (2006) nämner att de olika 

områden som observeras är utveckling och vardagssituationer i verksamheten. De 

utvecklingsstadier som observeras är språkligt, socialt och motoriskt. Under varje område 

finns underkategorier, exempelvis delas motorisk utveckling upp i fin och grovmotorik samt 

koordination. Bjervås (2011) påvisar att observationerna av barnet ligger till grund för barnets 

utveckling. Dessa observationer kan dokumenteras på flertalet olika sätt så som genom 

videofilmning, fotografering, anteckningar samt barnens skapande av exempelvis teckningar. 

Vidare skriver hon att det kan vara fördelaktigt att vara två förskollärare vid en situation som 

speciellt ska dokumenteras då de kan fokusera på var sin del av inlärningsprocessen eller att 

en leder aktiviteten och att den andra finns i bakgrunden och endast observerar utan att ha 

någon roll i barngruppen. 

Gannerud och Rönnerman (2007) betonar liksom Buckhöj Lago (2000) att utvecklingssamtal 

ska hållas en gång per termin, fler vid behov. Vidare påvisar Gannerud och Rönneman (2007) 

att det är viktigt att förskollärarna inte backar för att ta upp eventuella problem som uppstått 
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under terminen som har betydelse för barnets framtida utveckling. En bra förberedelse ger 

förskolläraren goda argument. Personer som kan ge stöd kan t.ex. vara talpedagog, 

resursteam, specialpedagog och psykolog om detta behov finns. Buckhöj Lago (2000) påvisar 

att det är viktigt att tiden som är avsatt för utvecklingssamtalet är tillräcklig för det innehåll 

som ska diskuteras. Det är vanligt att tiden ofta inte räcker till under utvecklingssamtalet då 

det finns en tidspress eftersom ett annat utvecklingssamtal ofta ligger tätt inpå. Steinberg 

(2008) beskriver att det är viktigt att de berörda parterna i förväg blir informerade om tid, 

plats och dagordning då detta kan göra samtalet avslappnat om båda parterna är väl 

förberedda. Buckhöj Lago (2000) poängterar att hur strukturerat samtalet bör vara skiljer sig 

från förälder till förälder, det är viktigt att det finns struktur i någon grad men det är också 

viktigt att det inte är för strukturerat så att inte spontana diskussioner kan ske. 

2.3 Samtalets genomförande 

Kihlbaum Larsson och Vingren (1995) betonar att miljön har stor betydelse för hur 

utvecklingssamtalet blir. Det underlättar om samtalet hålls i ett ostört rum på förskolan samt 

om det har en viss känsla av hemtrevnad. Finns det naturlig inredning så som tavlor och annat 

hemtrevligt kan det upplevas positivt och eventuella spänningar kan släppa. Vidare poängterar 

författarna att det bör vara god komfort i rummet exempelvis kan sköna stolar leda till ett 

avslappnat samtal. Stolarna bör inte stå mitt emot varandra då det kan upplevas som svårt att 

behöva hålla ögonkontakt som lätt kan kännas påtvingad. Steinberg (2008) beskriver att 

miljön där utvecklingssamtalet hålls ska vara fri från spänningar och därför kan ett klassrum 

vara en dålig plats eftersom att det kan framkalla negativa känslor. 

Vidare beskriver Kihlbaum Larsson och Vingren (1995) att förskollärarens sinnesstämning 

har stor påverkan på samtalet. Om förskolläraren som ska hålla samtalet har mycket att tänka 

på, samt upplevs stressad eller av annan anledning är frånvarande kan detta störa och leda till 

att det blir ett mindre givande samtal. Ett samtal kan få olika utfall beroende på 

sinnesstämningen hos de båda parterna. Antingen blir samtalet för personligt, opersonligt eller 

ett önskat mellanting som är det bästa för att behålla samtalet professionellt. För att få en bra 

start på samtalet används frågeorden hur, var och när för att fastställa fakta. Om någon av 

parterna nekar eller inte vill inse det som är fastställt är det svårt att fortsätta en dialog. Det är 

viktigt att hålla samtalet till en dialog så det inte blir en envägskommunikation eftersom detta 

kan upplevas hotfullt och utsatt. 
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Kihlbaum Larsson och Vingren (1995) delar upp utvecklingssamtalet i fem olika faser. Den 

första fasen är uppvärmningsfasen där samtalet får en mjukstart genom ett samtal om hur de 

båda parterna mår och andra allmänna vardagshändelser. En bra mjukstart gör det lättare att 

sedan gå in på det känsligare stadiet som är en avstämningsfas där det informeras om 

samtalets upplägg och innehåll. Därefter kommer arbetsfasen då samtalet går djupare in på de 

områden samtalet ska handla om. Här tas eventuella problem upp för diskussion och det är 

viktigt att mottagaren får en uppfattning som stämmer överens med vad den andra parten vill 

ha sagt så att inga missförstånd sker under samtalets gång. Det är också viktigt att hålla 

dialogen öppen samt att lyssna så att båda parter får säga sitt. Fjärde fasen är en 

sammanfattning av samtalet där det kan vara bra att skriva ner vad som bestämts och 

diskuterats för att sedan kunna använda informationen längre fram. Den sista fasen är 

avslutningen där samtalet avrundas med en sista kontroll av vad som sagts innan de skiljs åt. 

Hofvendahl (2006) beskriver i sin avhandling om experter och lekmän. En expert är en 

individ, i detta fall förskollärare som förespråkar en institution. En lekman är en individ som 

går till institution för att få information till exempel en förälder. Under utvecklingssamtal 

möts förskolläraren och föräldern på institutionen för att samtala om barnet, under samtalet 

kan samtalsämnena vandra från barnets utveckling till eventuellt en kommande händelse som 

har eller kommer inträffa för den ena parten detta gör att det skapas en personlig kontakt. 

Ett personligt samtal är ibland viktigare än det professionella samtalet skriver Norell Beach 

och Berg-Danielsson (2000). Det handlar om att stiga ur de professionella ramarna och våga 

vara mer personlig i samtalet med föräldern. Alla de krav som finns inom den professionella 

rollen kan lätt hindra den personliga kontakten och samtalet som sker i det. Det finns en risk 

att förskolläraren talar ett fackligt språk och att föräldern i detta fall inte förstår vad som sägs i 

utvecklingssamtalet. Risken finns att klyftan mellan förskollärare och föräldrar blir för stor 

och detta kan upplevas skrämmande och leda till att föräldern tar avstånd eller intar 

försvarsställning gentemot förskolläraren. Hofvendahl (2006) påvisar i sin avhandling att om 

det finns någon konflikt mellan förskolläraren och föräldern måste denna diskuteras och lösas 

för att samtalet ska lyckas. En förskollärare kan i sin yrkesroll ifrågasätta de rutiner som finns 

i hemmet vilket vissa föräldrar kan uppleva skrämmande. Under utvecklingssamtalet 

uppkommer ibland känsliga ämnen som måste diskuteras för att främja barnets utveckling, 

därför är det viktigt att förskolläraren tänker på hur problemet läggs fram så inte föräldern 

känner sig skrämd. 
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Kihlbaum Larsson och Vingren (1995) beskriver att det finns fallgropar i utvecklingssamtal. 

Ska förskolläraren samtala med en tystlåten person gäller det att försöka få ut så mycket som 

möjligt av samtalet genom att finna olika öppningar som kan intressera personen och 

uppmuntra till ett samtal. Det finns också personer som är högljudda, aktiva och pratar 

mycket och då gäller det att försöka hålla samtalet till det som är relevant. Ett misslyckat 

samtal kan resultera i att föräldern ställer sig i försvarsställning mot det som sägs och det går 

därför inte att komma vidare i samtalet. Det kan då vara bättre att avbryta och försöka reda ut 

det som hänt och ta reda på varför detta skedde. Det finns många olika faktorer som kan 

framkalla denna reaktion hos en person och det är viktigt att finna den specifika anledningen 

för att kunna fatta beslut och kunna gå vidare. 

2.4 Samverkan mellan hem och förskola 

Zackari och Modigh (2000) förklarar att förskolan ska fungera som ett komplement till 

föräldrarna, som har det huvudsakliga ansvaret för barnet. I förskolan får barnet lära sig 

samspela med andra barn och vuxna och det är viktigt att barnen får uppmuntran och 

bekräftelse från vuxna utanför familjen. Om barnen får bekräftelse från utomstående personer 

ökar detta barnens självkänsla. 

Det egna barnet bör stå i fokus i ett samtal för att samverkan ska fungera beskriver Sandberg 

och Vuorinen (2007). Om fokus inte ligger på barnet kommer föräldrarna troligtvis tröttna 

och bli ointresserade av en samverkan som därför inte sker. En positiv och öppen inställning 

samt en god kommunikation gör en samverkan möjlig. Antingen ligger fokus på föräldrarnas 

ansvar, förskolans ansvar eller också ett gemensamt ansvar. Vidare påvisar författarna att 

föräldrakontakten i förskolan ofta benämns som samarbete, inte samverkan. För att ett 

samarbete ska fungera mellan förskola och föräldrar krävs att de båda parterna är medvetna 

om de båda individernas erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Gannerud och Rönnerman 

(2007) påvisar att det är viktigt med samverkan för att verksamheten ska fungera med barn, 

föräldrar och förskollärare. Ett sätt för förskolorna att förbättra föräldrakontakten är genom 

utvecklingssamtal men även att ha fikastunder på förskolan då föräldrar, barn och 

förskollärare tillsammans kan samtala alldagligt om hur dagen varit på förskolan. Även 

Gannerud och Rönnerman (2006) påvisar olika tillvägagångssätt för att främja samverkan 

mellan hem och förskola. Bland annat fikastunder som arbetslaget anordnar på avdelningen 

som är ett tillfälle för föräldrarna att få en insikt i vad som händer på förskolan. Detta 
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uppskattas ske cirka två gånger på en termin. Även genom telefonkontakt skapas en 

kommunikation mellan hem och förskola både under dagarna och på kvällarna om behovet 

finns. En annan viktig del av samverkan och utbytet om information sker i kontakten när 

föräldrarna hämtar och lämnar barnen där det finns tillfälle att samtala om barnets dag. 

Zackari och Modigh (2000) skriver att det kan finnas en konflikt mellan föräldrar och förskola 

om huruvida förskolan har uppfostringsansvaret för barnen samtidigt som föräldrarna i vissa 

fall anser att förskolan lägger sig i för mycket. Författarna påvisar vidare att i vissa fall kan 

föräldrar se förskolan som något skrämmande och upplevas som ett hot eftersom de kan/har 

möjligheten att påvisa en brist hos familjen, om barnen uppfattas fara illa eller få en bristande 

uppfostran. Denna kontakt blir då negativ och föräldrarna kan uppfatta det som frustrerande 

att det endast diskuteras det negativa och de problem som finns. Föräldrarnas kontakt med 

förskolan under de första åren har en stor inverkan på hur deras framtida uppfattning om 

skolan och samverkan kommer se ut. 

Gren (2001) poängterar att barnen är väldigt måna om sina föräldrar och det är viktigt att 

pedagogerna på förskolan inte talar negativt om föräldrarna inför barnen. Barnen har en 

anknytning till föräldrarna som är en del utav barnet. Det är förskolan som ansvarar för att 

samverkan ska fungera. En ledstjärna i föräldrasamverkan är att förskolan accepterar 

föräldrarna och respekterar deras åsikter, det är trots allt de som är huvudansvariga för barnet. 

Utan denna respekt fungerar inte samverkan och det leder till att föräldrarna tappar tilliten till 

förskolan eftersom att barnet inte känner sig tryggt. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar med barn på förskola beskriver sin syn på 

utvecklingssamtalet. 

 Vad har föräldrarna för inställning till utvecklingssamtal? 

 Vad har föräldrarna för förväntningar på utvecklingssamtal? 

 Vad har föräldrarna för upplevelser av utvecklingssamtal? 
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4 Metod 

Nedan följer en beskrivning av den metod vi valde att använda oss av. Här beskrivs även 

tillvägagångssätt, urval och genomförande. Därefter beskrivs forskningsetiska överväganden, 

reliabiliteten och validiteten i studien. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod vid insamling av data. Patel och Davidson 

(1991) påvisar att en kvalitativ intervju innehåller frågor där svaret är fritt och inte 

förutbestämt. I ett kvalitativt intervjusamtal skapar den som intervjuar tillsammans med 

respondenten ett gemensamt resultat. Denscombe (2000) beskriver att ett drag som är 

gemensamt för alla kvalitativa intervjuer är att det finns "ett intresse för betydelser och de sätt 

människor förstår saker på" (s.243). För att få så fylliga svar som möjligt valde vi att ha tre 

stora, övergripande frågor som alla respondenterna kunde svara på enligt egna uppfattningar 

och erfarenheter. 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2000) beskriver att i en 

semistrukturerad intervju finns det bestämda frågor och områden som respondenten ska ge 

svar på. Trots att det finns bestämda frågor bör den som intervjuar vara flexibel, det ger 

intervjuaren möjlighet att ändra följden på frågorna samt att ställa följdfrågor. De 

semistrukturerade intervjuerna valde vi för att få så fylliga svar som möjligt med ett rikligt 

innehåll. För att undvika missförstånd valde vi att ställa öppna frågor som vi trodde skulle 

upplevas lätta att besvara. Vi ansåg att här kunde respondenterna svara utifrån egna 

erfarenheter och uppfattningar vilket kunde upplevas som en trygghet. Patel och Davidson 

(1991) förklarar att intervjuer grundar sig i frågor som delvis är personliga, då dessa ofta sker 

vid personlig kontakt antingen ansikte mot ansikte eller via telefon. Intervjufrågorna bör vara 

öppna, korta och koncisa för att uppnå bästa resultat och intervjuaren bör undvika fackspråk, 

komplicerade ord och fraser som kan skapa missuppfattningar. 

4.2 Urval 

I vår studie valde vi att intervjua åtta föräldrar på två olika förskolor i två olika kommuner i 

södra Sverige. Vi skickade ut en intresseanmälan (se bilaga I) till föräldrarna på de två valda 

förskolorna, där vi informerade om vår studie och att det var frivilligt att delta. Föräldrarna 
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fick sedan en vecka på sig att ta ställning till om de hade möjlighet och intresse att delta i en 

intervju. Denscombe (2000) framhäver att personer som deltar i en forskningsintervju själva 

har valt att delta. I vår studie fick föräldrarna själva anmäla sitt intresse och frivilliga 

deltagande. Patel och Davidsson (2003) påpekar att validitet och reliabilitet är viktiga begrepp 

genom hela studien som hela tiden måste visas hänsyn till. Vidare menar författarna att 

validitet och reliabilitet ska genomsyra hela studiens process, det vill säga att studien har en 

god kvalité genom att ämnet som studerats vägs upp med en tidigare förförståelse genom 

olika tolkningar. Av de som anmält intresse valdes åtta respondenter ut genom ett 

slumpmässigt urval av de intresseanmälningar som vi fick. Kvale och Brinkmann (2009) 

poängterar att antalet deltagare i forskningen är beroende av vad studiens syfte är. Ett för litet 

antal intervjuer kan göra det svårt att få ett material som går att analysera. Respondenterna 

hade olika erfarenheter av förskolan som institution. Samtliga respondenter hade/har barn på 

förskolan vid intervjutillfället och har tidigare haft ett till två barn. Berit, Elisabeth, Gertrud 

och Hanna har även arbetat på förskola/skola. Elisabeths erfarenheter av arbete i förskolan 

innefattade enbart ett kortare vikariat medan de andra tre har en längre tids erfarenheter.    

4.3 Genomförande 

Föräldrarna informerades om studiens ämnesområde och vilka som skulle ha tillgång till 

insamlad data samt det färdigskrivna materialet. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon 

efter medgivande från respondenten. All intervjuer skedde enskilt i ett samtalsrum där 

intervjun kunde hållas ostört vi olika tidpunkter, intervjuerna hade ingen tidspress. Intervju 

längden varierade mellan fyra och tjugotvå minuter. Intervjuernas längd var följande. Anns 

intervju var fem minuter, Berits var sju minuter, Cillas var åtta minuter, Dianas var tjugotvå 

minuter, Elisabeth var fyra minuter, Fannys var elva minuter och Gertruds var sjutton 

minuter.      

Under intervjun följde vi en intervjuguide (se bilaga II). Intervjuguiden bestod av några 

uppvärmningsfrågor och tre djupare frågor som skulle ge svar på frågeställningarna i vårt 

syfte. Kvale och Brinkman (2009) förklarar att reliabilitet handlar om vilka förutsättningar 

som finns för att få ett så sanningsenligt svar som möjligt. En respondent kan beroende på 

vilken information och vem som ställer frågorna ge olika svar. Mycket handlar om hur 

intervjuaren ställer sina frågor eftersom intervjuaren omedvetet kan ställa ledande frågor som 

har inverkan på hur respondenten svarar. Författarna beskriver vidare trattekniken som 
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innebär att intervjuaren går från allmänna frågor till mer specifika frågor. Det är upp till 

intervjuaren att bestämma om respondenten ska vara informerad om syftet från början eller 

om respondenten ska få reda på det efter genomförd intervju. Detta beroende på vilket resultat 

som önskas uppnås samt vilket område som behandlas. Att bara få reda på ämnet till studien 

är en trygg förkunskap som vi tror ger upphov till tankar. Efter att intervjuerna avslutats 

flyttades ljudfilen från mobiltelefonen till datorn för transkribering av det inspelade 

materialet. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Vi har under studien tagit hänsyn till forskningsetiska övervägandena genom att informera 

respondenterna om att det var helt frivilligt att delta vilket innebar att föräldrarna när som 

helst kunde avbryta intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) nämner att ett informerat 

samtycke är viktigt när personen frivilligt deltar i forskningen. Vi valde att i intresseanmälan 

bara skriva ut studiens ämnesområde istället för att skriva ut intervjufrågorna. Detta eftersom 

intresseanmälan skickades ut till alla föräldrar på olika avdelningarna och skulle hindra 

respondenterna från att diskutera fram ett gemensamt svar i förväg med andra föräldrarna. En 

konflikt som kan uppstå för den som leder intervjun är huruvida respondenten ska få 

information om syftet eller denna information ska undanhållas. Ett informerat syfte kan leda 

in respondenten att svara efter vad den tror att intervjuaren tror vi önskar få. Denscombe 

(2000)  påvisar att respondenten bör informeras om att materialet är ämnat för ett studiesyfte 

vilket innebär ett informerat samtycke. Under intervjun hade vi även informerat 

respondenterna om att materialet behandlas konfidentiellt vilket innebär att respondenternas 

identitet inte avslöjas. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att om det är någon 

information i studien som går att koppla till respondenten måste denna person acceptera att 

informationen får användas. 

4.5 Analys och redovisning av data 

Vi transkriberade varje intervju efter varje genomförande, dock analyserades inte materialet 

fören alla intervjuer var genomförda och transkriberade. Patel och Davidsson (2006) påvisar 

att det kan vara svårt att transkribera ett inspelat material eftersom kroppsspråket aldrig kan 

transkriberas. Genom att vi använde oss av inspelade intervjuer kunde vi fokusera på 

respondentens kroppspråk, mimik med mer. Vidare poängterar Patel och Davidsson (2006) att 
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det inspelade materialet kan upplevas ofullständigt eller grammatiskt fel vilket kan vara 

lockande för den som transkriberar att ändra och tillrättavisa, detta får dock inte göras. Om 

detta görs påverkas resultatet och studien får en låg trovärdighet. När vi läst igenom det 

transkriberade materialet noga sammanfattade vi varje intervju var för sig efter syftets 

frågeställningar. Detta för att sedan lättare kunna gruppera respondenternas svar efter 

frågeställningarna som skulle ge svar på vår problemformulering. De grupperade svaren 

gjorde det möjligt att få en överskådlig blick samt att åskådligöra skillnader respektive 

likheter i respondenternas svar. Patel och Davidsson (2006) skriver att ett material måste läsas 

igenom grundlig ett flertal gånger, genomläsningen bör ske sammanhängande utan avbrott. 

När materialet blir genomläst kan det var en god idé att anteckna tankar vid sidan av för att 

minnas viktiga punkter. När vi sammanfattat de enskilda intervjuresultaten var för sig stod vi i 

valet om hur vi skulle redovisa resultatet. Vi valde att redovisa svaren efter frågeställningarna 

med alla respondenternas svar grupperade och med enskilda citat. I resultatet presenteras 

respondenterna med dessa figurerade namn Ann, Berit, Cilla, Diana, Elisabeth, Fanny, 

Gertrud och Hanna.  
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5. Resultat 

Resultatet redovisas under tre huvudkategorier som är föräldrarnas inställning till, 

förväntningar på och upplevelser av utvecklingssamtal. 

5.1 Föräldrarnas inställning till utvecklingssamtal 

Samtliga föräldrar beskrev att de var nöjda och hade en övervägande positiv inställning till 

utvecklingssamtal. Fanny, Gertrud och Diana fann det intressant att få veta hur 

vardagsrutinerna skedde på förskolan, men också hur barnet hanterade dessa eftersom att det 

kunde finnas likheter och skillnader i barnens beteende och hantering av de olika 

rutinsituationerna i hemmet jämfört med på förskolan. 

Man märker när hon känner sig trygg och blir som hon är hemma här på förskolan då. Och det är ju 

ändå skönt att veta. För då vet man ju att hon trivs. Så ser jag ju det (Diana). 

Det som gjorde att föräldrarana såg positivt på utvecklingssamtal var att förskollärarna själva 

hade en positiv inställning till utvecklingssamtal samt att de var duktiga på att se barnet 

individuellt och dess utveckling i grupp. Genom att utvecklingssamtal genomfördes med 

fokus på barnet och med tydliga mål fick föräldrarna och förskollärarna bra kontakt vilket 

uppskattades av de flesta föräldrarna. Hanna förklarade att detta berodde på att förskolläraren 

bildat sig en uppfattning om det enskilda barnets utveckling efter en längre tids observationer. 

Ann säger att hon hade tidigare erfarenheter av dagmamma, eller dagis som institutionen hette 

förr. Hon berättade att hon upplevde skillnader mellan hur verksamheten såg ut då jämfört 

med dagens förskola. Tre av respondenterna nämnde ytterligare ett skäl till en positiv 

inställning, de tyckte det var roligt att se det pedagogiska arbetet i förskolan och de beskrev 

att det var kul att se praktiska saker barnen gjort. 

Jag har alltid haft en bra erfarenhet, Jag har alltid tyckt att förskolan har varit väldigt... mer 

pedagogiskt upplagd än vad dagmamma är. Det kanske är för att dagmammans tidigare 

erfarenheter men förskolan har ändå stått för den mest pedagogiska delen eller så (Ann). 

Tre av respondenterna hade upplevt enstaka utvecklingssamtal som de varit missnöjda med.  

Hanna, Diana och Cilla beskrev alla tre att de vid dessa tillfällen upplevt att barnens ålder 

hade en stor påverkan om huruvida ett utvecklingssamtal borde hållas. Var barnet under två år 

ifrågasatte dessa föräldrar utvecklingssamtalets funktion. De förklarade att det mest handlade 

om att diskutera hur barnet åt, sov, vilade och de omvårdnadsbehov som skulle tillgodoses vid 

den åldern. 
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Asså om man nu skolar in mellan ett och två där känns det som att. Asså det fortfarande inte finns så 

mycket man kan påverka varken som förälder eller förskollärare. Att det handlar om vissa inlärnings, 

asså den typen . Jag menar det kommer ju ändå senare mer, känner jag (Diana). 

 

Från början tyckte jag nog att det var lite väl tidigt när de är så, när man är på småbarn liksom. När de 

är liksom ett och ett halvt-två år då och knappt kan prata (Cilla) 

 

Hanna, Berit och Gertrud hade erfarenheter av att arbeta i förskola sa sig ha vetskapen om att 

de kunde ställa krav på hur förskoleverksamheten såg ut samt att de kunde påverka innehållet 

i vad som diskuterades på utvecklingssamtalet. Berit sa sig våga ställa mer krav på att 

verksamheten skulle förändras, inte barnet. Hon beskriv vidare att föräldrarna som var 

omedvetna om detta talade mer om att förändra barnen.  

[...] och tycker att då får man lägga om verksamheten här, då får man göra om i sina grupper här. 

Då får man se till att göra någonting härifrån. Och det tror jag väll kanske att en vanlig förälder 

som inte är riktigt insatt i hur arbetet fungerar skulle våga ställa dem kraven eller det tänket liksom 

utan den skulle nog gå härifrån och vara ganska ledsen och tänka på hur ska jag göra för att ändra 

mitt barn (Berit) 

 

Några av nyckelorden som diskuterades under samtliga intervjuer var socialt samspel, 

omvårdnad och barnets utveckling. Elisabeth, Hanna och Diana beskrev att de upplevt att det 

är skönt att inte behöva diskutera barnet i tamburkontakten eftersom det inte ofta fanns så 

mycket tid då förskolläraren hade barngruppen samt att det kom andra föräldrar och 

lämnade/hämtade samtidigt. Det kunde också vara känsliga ämnen som de inte ville diskutera 

öppet. Av intervjuerna framkom det att föräldrarna önskade bli erbjudna två 

utvecklingssamtal precis som de upplevde att det var när intervjun genomfördes. Hanna 

utryckte att båda samtalen inte skulle vara obligatoriska då de ibland kom för tätt inpå 

varandra utan att någon egentlig utveckling hade skett vilket detta kunde upplevas som ett 

onödigt samtal om det inte skett någon förändring. Hanna tyckte att det var bra att det fanns 

en uppföljning när det uppkom eventuella problem, så de tillsammans med förskollärarna 

kunde stämma av hur det gick och hur de skulle gå vidare. Även Cilla förklarade att det var 

bra att ha en uppföljning där de tillsammans med förskolläraren kunde diskutera hur det gått 

sedan senaste samtalet, om det skett någon förändring. Samtliga föräldrar såg 

utvecklingssamtalet som ett samtal där de fick veta hur deras barn låg till i utvecklingen och 

hur barnet fungerade i verksamheten. 
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Man kan nog kanske ja känna av det så lite. Att man erbjuder ändå två per år och så får föräldrarna, 

vill de gärna, har nått som de vill ta upp eller har känt så som man vill ta på ett samtal och inte 

tamburen eller en liten stund så kan det vara någon som behöver. Så vill man så, för det kan man 

känna att erbjuder man inte så tycker många föräldrar att nej men de tycker inte vi ska, ja du vet 

(Hanna). 

5.2 Föräldrarnas förväntningar på ett utvecklingssamtal 

5.2.1 Förberedelser och bemötande 

När föräldrarna fick veta en tidpunkt och plats där utvecklingssamtalet skulle genomföras 

önskade de att de fick en lapp med övergripande frågor om barnet och verksamheten, som 

föräldrarna kunde fundera på vilket gjorde att de kunde förbereda sig. Fyra av föräldrarna 

önskade även att de innan utvecklingssamtalet skulle kunna lämna in eventuella önskemål till 

förskollärarna om punkter föräldrarna själva ville diskutera för att båda parter ska kunna vara 

väl förberedda. Dessa fyra föräldrar önskade även få en dagordning över de olika punkter som 

skulle diskuteras under utvecklingssamtalet samt att det fanns en avsatt tid så de visste 

ungefär hur lång tid samtalet skulle ta. De såg hellre att det var en god tid med goda 

marginaler avsatta, än att tiden inte räckte till för att diskutera de olika punkter som stod på 

dagordningen. För att få så riklig information som möjligt om barnets utveckling förklarade 

Hanna att hon önskade att förskollärarna skulle diskutera med varandra inom arbetslaget. De 

kunde jämföra vad de sett, om de hade liknande eller skilda uppfattningar samt om de hade 

sett olika delar av utvecklingen hos barnet så att informationen inte bara grundade sig på en 

förskollärares uppfattning.  

När samtliga föräldrar först kom till utvecklingssamtalet förväntade de sig ett trevligt 

bemötande av förskolläraren. Att mötas av ett gott bemötande kunde göra föräldern 

avslappnad jämfört med om de möttes med en sur min eller ett stramt ansikte vilket kunde 

stressa upp och göra föräldern orolig förklarade Cilla. Sju av föräldrar hade en förväntning att 

det skulle finnas en så kallad tvåvägskommunikation, där det blev en öppen diskussion kunde 

växa fram och båda parter fick framhäva sina åsikter. Diana önskade ett gott bemötande men 

detta bemötande behövde inte skilja sig från den dagliga kontaktens bemötande. Elisabeth 

hade ingen åsikt om detta.  

Så jag menar att ett glatt leende och att man tar varandra i hand eller kramar eller vad man nu gör. 

Man har ju ändå en relation med den man har samtalet med (Cilla). 
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5.2.2 Innehåll och inflytande 

Berit beskrev att hon hade en förväntning på att förskolläraren skulle jämföra barnet med 

andra barn i samma ålder mognadsmässigt och utvecklingsmässigt, hur de låg till. Hon som 

förälder tyckte att det var okej och givande att jämföra barnen. 

De skiljer sig väldigt mycket åt tycker jag faktiskt. Ehm. ja en del utvecklingssamtal får man väl 

egentligen inte veta så himlans mycket utan de pratar mer om sin verksamhet och lite så. Så att jag 

skulle väll kanske vilja veta mer var min dotter står i jämförelse med andra barn, lite vad de 

förväntar sig att dem bör klara och vad vi kan träna mer på hemma och om hon är bättre än 

genomsnitt på någonting (Berit). 

Av intervjun framkom det även att Berit ansåg att om barnen jämfördes med andra barn blev 

det mer konkret för dem att se vad barnen förväntades kunna eller vad de hade för svårigheter. 

Det var dock så att förväntningen fanns att verksamheten skulle förändras, inte barnet 

förklarade Berit.  

Ett samtal här var jag väldigt besviken för den personen kunde inte ta till sig det jag sa och när jag 

gick därifrån kände jag mig väl ganska ledsen och tyckte att det hon har sett stämde inte alls 

överens med, hur jag upplevde min dotter och hur andra upplever min dotter. (Berit) Och då ville 

jag lite fördjupa mig i det för att få reda på att, men om det nu inte fungerar så kanske man måste 

lägga om verksamheten här, göra om sina grupper eller någonting. Men det var inte aktuellt utan 

det mer jag som skulle ändra min dotter och det är svårt (Berit). 

 

Diana, Gertrud och Hanna ansåg att det var oprofessionellt och inte okej att jämföra barnen då 

de skiljde sig från individ till individ samt att barnen har olika styrkor och svagheter som inte 

går att jämföras då det kan finnas olika bakomliggande faktorer som påverkat. Hon påpekade 

vikten av att få veta information och diskutera hennes eget barn och inte alla andra barn. 

[…] där pedagogen pratade om sina egna barn. Hur, när jag sa någonting, drog hon asså, aa men 

hon började berätta så här gjorde mitt barn. Så här varje sak, som kom fram då. Så då tänkte jag att 

nu vet jag nog mer om hennes barn än om mitt eget. Jag tycker att jag nästan inte fick ut någonting 

(Gertrud). 

Föräldrar förväntade sig att fokus under ett utvecklingssamtal skulle ligga på barnet och 

verksamheten. Under själva utvecklingssamtalet önskade Ann, Fanny, Elisabeth, Cilla och 

Hanna få inflytande över samtalet och känna att de kunde säga vad de själva tyckte och tänkte 

samt att de kände att förskolläraren tog till sig det föräldrarna sa. Som förälder ville de känna 

att de hade inflytande över utevecklingssamtalet, men de ville också veta hur barnen hade 
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inflytande i verksamheten. Fanny ansåg att barnen var för små för att ha inflytande, men 

påpekade att hon själv ville ha det. 

Man har ju åsikter, det finns ju ingen mer personalgrupp som lyssnar så mycket som dem. Då kan 

jag framföra mina åsikter. Skulle jag vilja påverka upplägget skulle jag säkert få göra. Men det är 

inget jag funderar på (Fanny). 

Förväntningen från alla föräldrarna var att utvecklingssamtalet genomfördes i ett avskärmat 

rum på avdelningen där de inte såg eller hörde barnen då detta upplevdes som störande och 

oroande, vilket tog fokus från det förskolläraren sa. Föräldrarna hade alltid en förhoppning att 

barnets utveckling skulle ha gått framåt. Det är alltid roligt att veta vad barnet är bra på och 

vad de brukar göra. 

Vad de tar upp just den terminen. Vad man då ska jobba lite extra med hemma också. Eeeh, jag 

tycker det då är önskvärt om man har lite kort på, Det här tycker din son om att göra och så. Får 

man bilder i huvudet sådär, blir det genom de man förstår (Fanny). 

Det föräldrarna förväntade sig att de fick veta under ett utvecklingssamtal var bland annat hur 

förskolan arbetade med barnen individuellt och i grupp. Om föräldrarna och förskollärarna 

strävade efter att arbeta med barnet på liknande sätt förklarade föräldrarna att de kände en 

trygghet och att de tillsammans kunde uppnå en utveckling hos barnet. Föräldrarna förväntade 

sig att de under utvecklingssamtalet även fick veta hur barnet fungerade i mat, sömn och 

toalett situationer, framförallt när barnen var under två år. Hanna menar däremot att 

omvårdnadsbehov inte hör till ett utvecklingssamtal efter barn passerat två år utan att det då är 

utvecklingen som ska stå i centrum. De önskade även få veta hur barnets språkutveckling, 

motoriska utveckling och sociala utveckling såg ut, samt hur det enskilda barnet fungerade i 

förskolans miljö. Ja, egentligen ville de veta allt om barnen i verksamheten. Cilla hade även 

intresse i att hon fick veta hur barnet fungerade i exempelvis samlingen, om de klarade av att 

koncentrera sig eller inte. Dels för att denna situation var något som inte fanns hemma och 

dels därför att det inte var självklart att föräldrarna fick se hur barnet fungerade i denna 

situation. Diana och Fanny kunde se en skillnad på hur barnet fungerade på förskolan och hur 

de fungerade hemma.  

Men här har hon ju slutat med napp, det har hon inte gjort hemma. Så det är också sådär, ja de 

frågade ju för några veckor sen om vi hade slutat med napp. Nej sa jag, det har vi inte. Men här har 

hon inte haft napp på flera veckor. Då har väl den försvunnit och hon inte har behövt den och frågat 

efter den så då har dem ju tänkt att jag har tagit hem den då (Diana). 
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Elisabeth la ingen tungvikt på utveckling, lärande eller omvårdnadsbehov, utan hon ville veta 

hur barnet "skötte sig", som hon själv utrycker det. Hanna, Fanny, Gertrud och Diana pratar 

om att utveckling av ett negativ beteende var viktigt att diskutera under utvecklingssamtalet. 

Fanny poängterade att för henne vara det viktigt att barnen vara artiga exempelvis att de sa 

tack och förlåt. Gertrud, Fanny, Diana poängterar vidare och även Berit menar att lärandet är 

viktigt exempelvis former.  

Utvecklingssamtalen som skedde när barnen var fem och sex år, var enligt föräldrarna 

förberedande innan skolan. Cilla beskrev att dessa var de viktigaste under förskoletiden. Att 

hon som föräldrar fick veta om barnen kunde skriva sitt namn var inte alltid relevant. Diana, 

Cilla, Hanna och Fanny beskriver att de tycker att det sociala samspelet var viktigare att 

diskutera. Att lära sig skriva sitt namn är något barnen kunde lära sig i skolan, lika så 

matematikinlärning och den övriga läs och skriftspråksutvecklingen var något som kom 

senare i skolan. I det sociala samspelet däremot ville de få veta hur deras barn var mot andra 

barn, vilken roll deras barn hade i leken och hur turtagningen skedde med både barn och 

vuxna. Föräldrarna sa sig vilja veta hur barnets utveckling såg ut, men det viktigaste var att 

det som sagts var sanningen och inget annat. 

Absolut, man hoppas ju att allt är bra, men att man även får höra det negativa så att allt inte målas 

upp som en röd rosenbuske och att allt är superbra för det är det inte alltid hemma. Alltså, det finns 

väl ingen som har barn som är gulligast dygnet runt (Diana). 

5.2.3 Samverkan mellan hem och förskola 

I avrundningen av utvecklingssamtalet önskade fem av föräldrarna att de fick höra hur de 

skulle arbeta vidare med barnen så att de tillsammans arbetade på liknande sätt hemma och på 

förskolan. Det kunde exempelvis handla om att barnet uppvisade ett oönskat beteende som att 

de exempelvis kanske retade andra barn. Då ville dessa fem föräldrarna veta hur de skulle 

bemöta problemet samt att föräldrarna och förskollärarna strävade efter att uppnå samma 

resultat, i detta fall att barnet skulle sluta retas. Om de arbetade efter samma principer, hade 

samma grundregler och gav samma respons på ett oönskat beteende sa föräldrarna att de 

trodde att de lättare kunde få barnet att sluta med det oönskade beteendet. 

Så de har, likaväll som de ska känna mitt barn och veta vad han och hon tycker om att göra 

ute/inne, samspelet i gruppen, att han tackar för maten och att de ser till att han lyssnar och att jag 

får veta också får veta de vad jag kan jobba med hemma också då (Fanny). 

Detta vara något som Cilla, Berit och Ann inte talade något om.  
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5.3 Föräldrarnas upplevelser av utvecklingssamtal 

5.3.1 Bemötande och inflytande 

Föräldrarna upplevde att de för det mesta har blivit bemötta med respekt och hänsyn på 

utvecklingssamtalen, vilket har lett till att det fanns övervägande positiva upplevelser. Ett bra 

bemötande upplevde föräldrarna var samspel, en bra kommunikation och att båda parter var 

tillmötesgående i sina åsikter. På de utvecklingssamtal föräldrarna varit med på hade 

förskollärarna för det mesta diskuterat både det positiva och negativa. I vissa enstaka fall hade 

Cilla och Berit upplevt att förskolläraren inte hade kunnat väga upp det positiva och negativa, 

utan att det vägt mer åt ett håll och därför inte blivit ett lyckat samtal. Fick föräldrarna 

mestadels höra negativa saker om barnet under utvecklingssamtalet kunde detta påverka 

föräldrarnas känsla vid hämtning och lämning av barnet och det kunde skapa en ångest för 

vad de skulle få höra om vad som har hänt under dagen. 

Så ett tag, jag sa till även de jag hade med xxx så sa jag att nu är det lite jobbigt att mötas här 

eftersom man bara får höra småhyss som xxx har gjort. Och ja liksom han har hällt ett glas mjölk i 

en tallrik och man bara, ja vilket världsproblem… Är det så att de har belastats så måste jag få höra 

det, så känner jag (Cilla). 

Enligt föräldrarna var utvecklingssamtalet till för att bearbeta de problem och svårigheter som 

fanns, men de påpekade att förskollärarna inte fick glömma bort de positiva händelser och 

egenskaper som fanns, det skulle komma självmant och inte för att föräldrarna behövde 

ifrågasätta det. 

Att han, de kände att han var jobbigt och hade det ganska tungt. Han var trotsig, klättrade mycket. 

Han gjorde mycket, ja va mycket. Mycket sådana små bus med honom. Och då var det mer fokus 

på det i början och då kändes det som att gör han nått bra? Ungefär. Ställde jag frågan tillslut men 

jag hade nog velat ha tvärt om att man kan säga både risen och rosen. Ris och ros men på ett annat 

sätt så (Cilla). 

5.3.2 Genomförande 

För föräldrarna var ett utvecklingssamtal ett hjälpmedel för att de skulle få en inblick i hur 

barnet fungerade i förskolan samt hur dagarna såg ut vilket gjorde att de kunde själva jämföra 

förskollärarens uppfattning med hur de själva uppfattade barnen hemma. Föräldrarna hade 

upplevelsen av att förskollärarna hade observerat barnet en längre tid och därför ofta hade 

mycket att diskutera. 
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Aa, det tycker jag. Att dom har känt, att dom känner verkligen mina barn så. Att man får 

ut de, man känner igen ganska väl. Jag har kunnat säga vad jag tycker och vad jag vill då. 

Det är viktigt, det tycker jag faktiskt. Det har varit väldigt positivt (Hanna). 

Hanna och Diana förklarade att barnet själv berättade om vad som hände på förskolan, men 

att under utvecklingssamtalen fick föräldrarna en chans att jämföra barnens och pedagogernas 

beskrivningar. Som ett alternativ till individuella utvecklingssamtal hade Hanna varit med om 

utvecklingssamtal i form av gruppsamtal. Det var en grupp av cirka fyra föräldrar som 

tillsammans med förskolläraren diskuterade barn i allmänhet och därför blev diskussionen inte 

så personlig. Det talades om barn som individer i en bestämd ålder och inte specifika barn 

vilket föräldrarna kunde uppleva avslappnande. Det fanns en chans att ge varandra stöttning 

och tips föräldrar emellan vilket uppskattades och var mer givande än ett utvecklingssamtal 

som måste hållas för att det ska genomföras. Dock var gruppsamtalet inte uteslutande av ett 

vanligt utvecklingssamtal, utan mer som ett komplement vilket innebar att både ett 

individuellt och ett gruppsamtal genomfördes. 

Föräldrarna hade upplevt att utvecklingssamtal inte bara handlat om barnet utan även om vad 

avdelningen hade för termins-och verksamhetsplaner i stort. Enligt föräldrarna berättade 

förskollärarna för föräldrarna hur terminen såg ut och om det är något speciellt de skulle 

arbeta med. Ett sätt att kommunicera mellan förskola och hem som föräldrarna upplevt var att 

förskolan gjorde konkreta saker med barnen som de sedan kunde visa och berätta om för 

föräldrarna. 

Föräldrarna hade varit med om både ett och två utvecklingssamtal på ett år, ibland sa de dock 

att de upplevde att det räckte med att ha ett. Att genomföra två utvecklingssamtal var något 

föräldrarna ansåg både positivt och negativt men ibland behövdes det inte två 

utvecklingssamtal och då hade förskollärarna och föräldrarna tillsammans beslutat att detta 

inte behövdes. Var det något akut som hänt och behövde diskuteras så tog de ett samtal då 

istället. Enligt samtliga föräldrarnas erfarenheter hade utvecklingssamtalen hållits i ett enskilt 

rum på förskolan. 

Ja det brukar ju vara i detta rummet och det tycker jag är en bra miljö för, ja mysigt och ändå 

avskärmat att man inte hör och ser barnen för då kan man ju inte riktigt slappna av så (Cilla). 

5.4 Resultatsammanfattning 
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Av intervjuerna framkom det att de flesta föräldrarna hade en förväntning att de under 

utvecklingssamtalet fick veta mer om hur deras barn fungerade i verksamhetens rutiner. 

Föräldrarna fokuserade mest på barnens utveckling och hur deras sociala samspel fungerade 

när de interagerade med andra barn och vuxna.  Det framgick under intervjuerna att det fanns 

skilda åsikter om hur mycket förskollärarna skulle jämföra barnen med andra barn eller om de 

endast skulle se till det enskilda barnet. Föräldrarna ville veta vad barnet hade för styrkor och 

svagheter, samt att detta diskuterades på ett bra sätt med förskolläraren så det fanns möjlighet 

till en öppen dialog. Föräldrarna hade skilda upplevelser om huruvida de kunde påverka 

utvecklingssamtalets innehåll eller om det enbart var förskolläraren som bestämde vad som 

skulle diskuteras. Det fanns alltid en strävan från föräldrarna att samverka med förskolan så 

att de arbetade tillsammans för att barnet skulle utvecklas och de önskade få med sig konkreta 

idéer på vad de kunde arbeta med hemma tillsammans med barnet för att främja barnets 

utveckling. 
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6 Diskussion 

I resultatdiskussion jämförs resultatet med tidigare forskning. Efter följer en 

metoddiskussionen där vår metod diskuteras och vårt valda tillvägagångssätt i studien. 

Därefter följer en slutdiskussion samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

 6.1.1 Samtalstillfälle och uppföljning 

Föräldrarna beskrev att de uppfattade att förskollärarna hade en förmåga att se barnens 

individuella utveckling och hur barnet fungerade i gruppen och verksamheten. Detta är något 

som Granat (2008) påpekar är viktigast under ett utvecklingssamtal, att alltid sträva efter att 

stärka den enskilda individen. Föräldrarna beskrev att utvecklingssamtalet främst handlade 

om barnens utveckling medan lärandet kom i andra hand och prioriterades inte lika högt. 

Lärandet var något som de flesta respondenterna ansåg var viktigt men de sa att det kom först 

i skolan men i Skolverket (2010) står det däremot att ett utvecklingssamtal ska innefatta 

samtal om både barnets utveckling och lärande samt en diskussion om hur barnet ska 

utvecklas och vad de ska lära sig. Markström (2006) påvisar att utveckling ska ligga i fokus 

under ett utvecklingssamtal och att detta alltid ska eftersträvas, dock sägs det här inget om 

huruvida det ligger till med lärande.  

Föräldrarna upplevde att det ofta inte fanns tillfälle eller tid för att diskutera utvecklingen i 

tamburen på förskolan. Förskolläraren hade ofta ansvar för barnen och det var det inte 

ovanligt att telefonen ringde och att samtalet därför avbröts i tamburen. Det står dock i 

Skolverket (2005) att förskolläraren ska samtala i den dagliga kontakten med föräldrarna om 

utveckling, lärande och trivsel hos barnet vilket då hamnar i en konflikt med föräldrarnas 

upplevelser av att det inte finns tid att samtala om detta i tamburen för att de inte vill uppta 

förskollärarens tid. Vår reflektion utifrån egna erfarenheter är att i tamburkontakten förmedlas 

barnets dag men det är inte ofta barnets utveckling diskuteras. Om någon diskussion uppstår 

handlar det om någon större händelse som har hänt under dagen men inte så mycket om 

huruvida barnet har utvecklats eller inte. Denna kontakt handlar mer om barnets trivsel och en 

allmän diskussion.  

Föräldrarna berättade i intervjuerna upprepade gånger att det var två utvecklingssamtal under 

ett år, ett samtal varje termin som var obligatoriska. Det föräldrarna sa var dock att de 
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önskade att det inte alltid var ett måste att två samtal skulle genomföras, detta beroende på 

olika påverkande faktorer. De faktorer som avgjorde om ett utvecklingssamtal skulle 

genomföras var enligt föräldrarna om barnet hade utvecklats sedan senaste samtalet, barnets 

ålder eller om det krävts en uppföljning på det föregående samtalet. Enligt föräldrarna skedde 

det ingen utvekling hos barnen i tidig ålder. I både skollagen (SFS 2010:800) och Skolverket 

(2010) står det att minst ett utvecklingssamtal ska genomföras en gång per år, dock står det 

inget om att det är två obligatoriska så som föräldrarna upplevde att det skedde i 

verksamheten. Gannerud och Rönnerman (2006) poängetar att förskolläraren varje termin ska 

genomföra ett utvecklingssamtal. Eftersom det har funnits bestämmelser om att det ska vara 

ett utvecklingssamtal per termin i förskolan tror vi att föräldrarna inte har blivit informerade 

om att detta förändrats. Vi har upplevt att många förskolor har som rutin att genomföra två 

utvecklingssamtal, ett på våren och ett på hösten vilket kan vara anledningen till att 

föräldrarna tror är så det ska vara.  

 6.1.2 Samtalets struktur och innehåll 

Föräldrarna ville både veta både det positiva och negativa om det egna barnet men det 

roligaste var att höra allt det positiva och vad barnet är duktigt på. Sandberg och Vuorinen 

(2007) skriver däremot att föräldrar vill veta så tidigt som möjligt huruvida barnet ligger till 

kunskaps och utvecklingsmässigt och om det finns några avvikelser samt att 

utvecklingssamtalet ska fokusera på de problem och avvikelser som finns. Här blir det ofta en 

konflikt eftersom föräldrarna har förhoppningen att allt ska vara bra, samtidigt som de önskar 

att få veta snarast att det inte är det om så är fallet och att detta då mestadels ska bearbetas.  

Det fanns skilda åsikter bland föräldrarna om huruvida det är rätt eller fel att jämföra barn 

med andra barn. Den ena åsikten är att det är skönt att ha ett ”mått” att gå efter om vad barnen 

ska kunna och hur de borde vara i en viss ålder. Motargumentet är att det är fel att jämföra 

barnen då alla individer är olika med skilda styrkor och svagheter. Bjervås (2011) påvisar att 

barnens ålder har ett samband med dess kunskapsnivå och att vissa barn behöver få 

arbetssättet anpassat efter sina specifika behov vilket även vissa av föräldrarna tyder på 

eftersom de vill ha ett genomsnitt, för att sedan kunna jämföra barnet men vad de ska kunna 

eller inte. På detta sätt kan de själva avgöra om barnet är bättre eller sämre än genomsnittet 

och om de behöver utveckla eller lära sig något speciellt. Sandberg och Vuorinen (2007) 

poängterar att barnens personligheter inte är det som ska ligga som grund för 

utvecklingssamtalen utan att det ska läggas stor vikt på utveckling eftersom det inte är barnet 

som ska förändras utan verksamheten. Detta påpekade även föräldrarna att det inte är barnet 
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som inte fungerar i en viss situation som ska anpassas, utan situationen ska anpassas så att 

barnet klarar av det. Vidare framhäver Sandberg och Vuorinen (2007) att det är ytterst viktigt 

att lyfta det positiva hos barnet så att det inte bara handlar om barnets problem och 

svårigheter. Även föräldrarna var väldigt måna om att de skulle diskuteras både positivt och 

negativt under utvecklingssamtalet. Det kan vara svårt att finna en balans mellan det positiva 

och negativa under ett utvecklingssamtal vilket resulterar i en konflikt eftersom föräldrarnas 

önskan att veta om barnet har svårigheter kolliderar med att de ändå helst vill höra allt som är 

bra. Norell Beach och Berg-Danielsson (2000) skriver att det finns en risk att förskolläraren 

upplevs skrämmande för föräldern om de inte samtalar med varandra i en dialog vilket kan 

resultera i att föräldern intar försvarsställning mot förskolläraren. Det är viktigt att 

förskolläraren som ska diskutera ett känsligt ämne med föräldern är organiserad och vet hur 

budkapet ska läggas fram på bästa sätt för att inte avskräckta. Även Hofvendahl (2006) 

påpekar att det är viktigt hur förskolläraren lägger fram diskussionen vilket även föräldrarna i 

studien talade om. Mycket handlar för föräldrarna om huruvida förskolläraren samtalar om det 

med föräldrarna samt om det finns utrymme för föräldrarna att säga sina tankar och åsikter så 

att det blir en dialog.  

Föräldrarna beskriver att det är roligt att se den miljön som är på förskolan samt att se saker 

barnen har skapat under dagen i form av bilder. Detta eftersom det blir ett konkret sätt att se 

barnens dag. Föräldrarna anser att det är intressant att under utvecklingssamtalet få se bilder 

på barnet och teckningar de gjort. Även Bjervås (2011) betonar att förskolläraren ska 

observera barnet i olika situationer som sedan dokumenteras genom exempelvis fotografering 

och bilder barnen själva skapat. I Skolverket (2010) står det att ”Förskollärare ska ansvara för 

att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska 

kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till 

utveckling och lärande” (s.15). 

Det föräldrarna önskar få information om är hur deras barn fungerar i olika rutinsituationer så 

som toalett, mat och sömn. De önskar även få veta om barnens utveckling av språk, motorik 

och socialt samspel. Dock ansåg de att skriftspråkutveckling inte är viktigt i förskolan, det lär 

de sig i skolan sedan. Gars (2006) påvisar likaså som Åberg och Lenz Taguchi (2005) att det 

är viktigt som förskollärare att observera barnens utveckling och hur barnet fungerar i under 

skilda omständigheter i olika miljöer. Bjervås (2011) nämner att en förskollärare ska 

observera barnets sociala, språkliga, motoriska och emotionella utveckling och föräldrarna 
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ansåg främst att den sociala utvecklingen var viktigast att diskutera. Föräldrarnas 

uppfattningar om hur viktigt lärande är i förskolan, skiljer sig då vissa sa att det läggs mer 

fokus på detta i skolan, lika så att exempelvis skriva sitt namn, matematik och läs och 

skriftspråksinlärning. Tirosh, Tsamir, Levenson och Tabach (2011) förklarar att 

matematikundervisningen inte endast innebär att barnen ska kunna det innehåll som finns 

inom det matematiska utan att barnen även måste kunna resonera, kommunicera och använda 

sig av problemlösningar. Vidare påpekar författarna att det är viktigt att läraren kan se att det 

finns olika lösningar på ett problem samt att barnen kan få denna insikt och själva finna nya 

lösningar. Ibland har de olika lösningarna samma slutresultat, medan det i andra fall kan få 

skilda resultat. Kraven i läroplanen har höjts när det gäller matematik, vilket gör att lärarna 

måste planera sin matematikundervisning mer än vad den görs i dagsläget. Detta gör att 

förskollärana måste fokusera även på inlärning och inte bara utveckling som föräldrarna vill 

fokusera på.  

Vi upplever att många föräldrar idag inte vet huruvida de kan ställa krav på verksamhetens 

uppbyggnad och struktur på utvecklingssamtalet samt om de kan påverka innehållet i det. Ett 

sätt för att föräldrarna skulle ha inflytande och påverkan på samtalets innehåll var genom att 

de en tid före samtalet fått möjlighet att fylla i en lapp med önskemål om områden att 

diskutera. I Skolverket (2010) står det att det måste finnas ett förtroende från föräldrarna till 

förskollärarna och att det är viktigt att föräldrarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten.  

Föräldrarna önskade att de blev bemötta på ett trevligt sätt genom ett leende eller ett handslag. 

Då kände de sig välkomna och vågade delta i diskussionen om barnets utveckling. 

Föräldrarna beskrev att strukturen under utvecklingssamtalet är viktig. Föräldrarna upplevde 

att det viktigaste var att det under diskussionen med förskolläraren fanns en 

tvåvägskommunikation så båda parter fick komma till tal och säga sina åsikter och blir 

bemötta med respekt. Kihlbaum Larsson och Vingren (1995) skriver att om inte båda parter 

får säga sitt, utan det sker en envägskommunikation och inte en dialog kan det uppfattas som 

hotfullt och ger en negativ upplevelse till den person som får informationen. Föräldrarna 

förklarar att en god kommunikation är grunden i ett bra samtal och för samarbete mellan 

föräldrar och förskollärare. En bra kommunikation innebär en god kontakt som gör det lättare 

att sträva efter samma mål och att stötta varandra i arbetet med barnets utveckling. Strukturen 

under ett utvecklingssamtal är viktigt men det är också viktigt att förskolläraren är flexibel 
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och släpper in föräldern om det är något de vill diskutera. Det får inte vara för mycket struktur 

eftersom det kan uppkomma spontana ämnen att diskutera. 

6.1.3 Samverkan 

Föräldrarna själva beskriver att de önskar att de tillsammans med förskollärarna strävar efter 

att arbeta med barnens utveckling och beteende. Om förskollärare och föräldrar gemensamt 

strävar efter samma mål och arbetar på liknande sätt upplever de att det är lättare att uppnå 

framsteg. Detta kunde även gälla olika rutinsituationer eller beteenden som barnen har på 

förskolan och hemma, exempelvis som användandet av napp. Gars (2006) påvisar att det är 

viktigt att föräldrar och förskollärare strävar efter samma mål och att ansvaret ligger på båda 

parter när det handlar om barnets utveckling. Zackari och Modigh (2000) påvisar även att 

föräldrarna bär det största ansvaret men att förskolan också bär på ansvar. Dock är det viktigt 

att barnet får bekräftelse från andra individer så som andra barn och personal på förskolan för 

att utvecklas. Även Gren (2001) påvisar att det är föräldrarna som bär det största ansvaret och 

att det därför är viktigt att förskollärarna respekterar föräldrarnas åsikter. Förskollärarna 

kanske har mer erfarenheter av barns utveckling generellt men föräldrarna är trots allt 

personerna som känner sina barn bäst. Detta är något även Sandberg och Vuorinen (2007) 

poängterar som en viktig punkt för att samverkan ska fungera. De beskriver att om fokus inte 

ligger på det egna barnets bästa kommer heller inte någon samverkan att ske utan det skapar 

ett minskat intresse hos parterna vilket drabbar barnen. En faktor vi trodde, grundat på 

tidigare forskning och litteratur är att miljön där utvecklingssamtalet hålls har en stor 

påverkan på samtalets kvalitet. Kihlbaum Larsson och Vingren (1995) betonar miljöns vikt 

för hur utvecklingssamtalet blir. Föräldrarnas svar i intervjuerna visade inte på att just miljön 

hade någon inverkan mer än att det var någonstans där samtalet inte stördes. Om detta beror 

på att föräldrarna helt enkelt inte reflekterat över miljöns betydelse eller om det inte har någon 

betydelse är svårt att veta. 

6.2 Metoddiskussion 

Efter att ha fördjupat oss i ämnesområdet genom varierad litteratur beslutade vi att använda 

oss av kvalitativa intervjuer. Genom att intervjua våra respondenter hoppades vi få en större 

variation i svaren jämförelse med om vi skulle använt oss av exempelvis enkät. Våra 

intervjuer blev dock korta och därför blev heller inte alla svar så fylliga, dock var sex av 

respondenterna väldigt informativa vilket gjorde att materialet blev fylligt. I de två korta 



 

 

28 

 

intervjuerna var respondenterna mindre informativa, dessa respondenter utryckte själva att de 

inte haft i åtanke att de kunnat påverka ett utvecklingssamtal och ha egna önskemål. De korta 

intervjuerna tror vi berodde på bland annat kan att föräldern var dåligt insatt i ämnet samt vår 

intervjuteknik var bristfällig då dessa två intervjuer var de första som genomfördes i studien. 

Trots detta anser vi att det sammanställda resultatet är fylligt med många likheter, men också 

skillnader mellan respondenternas svar. Föräldrarna hade vissa svårigheter med att beskriva 

sin syn på utvecklingssamtal, detta tror vi berodde på hur föräldrarana tolkade vår 

intervjufråga. Respondenterna besvarade frågan efter egen tolkning vilket gjorde att svaren 

och uppfattningen om vad en syn är skilde sig mycket åt. De kortaste intervjuerna upplevde vi 

var mer ett samtal där vi gav respondenterna nya tankar samt en insikt i att de själva kunde ha 

egna önskemål på utvecklingssamtalet. Förhoppningsvis kommer dessa två respondenter bli 

mer insatta i utvecklingssamtalets möjligheter i framtiden.  Vi valde trots detta att använda de 

kortaste intervjuerna eftersom vi ser deras korta svar som ett resultat i sig, det vill säga att de 

två respondenterna var dåligt insatta i ämnet samt att vi gav dem nya tankar.  

Vi valde medvetet att inte ge föräldrarna frågorna före intervjun utan bara berätta att studien 

handlade om utvecklingssamtal. Genom att informera respondenterna om studiens ämne ville 

vi skapa en trygghet hos föräldrarna så att de visste vad de skulle få frågor om. Detta för att 

föräldrarna skulle vara avslappnade och inte oroa sig om vad det skulle bli intervjuade om, 

samt att de skulle våga delta i studien. För att inte få generella och irrelevanta svar för vår 

studies syfte valde vi att ha ett fåtal större och öppna frågor. Vi valde därför att ha några 

underpunkter till frågorna som gjorde att respondentens svar gick från generellt till mer 

specifika enligt trattekniken. 

Alla våra intervjuer hölls i ett enskilt rum, dock under olika tider på dagen. Vi upplevde att 

det var positivt eftersom det blev ett samtal mellan endast respondenten och intervjuaren utan 

störningar. En av de längsta intervjuerna fick ett avbrott på några sekunder då barn kom in i 

rummet detta påverkade inte intervjuns resultat utan så fort barnen gått ut ur rummet igen 

fortsatte intervjun igen där den avbrutits. Genom att spela in alla intervjuer kände vi en 

trygghet i att kunna koncentrera oss på intervjun och respondentens kroppsspråk och mimik. 

De två kortaste intervjuerana tolkade vi på deras kroppspråk och tonfall att de upplevde 

frågorna som svåra, vilket gjorde att de upplevdes nervösa vilket vi tror skapade deras korta 

svar i förhållande till deras bristande kunskap. Det underlättade även att inte behöva anteckna 

svaren eftersom detta tar längre tid och det blir svårt att både leda samtalet och skriva svaren 
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samtidigt. Vi kunde dessutom gå tillbaka i intervjuerna vid senare tillfälle för att ytterligare 

analysera materialet och lyssna på tonfall, satsmelodi och röstläge hos intervjuaren och 

respondenten.  

6.3 Slutdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur föräldrar med barn på förskola beskrev sin syn på 

utvecklingssamtalet. För att undersöka detta utgick vi från tre frågeställningar. Dessa 

frågeställningar var vad föräldrarna hade för inställning, vad de hade för förväntningar samt 

vad de hade för upplevelser av utvecklingssamtal. Det visade sig att de flesta föräldrar hade 

många förväntningar på vad de skulle få veta under ett utvecklingssamtal. Några av 

föräldrarna tyckte det var svårt att beskriva vad de själva ansåg var viktigt att få veta eftersom 

att de inte reflekterat själva över hur de kunde påverka samtalets innehåll. 

Det som kan ha varit bakomliggande faktorer till ett misslyckat samtal är upplägget av 

samtalet och hur tillmötesgående förskollärarna är samt huruvida de har förmågan att föra en 

dialog. När förskolläraren inte lyssnar på föräldern eller enbart talar om de problem och 

svårigheter som finns kan föräldrarna känna sig dåligt bemötta. Över lag upplever vi att 

föräldrarnas upplevelser och förväntningar stämmer överrens när det handlar om vad 

föräldrarna vill veta om barnet och verksamheten under utvecklingssamtalet. 

6.4 Vidare forskning 

Efter avslutad studie upplevde vi att det fanns områden som skulle varit intressant att fördjupa 

sig mer i, till exempel föräldrarnas syn på barns utveckling när de är under två års ålder samt 

föräldraranas syn på förskola som institution. För att få ytterligare djup i utevecklingssamtal 

skulle det varit intressant att ställa föräldrarnas och förskollärarnas syn, inställning och 

upplevelser emot varandra. 
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Bilaga I 

Hej alla föräldrar med barn på förskolan [...] 

Vi är två studenter som heter Alexandra Svebeck och Louise Stark, vi studerar till 

förskollärare på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Under 

vårterminen skriver vi vår C-uppsats om utvecklingssamtal i förskolan. 

Detta brev fungerar som en intresseanmälan för er föräldrar som kan tänka er att ställa 

upp på en intervju med fokus på utvecklingssamtal. Du som deltar i intervjun kommer 

att vara förblir anonym och du kan när som helst kan avbryta ditt deltagande. De som 

kommer ha tillgång till materialet efter genomförd intervju är vi som skriver C-

uppsatsen. 

Vi önskar få era anmälningar senast 8 mars 2013. Lämnas till pedagog på ditt 

barns avdelning. 

Vänliga hälsningar 

Louise Stark & Alexandra Svebeck 

Jag kan tänka mig att delta i forskningen och ställa upp på en intervju: 

 

Datum/plats     Namn underskrift 

__________________   ___________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________ 

 

 

 



 

 

33 

 

Bilaga ll 

Intervjuguide 

1. Vad heter du? 

2. Vad har du för tidigare erfarenheter av förskolan? 

3. Hur skulle du beskriva din syn på utvecklingssamtal? 

4. Vad har du för förväntningar på ett utvecklingssamtal? 

 Bemötande 

 Innehåll 

 Miljö 

 Upplägg 

 Är det något ytterligare du önskat skulle finnas med? 

5. Hur har du upplevt utvecklingssamtal? 

 Bemötande 

 Innehåll 

 Miljö 

 Upplägg 

6. Hur anser du att dina förväntningar och upplevelserna av 

utvecklingssamtal stämmer överens? 

 


