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Målet med studien är att förstå hur och vad som beskrivs och bedöms genom de samtalsmallar 
som används inför utvecklingssamtal på förskolan. Det är en kvalitativ studie baserad på 
innehållsanalys av insamlade dokument. Innehållsanalysen utfördes genom kodscheman som tas 
upp av Bergström och Boréus (2008). I analysarbetet har vi inspirerats av diskursanalysen. 
Studien är baserad på åtta samtalsmallar inför utvecklingssamtal från olika förskolor i en 
kommun i Mellansverige.	  
	  
Studien visar att samtalsmallarna innehöll flera olika sätt att beskriva och bedöma barn. Genom 
vårt analysarbete fann vi framför allt fem tydliga teman som utgör vårt resultat;  
Det lärande barnet, där barnet genom samtalsmallarna beskrivs och bedöms inom olika områden 
och ses som lärande eller under utveckling. Barnet som person, baserat på punkterna i 
samtalsmallarna som utgörs av bedömning och beskrivning av barnets personliga attribut. Det 
bristande barnet, med grund i samtalsmallarnas fokus på barnets tillkortakommanden och 
brister. Barnet i verksamhetens kontext, utifrån punkter i samtalsmallarna där verksamheten 
beskrivs och bedöms och Det positivt framställda barnet, grundat i till exempel uppmaningar i 
samtalsmallarna om att hålla samtalen i positiv anda.	  
 
Tillika visar studien att flera olika barnsyner ligger till grund för hur barn ska beskrivas och 
bedömas i samtalsmallarna, samt att det råder motsägelser och bristande direktiv i förskolans 
styrdokument för utvecklingssamtalens syfte och innehåll.	  

Sökord: Förskola; utvecklingssamtal; samtalsmallar; innehållsanalys; kodschema; bedömning;  



	  

	  

 

 
ABSTRACT 

 
	  
The aim of this study is to understand how and what is described and assessed in the templates 
used for parent-teacher conferences in pre-school. This study is qualitative in nature and the 
chosen method of examination was content analysis of documents through coding schemes 
inspired by those described in Bergström and Boréus (2008). Discourse analysis inspired us when 
analyzing our data. The documents upon which the study is based consist of eight templates for 
parent-teacher conferences from different pre-schools in a municipality of Sweden.  
 
The study shows that templates for parent-teacher conferences consist of several different ways of 
describing and making assessments of the children. In our analysis we found five distinguishing 
themes as described in our result; The learning child, where the child is looked upon and described 
as under development, within different subjects. The child as a person, as the child’s personality 
was to be assessed and described thru the templates. The child of flaws, based on the 
conversational topics in the templates focused on flaws and problems. The child in the context of 
pre-school, due to the focus on describing and assessing the pre-school in the templates and finally 
The positively described child, based on the directives in some of the templates about describing 
the child thru positive outlook. 
 
The study also shows a variety of teachers’ perspectives on children based on the ways in which the 
children are to be described and assessed in the templates. Additionally, the study reveals a lack of 
and somewhat contradicting directives in the regulatory documents for pre-schools, considering 
the purpose and content of parent-teacher conferences.  
 
 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: pre-school; assessment; templates for parent/teacher conferences; content analysis; 
code scheme; 
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Det sker tusentals utvecklingssamtal i förskolor varje år, men detta är praktiker	  
som sällan har blivit studerade och därmed inte tillgängliga för kritisk	  
granskning eller belysta för olika intressenter, såsom studerande inom	  
lärarutbildningen. (Markström, 2011, s.113) 
	  

Inom förskolan är vi enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) skyldiga att ”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). 
Förskolans kvalitet ska även kontinuerligt och systematiskt “dokumenteras, följas upp, 
utvärderas och utvecklas” (Skolverket, 2010a, s.14), vilket kan göras möjligt genom att enligt 
läroplanen följa upp, analysera och dokumentera varje barns utveckling och lärande. 
              	  
Utifrån våra erfarenheter som förskolepedagoger och studier utförda av Gars (2006), utgår ofta 
utvecklingssamtalen från en samtalsmall; en lista med olika checkpunkter som utgör samtalets 
innehåll och fylls i av pedagogen som förberedelse inför samtalet. Vi har även sett att 
checkpunkterna i mallarna ofta inte är likvärdiga och kan variera stort mellan olika förskolor. Vi 
har sett och Gars (2006) tar upp att samtalspunkterna i mallarna ibland är inriktade på barnets 
tillkortakommanden med grund i utvecklingspsykologi, till exempel genom att gradera barnet 
eller fylla i frågor rörande barnets grovmotorik/finmotorik, pennfattning och så vidare. Genom 
att studera dessa samtalsunderlag inför utvecklingssamtal, kan vi därför få en fingervisning om 
vad som anses viktigt att bedöma och beskriva. 
	  
I vår studie vill vi synliggöra och problematisera hur och vad som beskrivs och bedöms genom 
samtalsmallar inför utvecklingssamtal på förskolan. Gars (2006) omnämner dessa mallar som 
samtalsmallar och i vår studie kommer vi att benämna dessa som samtalsmallar eller mallar. Det 
är således inte en studie av de samtal som faktiskt förs.	  
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Syftet med studien är att synliggöra och problematisera samtalsmallar inför utvecklingssamtal på 
förskolan. 	  

Vår frågeställning är;  
	  
Hur och vad beskrivs och bedöms i samtalsmallar inför utvecklingssamtal?	  
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I detta kapitel kommer vi att presentera en historisk tillbakablick och tidigare forskning som är av 
relevans för studien, samt de teoretiska utgångspunkter och begrepp vi valt att använda oss av i 
arbetet.  

3.1 Historisk tillbakablick 

Nedan ger vi en historisk tillbakablick för förskola, institutionalisering och utvecklingssamtal.  

3.1.1 Förskola 

Richardson (2010) tar upp att behovet av barnomsorg växte sig allt större under de sista  
decennierna av 1900-talet i och med den utökade arbetsmarknaden, framförallt då alltfler 
kvinnor började förvärvsarbeta. Att föräldrar placerade sina barn i förskola var i slutet av 1960-
talet därmed ingen ovanlighet.  
 
I samband med förskolans etablering i samhället, menar Richardson (2010), att ett intresse för 
innehållet i förskolans verksamhet växte sig allt större. Gren (2007) förklarar att ju större behovet 
av barnomsorg blev, desto större krav skulle senare komma att ställas på innehåll och kvalité i 
förskoleverksamheterna. I linje med detta tar Richardson (2010) upp Barnstugeutredningen som 
tillsattes år 1968, och som bland annat innebar att utreda förskolornas innehåll och verksamhet 
samt förskollärarnas utbildning, arbetssätt, pedagogik och samverkan. Utifrån denna utredning 
tillkom år 1973 en lagstiftning om en allmän förskola, vilken utreddes innan en ny lag om 
barnomsorg fastställdes 1977, där nu varje kommun var skyldiga att erbjuda alla barn, även de 
allra yngsta, plats på förskola. 

3.1.2 Institutionalisering 

Vidare tar Richardson (2010) upp att det parallellt med behovet av barnomsorg, utvecklades ett 
nytt synsätt på barn och barndom. Barn var inte längre bara vårdnadshavares ansvar utan blev ett 
gemensamt socialt och pedagogiskt ansvar i samhället i takt med det ökade förvärvsarbetet och 
det ökade tillsynsbehovet. Detta är något som även Gars (2006) tar upp och benämner som 
”delad vårdnad”, vilket resulterade i en institutionalisering; barnen förflyttades från hemmet ut 
till institutionerna. Hon beskriver vidare denna tid som den institutionaliserade barndomen.  
 
I likhet med Gars (2006) tar även Markström och Simonsson (2013) upp institutionalisering, och 
nämner i och med detta en första och andra institutionalisering av barndom. Den första 
institutionaliseringen av barndomen menar de inträffade under 1970- och 80-talet i samband 
med det ökade förvärvsarbetet, med utvecklingspsykologisk utgångspunkt där förskolan ansågs 
vara ett komplement till hemmet för att barnet skulle få möjlighet till lärande och utveckling på 
bästa sätt. Gren (2007) nämner att barnet dessförinnan, det vill säga under 1900-talets första 
hälft; sågs som objekt och att intresset för barnet då utgick ifrån framför allt psykologisk, 
medicinsk och pedagogisk vetenskap. Vidare menar hon att det under 1970-talet utvecklades ett 
nytt intresse för barnet med fokus på barnets behov och förutsättningar, vilket ledde till att 
barnet förflyttades från objekt till subjekt. Barnet hamnade alltmer i centrum, vilket fick 
konsekvenser för den pedagogiska verksamheten inom förskola då ett ökat intresse för att inta 
barnets perspektiv väcktes.	  

Den senare delen 1990-talet menar Markström och Simonsson (2013) förstås som den andra 
delen av institutionaliseringen av barndomen. Med detta förklarar de att ett nyliberalt tänkande 
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kom att utvecklas och att barn nu skulle komma att ses som individuella aktörer med fria 
valmöjligheter, i syfte för barnets bästa i relation till lärande och utveckling i förskolan. 
Markström och Simonsson (2013) menar vidare att den första och den andra 
institutionaliseringen av barndomen inte utesluter den ena eller den andra utan ligger parallellt, 
då i synnerhet när det kommer till diskussioner och samtalsdebatter kring barns bästa och hur 
förskolan förväntas förstås som arena.  
	  
Under denna tid påbörjades ett samarbete mellan skola och förskola, och under slutet av 1990-
talet blev integrationen ett faktum vilket ledde till att samverkan mellan skola och förskola 
lagstadgades. I och med detta övergick Socialstyrelsens ansvar över förskolan till Skolverket, och 
förskolan fick sin första läroplan (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 2007). Syftet med 
läroplanen var att stärka förskolans pedagogiska uppdrag som skulle omfattas enhetligt av 
fostran, omsorg och lärande (Markström & Simonsson, 2013). Till skillnad från skolans läroplan 
ska det enskilda barnet inte utvärderas samt ska verksamheten vara allsidig, lärande, trygg och 
bygga på barnets förutsättningar (Brynolf et al., 2007). 

3.1.3 Utvecklingssamtal 

Gars (2006) nämner att utvecklingssamtal idag är en väl inrättad praktik inom förskolan som 
introducerades redan på 1970-talet. I vår samtid är utvecklingssamtalet enligt Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2010a) en del av samverkan mellan hem och förskola.  
 
Till en början benämndes utvecklingssamtal som föräldrasamtal, kvartsamtal eller enskilda 
samtal där samtalet i stora drag handlade om barnets vistelse och trivsel på förskolan. Med det 
nya begreppet utvecklingssamtal menar Gars (2006) att innebörden fått en mer betydande roll, 
då innehållet i samtalet istället fokuserar på barnets utveckling och lärande i förskolan. 
 
Markström och Simonsson (2013) beskriver utvecklingssamtalet som en rapportering, planering 
och tillfälle för utbyte av information. De beskriver även samtalet som relationsskapande mellan 
pedagog och föräldrar. Gars (2006) menar att just ordet utveckling är ett uttryck som kan verka 
positivt, men ur andra perspektiv kan det också ses som negativt, då det kan ge intrycket av att 
något är outvecklat och behöver rättas till. Markström & Simonsson (2013) nämner även att 
pedagogen i samtalet ger föräldrarna sin beskrivning och bedömning av barnet, vilket inte alltid 
stämmer överens föräldrarnas. Gars (2006) menar att utvecklingssamtalet således inte kan ses 
som en helt komplikationsfri företeelse, vilket även bekräftats genom till exempel studier där 
förskollärare och föräldrar intervjuats. Gars (2006) menar vidare att olika traditioner och 
föreställningar om barn ligger till grund för hur barnen beskrivs och bedöms.  
 
Gars (2006) har i sina studier om utvecklingssamtal sett att förskollärare ofta använder ett 
utpräglat utvecklingspsykologiskt språk när de talar om barnet. Hon menar då att det talas om 
normalkurvor inom till exempel språklig, motorisk och social utveckling och hur barnet ligger 
till. Såväl Gars (2006) som Markström och Simonsson (2013) har i sina studier av 
utvecklingssamtal inom förskolan sett att fokus ofta ligger på barnet och inte verksamheten, samt 
att om något ska rättas till så är det barnet och inte verksamheten eller pedagogiken. Genom ett 
fokus på tillkortakommanden i samtalen menade intervjuade förskollärare enligt Gars (2006) att 
det fanns något att prata om, till skillnad från när allt fungerade bra. Även Markström och 
Simonsson (2013) såg i sina studier att ett fokus på det som inte fungerar så bra rättfärdigas 
genom att detta fokus hjälper barnen bäst. Tillika såg Gars (2006) genom sina studier att 
utvecklingssamtalen ofta innehöll planer för utveckling och åtgärder, vilket antyder att framtiden 
är viktigare än nuet för barnet. Men med en mer utvecklad föreställning om barns kompetenser 
tror hon att språket i vilket vi beskriver barn kan bli mer nyanserat än bara bra eller dåligt.  
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3.2 Styrdokument, utvecklingssamtal 

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) kan vi läsa att fortlöpande samtal om barnet ska 
föras med vårdnadshavare angående trivsel, utveckling och lärande samt att ett 
utvecklingssamtal ska utföras minst en gång per år. Att förskolan ska hålla utvecklingssamtal 
minst en gång om året står även framskrivet i svensk skollag (SFS 2010:800). I Skolverket 
(2010a) står det tydligt att det är förskolläraren som ansvarar för samtalets innehåll, utformning 
och genomförande. Men mer precist vad som ska utgöra själva innehållet av dessa samtal finns 
det dock inga riktlinjer för, snarare råd om vilka värden som bör ligga till grund. 
 
I Allmänna råd med kommentarer för förskolan (Skolverket, 2013) som utgår ifrån Läroplan för 
förskolan (2010a) står det att det är verksamheten som ska utvärderas. Det står att barnet inte 
ska jämföras eller ställas mot olika färdiga teorier eller fastställda normer kring hur ett barn 
utifrån sin ålder skall agera. Det står även att barnet i utvecklingssamtalen inte ska jämföras med 
någon annan än sig själv; ”Förskollärare bör se till att utvecklingssamtalet bygger på en bred och 
nyanserad bild av barnets utveckling och lärande där barnet inte jämförs med någon annan än sig 
själv och inte heller utifrån fastställda normer” (Skolverket, 2010, s.33). Men det står också att 
utvecklingssamtalet ska bygga på en bred och nyanserad bild av bland annat hur barnet fungerar 
socialt; ”Utvecklingssamtalet bör därför vara ett samtal som bygger på en bred och nyanserad bild 
av barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, har roligt och fungerar socialt och på vilket 
sätt verksamheten bidrar till detta” (Skolverket, 2013, s. 35). 
	  
I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) står det ingenting specifikt om utvecklingssamtalens 
innehåll. Däremot står det att det är verksamheten som ska utvärderas och följas upp samtidigt 
som även barnens utveckling och lärande ska följas och analyseras; ”För att utvärdera förskolans 
kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, 
dokumenteras och analyseras” (Skolverket, 2010a, s.14). På vilket sätt barnens utveckling och 
lärande ska dokumenteras står däremot inte utskrivet och tas upp av Alnervik (2013) som en 
motsättning; “Ska tyngdpunkten läggas på förskolans kontext eller ska dokumentationsarbetet 
fokusera individens utveckling och lärande och i så fall på vilket sätt?” (Alnervik, 2013, s.44). 
Även begreppet kunnande som förekommer inom flera olika avsnitt i Läroplan för förskolan 
(2010a) menar Alnervik (2013) kan tolkas som tvetydigt; “Begreppet kunnande kan associeras till 
kunskaper som en form av fasta kompetenser eller färdigheter som ska stämmas av efter hand, 
medan lärande associeras till processer, något som är i rörelse och som inte är så fast och 
bestämt” (Alnervik, 2013, s.43). 

3.3 Mallar inför utvecklingssamtal 

Vi har genom vår erfarenhet som pedagoger inom förskolan sett att mallar som fylls i och 
används i utvecklingssamtal är vanligt förekommande. Gars (2006) som studerat 
utvecklingssamtal, beskriver dessa som mallar men också checklistor och har sett att de 
förekommer på nästan alla förskolor i Sverige. Markström och Simonsson (2013) har också 
studerat utvecklingssamtal och även de funnit att dessa mallar ofta förekommer, men omnämner 
dessa som samtalsunderlag i sina studier. Vidare menar Gars (2006) att de till stor del är 
utformade på samma sätt och att innehållet är vedertaget; ofta med utvecklingspsykologiska 
normer i grunden med punkter där barnets utveckling inom specifika områden som motorik och 
språk, men även där empati och fantasi ska graderas eller bedömas. Markström och Simonsson 
(2013) har i sina studier sett att frågorna i samtalsmallarna ofta har utvecklingspsykologisk 
utgångspunkt men även ett stort fokus på social kompetens.   
   
I de styrdokument som förskolan arbetar efter finns inga föreskrifter vad det gäller användningen 
av just dessa typer av mallar, de omnämns faktiskt inte ens. Skolverket (2013) tar däremot upp 
exempel på annan dokumentation som med fördel kan ligga till grund för utvecklingssamtal, till 
exempel pedagogisk dokumentation och annan dokumentation som följer barnens utveckling och 
lärande. Markström och Simonsson (2013) har sett att förskolepersonal ofta lovordar dessa 
mallar och menar att de fyller en tydlig funktion; de menar att samtalsmallarna gör att de känner 
sig förberedda och lättare kommer ihåg vad de ska säga, vilket bidrar till ökad professionalism. 
Vidare menar de även att samtalsmallarna kan ses som markering för det formellt institutionella. 
“De samtalsunderlag eller formulär som används i utvecklingssamtalen har en allmänt 
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strukturerande funktion men också bemyndigande och dokumenterande funktion” (Markström & 
Simonsson, 2013, s.84). 

3.4 Dokumentation inom förskolan 

I Allmänna råd om bedömning av yngre barn (Skolverket, 2010b) kan vi läsa att dokumentation 
inte är ett entydigt begrepp utan innefattar många olika metoder för informationsinsamling, från 
många olika källor och för många olika mottagare. Skolverket (2010b) och Vallberg Roth (2014) 
tar upp att verksamheten såväl som det enskilda barnet dokumenteras genom till exempel; 
enkäter, veckobrev, portfolio, fotografier och att dessa används som bland annat 
bedömningsunderlag, för att kunna visa föräldrar vad som sker på förskolan och som 
förberedande dokument inför utvecklingssamtal. Vallberg Roth (2014) menar vidare att 
dokumentationskulturen inom förskolan kan benämnas som multidokumentation och att det är 
en central komponent i yrkesutövningen för förskollärare.  
 
Vallberg Roth (2014) problematiserar dokumentationsarbetet utifrån olika aspekter och menar 
att likväl som den kartlägger, synliggör och förstärker, så begränsar och vilseleder den även barn, 
förskollärare och föräldrar, då fokus ofta ligger på vad barnet hittills har presterat och uppnått. 
Hon menar vidare att dokumentation och bedömning är tätt sammanknutet och därför är viktigt 
att diskutera. Bjervås (2011) är inne på samma spår och menar det är viktigt utifrån barns 
utveckling och lärande att förskollärarna granskar den bedömnings- eller dokumentationspraktik 
som de själva ingår i. Vi kan i hennes avhandling läsa “Att lärare aktivt granskar den 
dokumentationspraktik som de ingår i, förefaller angeläget för barnens utveckling och lärande, 
för verksamhetsutveckling samt för lärares professionella utveckling” (Bjervås, 2011, s. 214). 
 
Sammanfattningsvis menar Vallberg Roth (2014) att vi kan se dokumentationer som socio-
materiella aktörer eller agenter i sig och menar att vi genom att dokumentera, konstruerar olika 
versioner av verkligheten. Även Markström och Simonsson (2013) problematiserar hur vi genom 
våra val av dokumentation också styr vad som ska belysas eller uppmärksammas; “Blanketter och 
formulär kan även förstås som instrument för att styra både förskollärarnas och föräldrarnas 
blick på barnet, dvs. styr vad som ska uppmärksammas och på vilket sätt” (s.72).	  

3.4.1 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation beskrivs av Åberg och Lenz Taguchi (2005) som ett Reggio Emilia-
inspirerat förhållningssätt där dokumentation används av såväl barn som vuxna för att till 
exempel föra dialog eller process framåt. Den etiska aspekten är inom pedagogisk dokumentation 
viktig, då flera aktörers tolkningar av verkligheten synliggörs, såväl barnens som pedagogens 
(Skolverket, 2012). Det är ett slags progressivt dokumenterande, där själva dokumentationen är 
en del av arbetet och kan hjälpa processen framåt, till skillnad från klassisk dokumentation som 
visar hur någonting varit, retrospektivt. Bjervås (2011) som studerat just pedagogisk 
dokumentation som bedömningspraktik menar att dokumenterandet av processer kan öppna upp 
för flera förståelser av barnet jämfört med att frysa och bedöma enstaka ögonblick. Bjervås (2011) 
beskriver vidare hur blicken som vanligen är riktad mot barnet som person, istället inom 
pedagogisk dokumentation, riktas mot barnet som position:  
 

I dialog med dokumentationerna bedömer således lärarna i denna studie inte endast barnen utan 
även sig själva och det sammanhang som de erbjuder barnen. Det innebär, till skillnad från vid 
kartläggning och tester, att blicken vid bedömningar av barnen utifrån användandet av 
arbetsverktyget pedagogisk dokumentation, inte är ensidigt riktad mot det individuella barnet, 
”barnet som person”. Blicken är vidgad och inkluderar även de vuxna och därmed den lärmiljö som 
barnet befinner sig i, dvs. ”barnet som position”. (Bjervås, 2011, s.209) 
	  

Skolverket förordar arbetet med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt för att 
synliggöra verksamheten; “Genom den pedagogiska dokumentationen blir det möjligt att göra 
barnens lärprocesser och lärstrategier synliga för såväl barnet och föräldrarna som personalen” 
(Skolverket, 2012, s.3). Enligt Skolverket (2012) är pedagogisk dokumentation även ett utbrett 
sätt att arbeta på många förskolor i landet, baserat på en sammanställning av kommunenkäter 
som visade att många förskolor satsar på kompetensutveckling inom just pedagogisk 
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dokumentation. Alnervik (2013) menar däremot att arbetet med pedagogisk dokumentation i 
själva verket inte alls är så utbrett som det skulle kunna vara och har i sina studier sett 
svårigheter för förskolor att i praktiken skifta förhållningssätt mot pedagogisk dokumentation, 
trots fortbildning inom ämnet. 
	  
Mycket talar således för att pedagogisk dokumentation kan ses som ett bra alternativt verktyg för 
dokumentation och tillika bedömning av förskolans verksamhet, till skillnad från tidigare klassisk 
dokumentations- och observationspraktik på förskolan, där de demokratiska och etiska 
aspekterna många gånger inte diskuteras. Såväl Skolverket (2012) som Wehner-Godée (2011) och 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) för att bara nämna några, lovordar pedagogisk dokumentation 
just för det medvetna demokratiska förhållningssättet där barnen ses som medkonstruktörer och 
pedagogernas tolkningar av verkligheten inte är det enda som lyfts. Även Bjervås (2011) menar 
att arbetet med pedagogisk dokumentation står för en barnsyn där barnet ses som kompetent; 
“Det som blir tydligt i föreliggande studie, är att pedagogisk dokumentation kan ses som ett 
verktyg som bidrar till att understödja diskursen om förskolebarn som barn med tillgång till 
många förmågor” (Bjervås, 2011, s.210). 
  	  
Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar emellertid att det finns en risk i att luta sig tillbaka och 
betrakta arbetet med etik och makt som avklarat bara för att man antar förhållningssättet för 
pedagogisk dokumentation och belyser vikten av att aldrig sluta reflektera över pedagogens makt 
över barnet både i och utanför arbetet med pedagogisk dokumentation. De tar även upp och 
problematiserar pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik, då de menar att risken då 
är att till exempel barnets personlighet, känslor och kreativitet lättare faller mål för styrning och 
bedömning (Dahlberg et al., 2001). Men Bjervås (2011) menar dock ändå att fördelarna väger 
över nackdelarna när det kommer till pedagogisk dokumentation som sätt att arbeta. 	  

3.5 Normer och Diskurser 

Vi har i bakgrundsarbetet sett exempel på hur flera författare tar upp utvecklingssamtal som 
normerande praktik inom förskolan och med grund i studiens frågeställning, blir det därför 
väsentligt att ge en kort introduktion av normer och diskurser.	  

3.5.1 Normer och förskola 

Martinsson och Reimers (2014) tar upp normer som en naturlig del av människans sätt för att 
förstå och kategorisera sin omvärld men också en orsak till exkludering och utanförskap för den 
som avviker ifrån normen. De tar också upp hur viktigt det är för oss just inom förskolan och 
skolan att synliggöra och utmana normer, då skola och förskola som institution, är en 
betydelsefull arena för normskapande (Martinsson & Reimers, 2014).  
	  
Vallberg Roth (2014) menar att skola och förskola genom vilka normer som råder där, har en 
betydande del i barnets identitetsskapande. Så vem styr över vilka normer som gäller? 
Martinsson och Reimers (2014) tar upp Foucaults förklaring av normer som ett 
maktutövande/agerande av de som äger rätten att utöva makt och att det inom skolans värld 
generellt är den vuxne som äger makten över barnet. Bartholdsson (2008) menar att skolvärlden 
är starkt påverkad av uttalade normer kring vad som är normalt utifrån till exempel ålder och att 
normer kan ses som ett slags ideal.  

3.5.2 Normer och utvecklingssamtal 

Markström och Simonsson (2013) tar upp utvecklingssamtal på förskolan som ett exempel på 
normerande praktik och Dolk (2013) menar att samtalsmallarna inför utvecklingssamtal kan ses 
som ett redskap för maktutövande från den vuxnes sida medan Markström och Simonsson (2013) 
menar att det normala förskolebarnet mejslas fram genom samtalen. De skriver att man genom 
att studera utvecklingssamtal på förskolan, kan få syn på rådande värderingar, makt, normer och 
traditioner.  
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När det gäller just samtalsmallarna inför utvecklingssamtal problematiserar såväl Markström och 
Simonsson (2013) som Martinsson och Reimers (2014) hur det skrivna ordet om barn kan 
representera och cementera normer kring barnen; “Det skrivna ordet kan användas som ett sätt 
att komma ihåg, men här kan det även tolkas som att det skrivna ordet står för något mer, att 
barnet “är” det som skrivits ned” (Markström & Simonsson, 2013, s.84). Markström och 
Simonsson (2013) menar även att närmare granskning av de frågor som förekommer i 
samtalsmallar inför utvecklingssamtal, ger en inblick i vad som anses viktigt att tala om.  

3.5.3 Diskurser 

Enligt Foucault hänger makt och diskurser samman (Dahlberg, et al., 2001). Genom olika sätt att 
benämna och tala om olika fenomen och företeelser skapas konventioner och normer; olika 
diskurser. Diskurser kan därför ses som olika sanningar eller normer och styr på så sätt vårt 
tänkande och vår konstruktion av omvärlden, vilket Eidevald (2009) beskriver som 
konstruktivistiskt.  
 
Just språket ses som en viktig komponent i studier av diskurser och Bartholdsson (2008) menar 
att diskurser kan likställas med ett sätt att pratat om någonting. I en diskursanalys blir det därför 
viktigt att studera vad olika ord och begrepp står för, men samtidigt försöka utläsa vilka 
kategoriseringar som görs, vad som sägs rakt ut, men kanske framför allt vad som inte sägs rakt 
ut; det vill sig de manifesta inslagen i till exempel en text (Bergström & Boréus, 2008). I 
metodavsnittet ger vi närmare förklaring till hur vi inspirerats av diskursanalys i vår studie.	  

3.6 Barnsyn 

Ur ett historiskt perspektiv kan vi se att olika tidsandor med dess pedagoger, filosofer och 
forskare ligger till grund för hur barnsynen med åren har utvecklats, men också samhällets syn på 
barns villkor och fostran har bidragit (Gren, 2007). Vad som påverkar vår samtida barnsyn är 
starkt sammankopplat med samhället i stort. Eilard (2010) tar till exempel upp globalisering, 
migration och den alltmer framväxande informationsteknologin som faktorer som påverkar ett 
samhälles syn på barn och barndom. 
	  
Idag går de allra flesta barn i åldern ett till fem år på förskola och Eilard (2010) menar att den 
alltmer institutionaliserade barndomen har betydelse för vilken barnsyn som dominerar, då 
samhället går in och tar på sig ett allt större pedagogiskt ansvar för barns välbefinnande och 
utveckling. Tillsammans med samhällsutvecklingen påverkar vår nya förståelse och kunskap om 
barn och barndom pedagogiken i institutionerna samt förhållningssättet gentemot barn (Gren, 
2007). 	  
	  
När vi talar om begreppet barnsyn handlar det om hur vi ser på och förstår barnet samt vilka 
föreställningar vi har om barnet, bland annat hur det verkar och bör vara (Klerfelt & Qvarsell, 
2012). Gren (2007) beskriver vår syn på barn i samhället och menar att vi har en benägenhet att 
betrakta barn som en homogen grupp, det vill säga en enhetlig skara barn med tillräknade 
förutsättningar och egenskaper. Förutom ett homogent synsätt, tar Dahlberg et al. (2001) upp 
barnsyn utifrån ett postmodernt perspektiv. De menar att vi genom detta synsätt inte ser på 
barnet som en absolut varelse, förknippade till någon genre som talar om för oss att så är barn 
eller så är barndomen, utan snarare att det finns många barn och barndomar som formas utifrån 
hur vi uppfattar barnet i dess omgivning; barnet är en individ som existerar i ett visst 
sammanhang och i relation till andra.  
 
Vidare tar Dahlberg et al. (2001) upp olika dominerande konstruktioner av barnet skapade av oss 
vuxna genom tiderna, som de menar har haft en inverkan på hur vi ser på barnet och barndomen, 
men också hur vi ser på bland annat kvalitet inom förskoleinstitutionerna. Några av dessa 
konstruktioner kommer vi nedan att presentera. 	  
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3.6.1 Barnet som naturligt fenomen 

Dahlberg et al. (2001) nämner konstruktionen om Det lilla barnet som natur, också känt som De 
biologiska stadiernas vetenskapliga barn. I denna barnsyn ser vi på barnet som ett naturligt 
fenomen oberoende av kontext, där barnet ses utifrån ett normerande synsätt. Barnet anses ha 
universella egenskaper med inneboende förmågor, där utveckling och lärande är biologiskt 
determinerad och sker genom olika faser eller stadier, ett synsätt som till stor del är influerat av 
Piagets stadieteori. Barnet anses utvecklas naturligt genom dessa faser där målet är att uppnå en 
fullt utvecklad människa. Inom denna konstruktion menar Dahlberg et al. (2001) att barnet 
placeras in i olika mätbara kategorier som innefattar barnets utveckling motoriskt, intellektuellt 
och socialt. Kategorierna ses som skiljaktiga områden, och inte som samverkande komponenter i 
barnets utveckling. 

3.6.2 Barnet som ett tomt kärl 

I denna konstruktion som Dahlberg et al. (2001) benämner som Barnet som kunskaps-, 
identitets- och kulturproducent, förstås barnet som en liten varelse som föds som ett tomt kärl 
som med tiden ska fyllas på med kunskap, värderingar och färdigheter. Barnet startar sitt liv från 
ingenting och är ofullständigt, till att bli en fullt mogen vuxen som ska lära och producera 
kunskap vilket ses som en auktoriserad process, en redan fastställd process av överförbar 
kunskap samt socialt sanktionerad överföringsprocess. Barnet ska därmed tränas i att anpassa sig 
efter kraven i den obligatoriska utbildningen och vidare utvecklas och genomgå en vuxenprocess 
samt förberedas för ett framgångsrikt liv, där utvecklingen sker stegvis. Dahlberg et al. (2001) 
använder trappsteg som en metafor för att beskriva detta, där varje trappsteg är en förberedelse 
inför nästa viktiga moment. 

2.6.3 Barnet som medkonstruktör  

Ytterligare ett sätt att beskriva synen på barnet är Barnet som medkonstruktör av kunskap, 
identitet och kultur. Detta synsätt härrör från Reggio Emilias pedagogik och praktik och 
representerar ytterligare ett sätt att se på barnet än tidigare och utgörs istället av ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv (Dahlberg et al., 2001). Under 1990-talet utvidgades 
forskning om barn till att inkludera barn i forskningen på ett annat sätt än tidigare; barnets 
perspektiv kom att ligga i fokus och forskning för barn istället för om barn blev istället aktuellt. 
Barnen började ses som mer kompetenta och som medkonstruktörer av sina liv (Halldén, 2007). 
Barnen ses utifrån detta perspektiv istället som autonoma samhällsaktörer, som interagerar med 
miljön och andra människor, såväl vuxna som barn. Lärande sker inte som en slags 
kunskapsöverföring från den vuxne till barnet, utan är socialt konstruerad; den skapas i 
interaktion med omgivningen där barnet bidrar med sina handlingar och erfarenheter, därmed 
begreppet medkonstruktör.  
 
Den sociala interaktionen är för denna barnsyn central, och barnet ses även som en fri och 
självständig individ rik på intressen och möjligheter. Inom den centrala ramen av barnsynen 
ingår även att se på barnet som unikt, aktivt, rikt på möjligheter, starkt och kompetent (Dahlberg 
et al., 2001). Gars (2006) nämner att begreppet det kompetenta barnet inryms i denna barnsyn 
och idag är ett allt vanligare begrepp. När vi talar om det kompetenta barnet, menar vi barnet 
med en inneboende kraft och drift att självständigt utvecklas (Gars, 2006). Redan när barnet är 
spädbarn, ses denne som en kompetent varelse som sedan nyfiket och aktivt ständigt söker efter 
kunskap och samspel. I denna barnsyn är barns kompetens i fokus, vilket utgör en betoning av 
barns förmågor och möjligheter till utveckling och lärande, snarare än den tidigare barnsynen då 
fokus låg på barns sårbarhet och brister (Sommer, 2005). 
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3.7     Bedömning inom förskola 

Eftersom vi i vår studie intresserar oss för hur barn beskrivs och bedöms i samtalsmallar inför 
utvecklingssamtal ger vi nedan en presentation av tidigare forskning om bedömning inom 
förskolan. 

3.7.1 Begrepp inom bedömning 

Skolverket (2010b) tar upp exempel på två olika typer av bedömningar som sker inom förskolan; 
formaliserade och inte formaliserade bedömningar. Formaliserade bedömningar beskriver 
nedskrivna bedömningar som följer kriterier, kontrakt, normer etcetera. Medan de inte 
formaliserade bedömningarna snarare handlar om de aldrig nerskrivna, inofficiella, vilka vi 
förstår som till exempel de muntliga bedömningarna som sker mellan pedagoger på daglig basis 
och tas upp av bland andra Nordin-Hultman (2011) och Gars (2006).  
 
Skolverket (2010b) tar upp och Vallberg Roth och Månsson (2008) diskuterar i sin studie 
begreppen; Summativ och Formativ för att kategorisera kunskapsbedömning på förskolan. Där 
Vallberg Roth och Månsson (2008) menar att summativ bedömning, är summerande av lärande 
som skett, likt betygssättning; -Bedömning av lärande. Medan Formativ bedömning kan ses som 
bedömning för lärande, till exempel då fokus ligger på vad som kan ändras i förskolans miljö för 
att skapa möjligheter för lärande. Vallberg Roth och Månsson (2008) har i sina studier av 
individuella utvecklingsplaner på förskolan kunnat skönja både summativ och formativ 
bedömning och vi tror därmed att begreppen kan komma att vara aktuella för oss i vår studie. 
	  

Olika former för bedömning har blivit en allt större del av vardagen för personal i förskolan och 
skolan med ett allt större krav på dokumentation, utvärdering och bedömning av barns och elevers 
kunskaper och förmågor. Forskning visar hur bedömning och dokumentation både kan stödja och 
styra barns tidiga lärande. (Skolverket, 2010b, s.3)  
                	  

Vallberg Roth och Månsson (2008) såväl som Skolverkets stödmaterial om bedömning av yngre 
barn (2010b) tar upp att bedömningar mer eller mindre alltid genomsyrat förskolans vardag, men 
att det individuella barnet alltmer kommit att hamna i fokus för bedömning. En möjlig anledning 
till detta tar Vallberg Roth och Månsson (2008) upp och menar att det kan ha att göra med 
decentralisering vilket inneburit ökad konkurrens och ett större behov av att mäta, kontrollera 
och kvalitetssäkra förskolans verksamhet på kommunnivå, vilket lett till ökat fokus på det 
individuella barnet. Allt för att säkerställa en nationell likvärdighet och standard. Skolverket 
(2010b) menar att globalisering och ett allt större fokus på granskning i samhället som stort, även 
det, lett till ett större fokus på individen, där vi numera inte bara försöker upprätthålla en viss 
nationell standard men även en gångbar standard i internationella mått mätta. Vi kan således 
konstatera att mycket talar för en ökad bedömningspraktik inom förskolan, trots att direktiv för 
detta saknas i styrdokument. “Bedömningar och utvärderingar av enskilda barns resultat och 
prestationer kan som tidigare nämnts, tolkas strida mot förskolans läroplan” (Vallberg Roth, 
2014, s.48).  
 
Just förberedande dokument, observationer och samtalsmallar inför utvecklingssamtal tas av 
Vallberg Roth (2014) upp som ett exempel på dokumentationspraktik där beskrivning av det 
enskilda barnet sker i barnets frånvaro. Vallberg Roth (2014) och Gars (2006) problematiserar 
just den subjektiva aspekten i att beskriva barn i dess frånvaro och menar att detta därför i allra 
högsta grad är en form av bedömning.  
 
Tillika enligt studier utförda av Vallberg Roth (2014) och Gars (2006) kan bedömning motiveras 
med att det ger information, kontroll eller för att hjälpa pedagoger att i tid uppmärksamma barn i 
behov av särskilt stöd. Nordin-Hultman (2011) menar dock att den ökade bedömningen av yngre 
barn snarare riskerar förstärka det som hon kallar för diagnostisk kultur, där risken för det 
enskilda barnet att avvika från en uttalad eller outtalad norm ökar. Hon tar upp exempel på 
dokument från individuella utvecklingsplaner där bedömning av det enskilda barnet förekommer 
i formuleringar som; “Vad är barnets starka/svaga sidor?” (Nordin-Hultman, 2011, s.18), och 
menar att det är viktigt att diskutera vad den ökade bedömningspraktiken inom förskolan får för 
eventuell inverkan på pedagogers och föräldrars syn på barnen och även barnens syn på sig själva 
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som ständigt strävande efter förbättring. Skolverket (2010b) framhåller vikten av att kritiskt 
granska syfte, metoder och konsekvenser för bedömning inom förskolan och poängterar vikten av 
att stödja barn i sitt lärande, bidra till barns tilltro till sin egen förmåga och inte döma. 
 
Vallberg Roth (2014) föreslår och prövar framför allt begreppet transformativ bedömning och 
menar att detta kan ingripa förskolans mer rhizomatiskt målinriktade verksamhet. Transformativ 
bedömning kan ses som en framåtblickande bedömning i rörelse mellan olika aktörer, former och 
funktioner och passar kanske förskolan bäst då det är de olika förutsättningar för barns 
utveckling och lärande enligt Läroplan för förskolan (2010a) som i alla fall bör ligga i fokus för 
bedömning. Vallberg Roth (2014) menar vidare att bedömningar kan delas upp mellan linjär så 
kallad punktuell bedömning och icke linjär så kallad processuell bedömning. Där den punktuella 
bedömningen identifieras av tydlig ämnesuppdelning, observation och kunskapsbedömning, 
tydlig uppdelning mellan lärare och barn och kontroll. Medan den processuella bedömningen 
utgörs av en mer ämnesövergripande bedömning, öppen dokumentation och narrativ bedömning, 
barn på gruppnivå och ett följande och stödjande av processer. 

3.8 Olika typer av bedömningar  

Nedan följer en presentation av sex utmärkande bedömningstyper som främst Vallberg Roth 
(2014) genom sina studier lyft som framträdande inom förskolan, och som är av relevans för oss i 
vår studie. 

3.8.1 Utvecklingspsykologisk bedömning 

En av de dominerande är den utvecklingspsykologiska bedömningen enligt Nordin-Hultman 
(2011) och Gars (2006). De menar att den utvecklingspsykologiska teoribildning som länge 
funnits inom förskolan ligger till grund för den bedömningspraktik vi idag ser, där barn bedöms 
utifrån till exempel åldersnormer och fokus ofta läggs på brister och förmågor inom olika 
områden såsom språk, motorik, socio-emotionell utveckling.  
 
Markström och Simonsson (2013) och Vallberg Roth och Månsson (2008) såg i sina olika studier 
om utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner att det ibland förekom tester av enskilda 
barn inför utvecklingssamtal som till exempel kan barnet stå på ett ben? skriva sitt namn? och 
menade att dessa gränsar till ålderstesterna som barnavårdscentralen utför. Vallberg Roth (2014) 
menar att utvecklingspsykologiska bedömningar av barn på förskolan inte är förenligt med 
nationell policy om att det är verksamheten som ska ligga till grund för bedömning och inte det 
enskilda barnet. Gars (2006) menar vidare att den utvecklingspsykologiska terminologi som 
förskollärare ofta slänger sig med när det gäller utvecklingssamtalen saknar relevans i 
yrkesutövningen. 

3.8.2 Kunskapsbedömning 

En annan typ av bedömning inom förskolan som tas upp av Vallberg Roth (2014) och Gars 
(2006) är bedömningen av kunskap, där barns kunskaper inom olika ämnesområden graderas 
och bedöms. Vallberg Roth (2014) menar att denna typ av bedömning kan ses som summativ då 
den är bakåtblickande och summerar lärande. Inom samtalsmallar inför utvecklingssamtal kunde 
Gars (2006) och även Markström och Simonsson (2013) i sina studier se att frågor rörande 
kunskapsbedömning ibland fanns med då barnets kunskaper inom till exempel matematik och 
språk skulle fyllas i och graderas. Vallberg Roth (2014) benämner kunskapsbedömning som 
punktuell bedömning. 

3.8.3 Personbedömning 

Ett annat vanligt föremål för bedömning är barnens personliga egenskaper. Gars (2006) tar upp 
exempel från samtalsmallar där egenskaper som empati bedöms och Vallberg Roth (2008, 2014) 



	  

	  

12	  

har i sina studier sett exempel på detta i dokument rörande individuella utvecklingsplaner och 
utvecklingssamtal där barn bedömts av sina pedagoger som till exempel lugn, harmonisk, har 
humor, tyst, yvig etcetera. Vallberg Roth och Månsson (2008) menar att bedömningar som dessa 
är på gränsen till integritetskränkande och helt saknar stöd i styrdokument. Gars (2006) belyser 
problematiken i att göra personlighetsbedömningar och menar att det kan uppfattas som djupt 
kränkande att bli beskriven på ett sätt som man inte känner igen sig i, även om förskolebarnen 
förvisso sällan är med på utvecklingssamtalen och hör dessa beskrivningar.  
 
En möjlig orsak till att just personbedömningar av dessa slag förekommer, menar Skolverket 
(2010b), kan bero på att bristande direktiv för utvecklingssamtalens innehåll, öppnar upp för 
egna värderingar av personliga egenskaper i större utsträckning. Gars (2006) beskriver ett slags 
vedertaget ideal för förskolebarnet, där vissa personlighetsdrag är att föredra framför andra och 
ser detta som möjlig orsak till varför barnens olika personlighetsdrag uppmärksammas inför till 
exempel utvecklingssamtal. Markström (2011) är inne på samma linje och menar att avsaknaden 
av uppnåendemål inom förskolan inte på något sätt betyder att barnen inte bedöms. Det finns 
fortfarande krav på barnen utifrån förskolans kontext som kan bidra till kategorisering av barnet 
utifrån till exempel just personlighetsdrag och förmågor som är mer eller mindre önskvärda. 
Nordin-Hultman (2011) menar att självaste Allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2013), 
baserad på Läroplan för förskolan (2010a), orsakar ett ökande av personbedömningar. Då hon 
menar att strävan efter att ge en helhetsbild av barnet en så kallad nyanserad bild och inte längre 
bara en bedömning av intellektuella förmågor, istället öppnar upp för bedömningar av 
personlighet och karaktär.  

3.8.4 Narrativ bedömning 

Den narrativa bedömningen är en typ av bedömning som bland annat förekommer inom 
arbetssättet för pedagogisk dokumentation, där bedömningen är invävd i en berättelse eller ett 
projekt och där fokus pendlar mellan individ och grupp, person och miljö (Vallberg Roth, 2014). 
Inom denna bedömningstyp görs bedömningar av till exempel hur olika ämnesområden 
utforskats på grupp- och/eller individnivå inom ett visst projekt. Insulander och Svärdemo Åberg 
(2014) ger exempel på just detta en i vetenskaplig artikel där de skriver “Den pedagogiska 
dokumentationen blir ett medel för att visa upp för föräldrar vad lärande inom t.ex. matematik 
kan utgöra för innehåll inom en förskoleverksamhet” (s.14).  

3.8.5 Verksamhetsbaserad bedömning 

Vallberg Roth (2014) tar upp den verksamhetsbaserade bedömningen och menar att den är tätt 
sammanflätad med narrativ bedömning. Fokus inom den här typen av bedömning ligger på 
verksamheten, till exempel; hur verksamheten kan förändras för att utmana det enskilda barnet 
(Vallberg Roth, 2014). Wehner-Godée (2011) beskriver denna typ av bedömning som ett 
socialkonstruktionistiskt och relationellt sätt att tänka på och menar att blicken inom 
verksamhetsbaserad bedömning ligger på miljö och material och barnens samspel med detta, 
snarare än fokus på det enskilda barnet. Vallberg Roth (2014) tar upp hur arbetet med 
pedagogisk dokumentation kan kopplas ihop med verksamhetsbaserad bedömning, där det är 
verksamhet och inte barnet som ligger i fokus. Bedömning inom pedagogisk dokumentation tas 
närmare upp av Åberg och Lenz Taguchi (2005) som menar ett det kan ses som verktyg för att 
hjälpa pedagoger att rikta blicken på hur verksamheten ska utformas för att skapa goda 
förutsättningar för kommunikation och meningsskapande, men också på pedagogen själv och hur 
dess förhållningssätt påverkar verksamheten. 	  

3.8.6 Självbedömning 

Vallberg Roth och Månsson (2008) tar också upp den metakognitiva självbedömningen och 
menar att de sett exempel på detta i till exempel portfolios och individuella utvecklingsplaner, där 
barnen ska reflektera över frågor som; vad är du bra på? och vad kan du bli bättre på? Gars 
(2006) tar upp exempel på självbedömningar inför utvecklingssamtal där de äldre förskolebarnen 
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ibland görs delaktiga genom att sitta med på utvecklingssamtalet, intervjuas eller ska bedöma sitt 
lärande inför samtalet.  
 
Men både Vallberg Roth (2014), Gars (2006) och Nordin-Hultman (2011) ställer sig frågande till 
vad detta självgranskande kan få för följder. Vallberg Roth (2014) menar att det kanske är lite väl 
avancerat för förskolebarn att kunna bedöma sig själva på det här sättet samt förhålla sig till 
frågor som vad kan du bli bättre på? då det kan tolkas som att barnet i fråga inte duger som det 
är. Nordin-Hultman (2011) menar att just den granskande, värderande blicken mot sig själv kan 
ha en negativ betydelse för barnens självbild. “Vad betyder det för ett barn att från en tidig ålder 
återkommande rikta en granskande blick mot sig själv och tala om sig själv i termer av starka och 
svaga sidor, eller som någon som alltid kan bli ännu bättre på något än hon/han redan är?” 
(Nordin-Hultman, 2011, s.18). 

3.9 Sammanfattning 

Vi kan genom våra studier av tidigare forskning konstatera att det i allra högsta råder 
dokumentations- och bedömningspraktik inom förskolan. Genom tidigare forskning står det även 
tydligt att dokumentation är avhängig bedömning, då bedömningar oundvikligen görs vid till 
exempel val av dokumentation. 
  
Generellt är det de vuxna inom förskolan som står för dokumentationsutövandet, medan 
föremålet för dokumentation och bedömning i stort utgörs av barnen. Vallberg Roth (2014) och 
Gars (2006) bland andra tar upp flera olika typer av bedömningar som förekommer inom 
förskolan och olika barnsyner som utgångspunkt för dessa.  

Genom tidigare forskning ser vi även att pedagogisk dokumentation tas upp som arbetssätt inom 
förskolan, där etiska aspekter och maktförhållanden mellan barn och vuxna medvetandegörs och 
problematiseras, vilket är relevant när vi talar om bedömning inom förskolan.  

Vad det gäller utvecklingssamtal visar tidigare forskning att samtalsmallar är vanligt 
förekommande, trots att direktiv för detta saknas. I stort saknas även konkreta direktiv för 
utvecklingssamtalens innehåll i förskolans styrdokument, vilket öppnar upp för en bred plattform 
av olika bedömningsformer. Det står även tydligt att normer och diskursiva antaganden ligger till 
grund för vad som anses viktigt att dokumentera och bedöma, och att normer kring barnen 
konkretiseras och vidmakthålls genom samtalsmallar inför utvecklingssamtal.  

Rent teoretiskt ställer vi oss kritiska mot bedömning av barn inom förskolan. Detta baserat på att 
direktiv för bedömning av barn saknas i förskolans styrdokument och för att det ur rent etiska 
aspekter kan tolkas som problematiskt. Då samtalsmallar inför utvecklingssamtal är vanligt 
förekommande, men relativt outforskat samt ingår i bedömningspraktiken inom förskolan, ser vi 
därför detta som ett högst relevant forskningsområde.	  

	  

	   	  

 



	  

	  

14	  

	  

 

Med utgångspunkt i studiens frågeställning rörande hur och vad som beskrivs och bedöms i 
samtalsmallar inför utvecklingssamtal, har vi i detta kapitel redogjort för vald metod.  
 
Vi presenterar och problematiserar vald metod, dess tillförlitlighet, samt genomförande av 
analysarbetet. Vi beskriver hur material samlats in, valts bort, bearbetats och analyserats samt 
vilka etiska överväganden som gjorts. 

4.1 Metodval 

Utifrån Svensson och Ahrne (2015) som menar att forskaren ska utgå från sin frågeställning för 
att hitta lämplig forskningsdesign och eftersom vi i vår studie intresserade oss för att undersöka 
samtalsmallar inför utvecklingssamtal, valde vi att göra en dokumentinsamling. Som 
analysmetod valde vi systematisk analys. Nedan presenterar vi våra valda metoder närmare.  

4.1.1 Kodschema 

Som metod inom systematisk analys ville vi göra innehållsanalys med hjälp av manuella 
kodscheman och alltså manuellt räkna förekomsten av vissa ord och begrepp i mallarna. 
Kodscheman för innehållsanalys tas upp av Bergström och Boréus (2005) som menar att det kan 
vara ett bra sätt att analysera innebördesaspeketen i en text. Andra metoder för innehållsanalys 
av texters innebörd som tas upp av Bergström och Boréus (2005) är till exempel 
narrativanalysen, där berättelsers olika komponenter studeras. Men med tanke på att texterna vi 
ville analysera, var uppbyggda som checklistor och saknade narrativa inslag, så hade exempelvis 
narrativanalys inte passat för just vår studie. 
 
Bergström och Boréus (2005) tar upp kodschema som ett vanligt verktyg vid innehållsanalyser av 
texter och menar att det är ett bra sätt att ta reda på förekomsten av till exempel ord och begrepp 
i texter. Enligt Bergström och Boréus (2005) går det att skapa ett kodschema först efter att flera 
genomläsningar av materialet gjorts. De belyser vidare vikten av att forskaren är insatt i de 
diskurser för vilket texterna ingår i. Begrepp och ord väljs sedan ut och förekomsten av dessa 
räknas, manuellt eller med hjälp av datorprogram. Vi planerade att manuellt räkna orden, 
eftersom de olika kontexter i vilket orden förekom i vårt fall även var av stort intresse för oss och 
ger en utförligare beskrivning av detta längre fram under genomförande. Det som noteras och 
räknas kallas kodningsenheter och som Bergström och Boréus (2005) tar upp kan 
kodningsenheterna utgöras av ord, metaforer, teman, eller annat som går att urskilja i texterna.  

4.1.2 Diagram 

Som ytterligare ett analysverktyg, planerade vi i enighet med vad Bergström och Boréus (2005) 
föreslår, att använda stapeldiagram för att sammanställa våra kodscheman och få en överskådlig 
bild av dess innehåll. Bergström och Boréus (2005) menar att diagram främst är en metod inom 
kvantitativa studier, men menar att kodscheman med fördel kan sammanställas och redovisas i 
till exempel diagram eller tabeller. Stukát (1993) menar vidare att stapeldiagram kan användas 
för olika studier beroende på vad forskaren vill visa, med antingen kvalitativa eller kvantitativa 
variabler. 

4  METOD 
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4.1.3  Diskursanalys 

I analysen av våra kodscheman har vi tagit inspiration från diskursanalys för att besvara våra 
frågeställningar, då vi intresserat oss för de implicita inslagen i samtalsmallarna och vad olika ord 
och begrepp kan tolkas stå för. Diskursanalys är en metod som kan tillämpas på till exempel 
texter, där de nedskriva ordens betydelse analyseras (Bergström & Boréus, 2005). Det blir även i 
diskursanalysen intressant att analysera vad som sägs mellan raderna och kanske inte står 
nedskrivet svart på vitt. Diskursanalys innebär att analysera data, att beskriva, kartlägga och 
bearbeta vad som, i detta fall är specifikt skrivet i dokumenten, för att sedan skapa en förståelse 
utifrån de teman och mönster som funnits (Bryman, 2011). 
 
Eidevald (2009) tar upp diskursanalys och menar att det är en användbar metod för att 
undersöka tillexempel normer, vilket vi menar är tätt sammanknutet med studiens frågeställning 
kring hur barn beskrivs och bedöms. I en diskursanalys kan vi titta närmare på hur 
föreställningar kring olika fenomen uppkommer och förstärks till att skapa sanning, exempelvis 
rådande föreställningarna bakom hur barn beskrivs eller bedöms. 
 
Boréus (2015) beskriver diskursanalys av den skrivna texten, som en analys utöver att titta på 
vilka ord och begrepp som faktiskt används. Vidare menar de snarare att diskursanalys handlar 
om att analysera vilka värderingar och subjektiva tolkningar som kan läsas in mellan raderna; 
vilka värderingar som lyfts i texterna genom olika begrepp och kanske framför allt vilka 
värderingar som utestängs. Då vi valt att analysera texternas innehåll med utgångspunkt i hur 
barn beskrivs och bedöms anser vi att denna metod lämpar sig bra, och tar därför inspiration av 
den i vårt analysarbete. 

4.2 Genomförande 

Nedan beskrivs genomförande av såväl insamling som analysarbete, samt etiska överväganden 
och tillförlitlighet. 

4.2.1 Insamling och Urval 

Via email tog vi kontakt med 40 förskolor i en kommun utanför Stockholm, (se mailet i Bilaga 3). 
Det geografiska området valdes av tidsekonomiska skäl samt för att få kontinuitet i studien. Vi 
hade även i åtanke att ifall det skulle bli nödvändigt med komplettering i form av exempelvis 
intervjuer, skulle avstånden inte utgöra hinder i vår tidsplanering.  
 
Urvalet av de förskolor vi valde att kontakta inom kommunen, gjordes slumpmässigt. Då vi 
omöjligtvis kunde veta på förhand hur många dokument vi skulle behöva för att utföra studien 
samt räknade med att inte alla förskolor ens skulle ha de efterfrågade mallarna, valde vi att 
kontakta många fler förskolor än det antalet vi gissningsvis skulle behöva.  
 
Mallarna som vi fick in var dokument uppbyggda som listor med punkter eller frågor. Vissa av 
samtalsmallarna hade linjerat utrymme under samtalspunkterna där vi tolkade att anteckningar 
kunde göras. Inte i någon av mallarna stod det vem som skapat dokumentet. 

4.2.2 Bortfall 

Av de 40 förskolorna som vi kontaktade fick vi in totalt tolv mallar. Två av förskolorna delade på 
samma mallar och vi valde att eliminera ytterligare två av mallarna, då de var inriktade på 
avslutningssamtal istället för utvecklingssamtal.  

Då vi inte fick in så många samtalsmallar som vi hade hoppats på, mailade vi och påminde alla de 
förskolor som inte svarat. Vad som orsakade det låga deltagandet kan vi bara spekulera i, men 
möjliga anledningar tror vi kan ha varit tidsbrist, motvilja att delta eller att förskolorna saknade 
mallarna vi efterfrågade. 
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Studien är således byggd på åtta samtalsmallar som vi fick skickade till oss som dokument 
bifogade i email. 

4.3 Analysarbete 

Vi skrev ut alla våra insamlade samtalsmallar och gjorde flera noggranna genomläsningar av 
texterna. Vi strök sedan under de begrepp, frågeställningar och formuleringar som vi ansåg vara 
relevanta för studiens frågeställningar, samt utifrån vår bakgrundslitteratur och läste igenom alla 
mallarna igen. Såväl Bergström och Boréus (2005) som Svensson och Ahrne (2015) tar upp hur 
viktigt det är att bekanta sig med texten innan innehållsanalys kan göras, samt att viss kunskap 
om textens genre och sammanhang är nödvändigt. “Precis som vid all annan textanalys är det 
nödvändigt med viss genrekännedom och kunskap om den diskurs och det större sociala 
sammanhang som texterna är hämtade från” (Bergström & Boréus, 2005, s.49).  
Med grund i de markeringar vi gjorde i våra genomläsningar, valde vi att analysera innehållet 
med hjälp av två separata kodscheman, inspirerade av de kodscheman som tas upp av Bergström 
och Boréus (2005).  
 
I första hand blev det i vårt fall väsentligt att fördjupa oss i mallarnas struktur för att få en 
överskådlig och övergripande uppfattning om mallarnas innehåll innan ytterligare en fördjupning 
gjordes, med utgångspunkt i våra frågeställningar rörande hur och vad som beskrivs och bedöms 
i samtalsmallarna. Därför skapade vi det första kodschemat; Mallarnas struktur, som vi använde 
för att undersöka mallarnas uppbyggnad, beståndsdelar och rubriceringar. Vårt andra kodschema 
skapade vi sedan för att få en fördjupad bild av mallarnas innehåll, vilket vi valde att kalla för 
Diskursiva begrepp.	  	  

4.3.1 Kodschema 1, Mallarnas struktur    

Kodschemat Mallarnas struktur (se bilaga 1) utgjordes av sju kodningsenheter som vi valde 
utifrån vad vi såg att många av mallarna innehöll, samt utifrån vår bakgrundslitteratur där 
exempelvis Gars (2006) menar att samtalsmallar inför utvecklingssamtal ofta är uppbyggda på 
samma sätt. Dessa var de sju kodningsenheterna; 
 

1. Koppling till Läroplan för förskolan  
2. Beskrivning av samtalets upplägg  
3. Syfte med samtalet  
4. Direktiv om förhållningssätt/att tänka på 
5. Åtgärder/vidareutveckling  
6. Ämnesområden  
7. Direktiv om att ha med kommunikationsverktyg/dokumentation  

 
Vi gick igenom mallarna flera gånger och fyllde manuellt i kodschemat för mallarnas struktur 
genom att markera förekomsten av valda kodenheter i mallarna för att på så sätt få förståelse för 
mallarnas uppbyggnad. 

4.3.2 Kodschema 2, Diskursiva begrepp 

I vårt andra kodschema, Diskursiva begrepp (se bilaga 2) utgjordes kodningsenheterna av de 
begrepp, formuleringar och ord som vi tolkade kunde ha djupare diskursiv innebörd, som på ett 
eller annat sätt kunde te sig problematiska eller som vi av andra skäl noterade med utgångspunkt 
i studiens frågeställningar och bakgrundslitteratur. Vi fick fram såpass många kodningsenheter 
att vi blev tvungna att dela in dessa i kategorier för att slutligen kunna bearbeta empirin. Dessa 
sju kategorier arbetade vi fram med utgångspunkt i vår bakgrundslitteratur för att besvara 
studiens frågeställning rörande hur och vad som beskrivs och bedöms i mallarna;  
 

1. Rutiner/Ämnesområden 
2. Personlighetsrelaterat 
3. Samspel 
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4. Tillkortakommanden 
5. Positivt laddat 
6. Verksamhetsinriktat 
7. Tempus 

 
Kategorierna var även delvis inspirerade av de olika bedömningstyper som Vallberg Roth (2014) 
tar upp och som presenteras i vår bakgrundsdel; Utvecklingspsykologisk bedömning, 
Kunskapsbedömning, Personbedömning, Narrativ bedömning, Verksamhetsbedömning, 
Självbedömning.  
 
Inom våra sju huvudkategorier ingick en varierad mängd kodenheter. Till exempel;  
 
Inom kategorin för 1. Rutiner/Ämnesområden, hade vi kodningsenheter för ord som 
“matsituation”, “språk”, “motorik”, “matematik”.  
 
Inom kategorin för 2. Personlighetsrelaterat, hade vi till exempel kodningsenheter för ord som 
kan kopplas till personlighet på olika sätt, till exempel; “koncentration”, “intressen” och 
“Känslor/tankar/åsikter”.  
 
Inom kategorin för 3. Samspel hade vi kodenheter för alla ord vi kunde hitta rörande samspel, till 
exempel “kommunikation”, “Barnet enskilt och i grupp”, “social kompetens/fungerar socialt”.  
 
Inom kategorin för 4. Tillkortakommanden placerade vi ord med negativ klang, till exempel; 
“barns ansvar”, “extra stöd”, “barns hänsyn”.  
 
Inom kategorin för 5. Positivt laddat hade vi med kodningsenheter för ord som vi ansåg ha 
positiv klang till exempel “kompetens”, “färdigheter”, “styrkor”.  
 
Inom kategorin för 6. Förskolans del hade vi med begrepp som vi ansåg hade med förskolans 
ansvar att göra, till exempel “miljö”, “pedagogisk dokumentation”, “dokumentation”, “hur kan 
förskolan uppmuntra/utmana”.  

Slutligen valde vi att ha med en kategori som heter 7. Tempus, där ord och begrepp knutna till 
tempus på olika sätt, noterades. Till exempel; “Dåtid”, “vad har hänt?”, “vidareutveckling” 
“nulägesbedömning”. 
 
Under analysarbetet fick vi genomgående diskutera våra uppfattningar och tolkningar av ord, 
begrepp och formuleringar för att hitta gemensamma utgångslägen. “Är man fler än en person 
som kodat olika delar av materialet är det viktigt att kontrollera att alla kodare gjort likartade 
bedömningar, dvs. att intersubjektiviteten är tillfredsställande” (Bergström & Boréus, 2005, s. 
51).  
 
Under analysarbetet var vi även tvungna att justera våra kodningsenheter då vi insåg att många 
begrepp och formuleringar var för snarlika. Vi valde då istället att skriva ihop dessa till en 
kodningsenhet eller kategori, vilket gjorde att vi fick gå igenom samtliga mallar flera gånger med 
de aktuella, reviderade kodningsscheman som slutligen användes i studien.  
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4.3.3  Diagram 

Vi sammanställde sedan våra kodscheman i överskådliga diagram, som ytterligare ett 
analysverktyg, för att lättare bearbeta vår empiri samt för att få fatt på gemensamma mönster och 
teman inför framskrivning av resultat, diskussion och slutsatser.  
 
 

 
 
Figur 1. Mallarnas struktur, baserades på kodschemat för mallarnas struktur (se bilaga 1), där 
olika rubriker och avsnitt i våra insamlade samtalsmallar noterades. 
 

 
Figur 2. Diskursiva begrepp per kategori, baserades på de kategorierna vi fann inom 
kodschemat för diskursiva begrepp (se bilaga 2). 
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Utifrån studiens syfte och för att besvara vår frågeställning enades vi slutligen för fem teman för 
att besvara studiens frågeställning; Det lärande barnet, Barnet som person, Det bristande 
barnet, Barnet i verksamhetens kontext och Det positivt framställda barnet. 

4.4 Etiska överväganden, tillförlitlighet 

När det kommer till etiska överväganden, redogjorde vi tydligt i våra mail till förskolecheferna att 
alla medverkande förskolor och kommunen skulle vara anonyma i examensarbetet (se bilaga 4). I 
studien var även alla namn konfidentiella. Vi framhöll att förskolorna genom att delge oss sina 
ofyllda mallar, inte bröt mot några lagar om sekretess. Löfdahl och Pérez Prieto (2014) tar upp 
dokument som undersökningsunderlag, och menar att de allra flesta dokument inom förskola 
omfattas av offentlighetsprincipen. Förskolans dokument är alltså offentliga, såvida inte 
förskolan anser att ett visst dokument kan ge upphov till skada på enskild individ. Löfdahl och 
Pérez Prieto (2014) betonar dock att trots att dokumentet är offentliga är det av vikt att forskaren 
tydligt informerar om syftet till studien. Vilket vi anser att vi gjorde, då vi tydligt informerade om 
syftet med dokumentinsamlingen, men även vikten av att få in dokumenten för att kunna utföra 
studien. 
 
Både Markström och Simonsson (2013) och Gars (2006) har i sina studier sett att 
utvecklingssamtal inom förskolan präglas av en informalitet i jämförelse med till exempel 
utvecklingssamtal inom skolan. Det vill säga att det ofta förekommer mellansnack som ligger 
långt ifrån den egentliga agendan för utvecklingssamtalet. Vi reserverar oss därför för att 
analysera samtalens faktiska innehåll utifrån vår insamlade empiri. Men vi argumenterar för att 
vår innehållsanalys av dokumenten ger oss en god inblick i hur samtalsmallarna inför 
utvecklingssamtal kan se ut och anser oss kunna ta ställning till och besvara studiens syfte och 
frågeställning. Med tanke på att vår studie emellertid är baserad på endast åtta samtalsmallar, 
reserverar vi oss för att dra generella slutsatser om hur samtalsmallar inför utvecklingssamtal ser 
ut.  
 
En annan etisk aspekt som vi diskuterat är hur själva författarna till texterna vi analyserat inte 
getts möjlighet att komma till tals i studien. Möjligen hade vi dragit andra slutsatser om vi fått 
muntliga förklaringar på de funderingar som väckts och detta är en av nackdelarna med just 
textanalys. Vi förbehåller oss rätten att dra slutsatser utifrån att vi varit tydliga med att vår studie 
just bygger på dokumentanalys. 
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Utifrån vår forskningsfråga; Hur och vad beskrivs och bedöms i samtalsmallar inför 
utvecklingssamtal? presenterar vi nedan vårt resultat uppdelat i de fem teman som vi skrivit 
fram under analysarbetet; Det lärande barnet, Barnet som person, Det bristande barnet, Barnet 
i verksamhetens kontext, Det positivt framställda barnet. 
 
Vi är medvetna om att några av våra teman är tätt sammanknutna och det har ibland varit 
problematiskt att särskilja innehållet för våra rubriker. Vi menar emellertid att dessa teman på 
bästa sätt innefattar allt som vi funnit genom studien för att besvara frågeställningen. I och med 
detta är vi således medvetna om att samma citat kan förekomma fler gånger men i olika 
sammanhang. 
 
De citat som förekommer nedan, är direkt tagna ur de insamlade samtalsmallarna. Övergripande 
för större delen av alla samtalsmallar som vi studerat är att det förekommer grammatiska fel och 
genomgående inkorrekt meningsuppbyggnad. I många av meningarna som var formulerade som 
frågor, saknas exempelvis frågetecken. 

5.1 Det lärande barnet 

Ett av de framträdande sätten att beskriva och bedöma barns utveckling och lärande i 
samtalsmallarna är utifrån synen på barnet som lärande. Vi såg till exempel att barnets lärande 
och utveckling skulle bedömas i punktformat inom ämnesområden såsom; teknik, grov- och 
finmotorik, matematik, bild/skapande, naturvetenskap och språk. Men även i dagliga rutiner 
såsom; Lämning/hämtning, matsituationen, toalett/hygien etcetera. 
 
I linje med det lärande barnet såg vi även exempel på hur barnets lärande och utveckling skulle 
bedömas i förhållande till förfluten tid, nutid och framtid vilket föreslår att barnet är i utveckling. 
Exempelvis angavs detta i mallarna på följande vis; “Vad har hänt sedan sist?”, “Vart ligger barnet 
i nuläget?” eller “Hur ska vi på förskolan arbeta vidare?”, “Beskrivning av nuläget […] Lärande 
som pågår inom t.ex. språk och kommunikation, motorik, samspel, skapande, matematik, 
naturvetenskap och teknik. (Lpfö 98)”. 
 
Flera citat hämtade från samtalsmallarna som framställer det lärande barnet och där bedömning 
av barnets utveckling och lärande sker i förhållande till tidsaspekter med fokus på dåtid, nutid 
och framtid är; ”Vad kan bli nästa steg i utvecklingen och lärandet? Vad vill barnet lära sig här 
näst, vad är barnet nyfiket på? Vilka färdigheter, förmågor, kunskaper och förståelse har barnet 
möjlighet att utveckla?” och “syfte; Visa på barnets utveckling och lärande just nu för en gynnsam 
utveckling i ett långsiktigt perspektiv”. 

5.2 Barnet som person 

Ett annat sätt att beskriva och bedöma barnet, som vi såg framträdande i mallarna, var 
beskrivning och bedömning av barnet som person; där vi stött på begrepp och ord rörande 
personliga attribut. Till exempel såg vi frågor rörande barnets egenskaper, koncentration, 
intressen, nyfikenhet, val av aktivitet samt även känslor och tankar, formulerat i frågor eller 
punkter så som; “När är barnet intresserat, koncentrerat, nyfiket, aktivt?”, “Hur visar barnet sina 
känslor och tankar?”, “Hur visar barnet att det är tryggt på förskolan? I vilka sammanhang 
känner barnet självförtroende och självkänsla?”, “barnets starka sidor”, “förmågor”, “färdigheter” 
och “Barnets utvecklingsområden”. 

Men även en direkt fråga rörande barnet som person; “Hur uttrycker sig barnet emotionellt/Vad 
utmärker dess personlighet?”. I en annan mall såg vi emellertid en följdfråga riktad mot 
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pedagogen där problematiserande av personbedömning görs; “Vad tycker barnet är roligt, 
meningsfullt och intressant? -Hur vet vi det?”. 
 
Andra exempel där bedömning av barnet som person framträdde i mallarna, handlar om hur 
barnet samspelar och kommunicerar, ofta uppdelat i vuxna kontra barn. Till exempel; “Hur 
kommunicerar och samspelar barnet med… vuxna och andra barn” eller “Hur barnet fungerar 
enskilt, i grupp och hur gruppen är som helhet.”, “Hur visar barnet sin lust till samspel/leka med 
andra barn?”, “Förmåga att följa gruppen”, “Ansvar för sina val och handlingar.”, “Social 
utveckling”. 

 
Barnet beskrivs och bedöms som person utifrån punkter rörande konflikthantering, kränkningar 
och trakasserier genom formuleringar så som; “Hur löser barnet konflikter”, “Blir barnet 
trakasserat el. trakasserar det:”, “Blir barnet kränkt el. kränker det:”. 

5.3 Det bristande barnet 

I mallarna har vi sett exempel på att barnets brister i förhållande till förmågor inom utveckling 
och lärande ska bedömas. Genom ord och begrepp som; “Barnets utvecklingsområden” och 
“Specifikt stöd till enskilt barn?” framträder det bristande barnet. 
 
Men även genom formuleringar som; “barnets starka sidor”, “förmågor”, “färdigheter” menar vi 
att det bristande barnet framträder, då det öppnar upp för beskrivningar av dess motsatsord. 
Som exempel menar vi således att beskrivningar av barnets starka sidor även öppnar upp för 
beskrivningar av barnets svaga sidor. 

5.4 Barnet i verksamhetens kontext 

Många av mallarna utgörs av bedömningspunkter för verksamheten och tar upp exempel på vad 
som kan förändras för att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande under en rubrik 
som vi valt att kalla för barnet i verksamhetens kontext; “Insatser och förändringar kan vara 
miljön, material, tid, organisation, förhållningssätt, arbetssätt, metoder, strategier eller teknik” 

 
Genom punkter som dessa beskrivs barnet som i viss mån beroende av verksamheten för fortsatt 
utveckling. Likaså framträder en beskrivning av verksamheten som föränderlig och som föremål 
för bedömning; “Hur kan verksamheten utmana och uppmuntra till vidare utveckling?”, “Hur 
kan förskolan uppmuntra och stimulera utveckling och lärande på bästa sätt?” och “Vilka nya 
aktiviteter och sammanhang kommer vi att erbjuda i förskolan för att stimulera och utveckla 
barnets utveckling och lärande.” Eller; “Hur går vi vidare utifrån vad barnet behöver för att 
utvecklas, fördjupa sin kunskap”. 

 
Inom rubriken för barnet i verksamhetens kontext vill vi också belysa de olika syften med 
utvecklingssamtalet som vi kunde se beskrivna i mallarna. I flera exempel togs citat direkt från 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010), för att styrka syften för utvecklingssamtalet. Vi såg 
även att syften för samtalen i stort formulerades med dels barnet i fokus och dels verksamheten 
mer i fokus för bedömning; “syfte; Visa på barnets utveckling och lärande just nu för en gynnsam 
utveckling i ett långsiktigt perspektiv”, “Föräldrar ges möjlighet till att i samverkan med pedagog 
delta i utvärdering och utvecklandet av förskolans verksamhet” och “Föräldrar ges möjlighet att 
ostört prata kring barnets utveckling och lärande”. 

 
Vidare inom barnet i verksamhetens kontext, har vi i mallarna sett att dokumentation bland 
annat ska ligga till grund för samtalet och används som verktyg för att synliggöra barnet; 
“Samtalet ska innehålla någon sorts dokumentation”, ”Dokumentation och/eller konkreta 
exempel kan med fördel användas för att förtydliga och levandegöra bilden av barnet på 
förskolan”. Men vi såg även exempel på problematisering av just valet av dokumentationer; 
“Valet av dokumentation, och fokus i samtalet, är pedagogens ansvar eftersom pedagogen måste 
vara väl förtrogen med dokumentationen och de situationer den visar”. 
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5.5 Det positivt framställda barnet 

Att framställa barnet ur ett positivt perspektiv såg vi som ett framträdande sätt att beskriva 
barnet i samtalsmallarna. Exempel på detta såg vi bland annat genom “att tänka på”-listor riktade 
mot pedagogen med punkter som; “Samtalet hålls i positiv anda”, “Samtalet ska synliggöra 
barnets kompetenser - inte brister” eller att en “nyanserad bild av barnet” ska ges. En bild av 
barnet som kompetent framstod således tydligt genom olika formuleringar i samtalsmallarna. 
 
Även pedagogisk dokumentation beskrevs i en av mallarna som ett sätt att just visa på barnets 
styrkor och kompetenser;	  “I utvecklingssamtalet visas barnets styrkor och kompetens genom 
pedagogisk dokumentation”. 
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Nedan diskuteras metod och genomförande, studiens resultat samt ges en slutdiskussion och 
förslag på vidare forskning.  

6.1 Metod 

En aspekt med innehållsanalys genom kodschema som Bergström och Boréus (2005) tar upp, är 
hur det inte nödvändigtvis alltid behöver vara så att kvantiteten av ordens förekomst är viktigt 
utan snarare hur någonting sägs eller skrivs. Men eftersom vi var intresserade i vad 
samtalsmallarna möjligen hade gemensamt med varandra vad det gäller uppbyggnad och 
innehåll med grund i vår frågeställning, samt för att få överblick, tog vi ställning till att 
kvantiteten av ord och begrepp i våra insamlade dokument ändå var av relevans för oss.  
 
Initialt hade vi önskat att vi fått in flera samtalsmallar, men insåg under analysarbetet att vår 
valda metod för innehållsanalys med manuella kodscheman var mycket tidskrävande. Med detta i 
beaktning och med tanke på vår tidsbegränsning är vi nöjda med antalet samtalsmallar som vi 
slutligen fick in. 
 
Nackdelar med innehållsanalys som Bergström och Boréus (2005) samt Boréus (2015) tar upp är 
att det som inte står skrivet i texten inte kommer med, vilket är anledningen till att vi även i vårt 
analysarbete inspirerats av diskursanalys, där textens mer implicita aspekter belyses. För genom 
att göra en analys inspirerad av diskursanalysen ansåg vi oss behandla just formuleringar och 
därmed hur någonting sägs. En nackdel med diskursanalysen är däremot att vi genom att studera 
diskurser inte nödvändigtvis studerar verkligheten i enighet med vad Bartholdsson (2008) tar 
upp; “Diskursens förankring i “verkligheten” och som en “sann” representation av den kan inte 
tas för given” (s.53). En annan nackdel som Bergström och Boréus (2005) tar upp är just hur 
studier av olika ords innebörd kan ses som tveksamma då ordens mening kan skifta med tiden, 
beroende på vem som läser orden och vilket sammanhang de ingår i. 
 
Det är även värt att diskutera hur vi genom att välja vilka ord som ska ingå i kodschemat tar 
ställning till vilka ord som räknas, vilket vi diskuterat med varandra och varit högst medvetna om 
genom analysarbetet. För som Bergström och Boréus (2005) tar upp är tolkningsaspekten i de 
flesta textanalyser en reliabilitetsfråga och det går inte att komma ifrån den subjektiva aspekten i 
detta. Genom våra kodscheman fick vi även fram en alldeles för bred plattform för att ha 
möjlighet att gå in och analysera varje kodenhet. Vi fick därför analysera vår empiri genom att 
kategorisera och sedan hitta gemensamma teman.  

6.2 Resultat 

Vår studie syftade till att problematisera de samtalsmallar som ofta förkommer inför 
utvecklingssamtal på förskolan. Vi ville ta reda på hur och vad som beskrivs och bedöms genom 
djupare analys av dessa mallar. Utifrån vad Markström (2011) skriver om att utvecklingssamtalet 
på förskolan är en relativt outforskad praktik, bidrar vi genom vår studie till ökad kunskap inom 
detta område, genom att ge en djupare inblick i innehållet av samtalsmallar inför 
utvecklingssamtal. 
 
Genom vårt analysarbete ser vi att samtalsmallarna överlag är strukturerade i punktformat eller 
checklistor, såsom Gars (2006), Markström och Simonsson (2013) och Vallberg Roth och 
Månsson (2008) beskrivit i sina studier av utvecklingssamtal och som vi själva sett genom våra 
erfarenheter som förskolepedagoger. Överlag ser vi även att större delen av mallarna innehåller 
många grammatiska fel och inkorrekta meningsuppbyggnader. Det saknas ofta punkter och 
frågetecken. En möjlig tolkning som vi gör av detta, är att dokument som dessa inte ägnas stor tid 
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och eftertanke av olika skäl eller att samtalsmallarna helt enkelt inte ses som viktiga dokument 
och därför inte är skrivna på ett korrekt sätt. 
 
Med utgångspunkt i studiens frågeställningar rörande beskrivning och bedömning, kan vi koppla 
flera av de barnsyner vi presenterat i bakgrundsdelen till hur barnen beskrivs i samtalsmallarna. 
Överlag ser vi att synen på Barnet som tomt kärl samt Barnet som naturligt fenomen dominerar 
med tydliga utvecklingspsykologiska tendenser, men även synen på barnet som kompetent som 
inom till exempel barnsynen för Barnet som medkonstruktör som tas upp av Dahlberg et al. 
(2001) gör sig gällande. 
 
Vi kan även tydligt tolka samtalsmallarna ur bedömningssynpunkt utifrån vårt resultat och 
koppla detta till vår bakgrundslitteratur. Skolverket (2010b) benämner nedskrivna bedömningar 
utifrån kriterier, som formaliserade, vilket vi tolkar in att just samtalsmallar inför 
utvecklingssamtal är ett bra exempel på, och vi förstår samtalsmallarna som ett viktigt redskap 
inom praktiken för bedömning av både barn och verksamhet inom förskolan. Vallberg Roth 
(2014) benämner just bedömning uppdelat i punktformat som punktuell bedömning, vilket 
passar bra in som övergripande beskrivning av det som vi genom vår studie har sett. Ett annat 
övergripande inslag för samtliga mallar är ett pendlande mellan olika mål för bedömning och 
rörelse mellan olika förutsättningar och aktörer i det som Vallberg Roth (2014) benämner som 
transformativ bedömning; Där både summativ (bedömning av lärande) och formativ (bedömning 
för lärande) inryms. 
 
Nedan ger vi en djupare resultatdiskussion, där vi kopplar resultatet till studiens frågeställning 
och bakgrundslitteratur samt drar egna slutsatser utifrån detta. Vi har valt att dela in vår 
resultatdiskussion i de fem övergripande teman som vi fann genom vårt analysarbete och som vi 
presenterade studiens resultat inom, med undantag för att vi slagit ihop två av dem här; 
 
Det lärande barnet, Barnet som person, Det bristande barnet/Det positivt framställda barnet, 
Barnet i verksamhetens kontext. 

6.2.1 Det lärande barnet 

Utifrån vårt resultat såg vi att fokus på det enskilda barnets utveckling och lärande hade en stor 
del i mallarna. Barnets utveckling och lärande var ofta uppdelat i olika ämnes- och 
kunskapsområden och i en av mallarna även uppdelat i dagliga rutiner; ”På/Avklädning”, 
“Matsituationen” och “Toalett/Hygien”. Just samtalspunkter kring dagliga rutiner är någonting 
som Gars (2006) och Markström och Simonsson (2013) sett i sina studier av utvecklingssamtal 
på förskolan och som vi tolkar som ett typexempel av de punktuella bedömningstyperna; 
utvecklingspsykologisk bedömning och kunskapsbedömning som presenteras av Vallberg Roth 
(2014). Det får oss även att tänka på det som Gars (2006) tar upp angående de tester som 
barnavårdscentralen utför, då mallen påminner om en sorts test eller checklista för att avgöra hur 
barnet ligger till fysiskt och intellektuellt. Utifrån vad Martinsson och Reimers (2014) tar upp om 
normer som begränsande, kan denna snäva och punktuella bedömningsform ses som högst 
begränsande och exkluderande, i synnerhet för de barn som förefaller ligga utanför ramarna för 
normerna. Dessutom menar vi att både befogenhet och direktiv saknas till att göra bedömningar 
av barnen på detta sätt inom yrkesutövningen för förskollärare.  
	  
Vi har utifrån våra mallar sett att en tydlig bedömningspraktik gör sig synlig. Barnet ska värderas 
utifrån lärande inom kunskapsområden såsom exempelvis kommunikation eller motorik. Barnet 
ska även beskrivas utifrån hur det söker kunskap eller hur det använder exempelvis sina 
matematiska kunskaper, något vi skulle kunna koppla till vad Dahlberg et al. (2001) nämner 
kring det normerande synsättet, barnet som naturligt fenomen då mallarna framhäver en syn på 
barnet som om det har universella egenskaper. Det föreligger en förväntan på barnet att det helt 
enkelt ska söka kunskap eller ska använda sina matematiska kunskaper i enighet med normen för 
ett lärande barn.  
	  
Något som vi såg förekommande i många av mallarna var punkter rörande olika tempus; dåtid, 
nutid, framtid. I till exempel formuleringen; “Vad har hänt sedan förra samtalet?”, 
“Nulägesbedömning” eller “Åtgärder/Vidareutveckling”. Ur ett barnsynsperspektiv gör vi 
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tolkningen att dessa formuleringar utgår ifrån en barnsyn där barnet ses som ofärdigt och på väg 
någonstans, i enighet med barnsynerna för Barnet som tomt kärl och naturligt fenomen 
(Dahlberg et al., 2001), då barnet ses som tomt på kunskap och med tiden ska fyllas på. Ur 
bedömningssynpunkt menar vi att formuleringar inriktade på dåtid, nutid, framtid kan kopplas 
till utvecklingspsykologisk bedömning, då utvecklingen och lärandet delas in i olika steg och blir 
punktuell snarare än processuell. Vi skulle likaså kunna benämna denna typ av bedömning som 
transformativ utifrån Vallberg Roth (2014), då den både utgörs av en bedömning av lärande (som 
redan skett) såväl som bedömning för lärande (lärande som ska ske). 

6.2.2 Barnet som person 

Personbedömning är något som vi stött på i flertalet av våra insamlade samtalsmallar. Såväl Gars 
(2006) som Markström och Simonsson (2013) och Vallberg Roth och Månsson (2008) menar att 
bedömning av personliga egenskaper förekommer inom förskolan och inte minst i 
utvecklingssamtalen. Vi tolkade in att de samtalsområdena rörande till exempel känslor, åsikter 
och självkänsla främst ingår inom ramen för personbedömning och tillika frågor rörande 
konflikthantering, intressen och samspel med andra barn och vuxna. Vi såg även ett exempel på 
en direkt fråga rörande barnets personlighet; “Vad utmärker dess personlighet?”  
 
Emellertid såg vi exempel på vad vi tolkar som reflektion kring personbedömningen; “Vad tycker 
barnet är roligt, meningsfullt och intressant? -Hur vet vi det?” För genom att ställa frågan Hur 
vet vi det? menar vi att pedagogen i detta fall tvingas reflektera över den maktposition som den 
vuxna besitter gentemot barnet, enligt bland andra Martinsson och Reimers (2014) och 
Bartholdsson (2008).  
	  
Att göra subjektiva personbedömningar förstår vi som problematiskt på flera olika plan och Gars 
(2006) såväl som Vallberg Roth och Månsson (2008) menar att det kan ses som en 
integritetskränkning. Det är även högst subjektivt hur vi uppfattar varandras personligheter och 
oundvikligen menar vi att pedagoger genom att bedöma barnens personlighet, utgår ifrån en 
barnsyn där den vuxna ses som överordnad. Gars (2006) tar även upp hur pedagoger genom 
bedömning av barnets personlighet utgår ifrån och cementerar normer för önskvärda/mindre 
önskvärda personliga egenskaper. Nordin-Hultman (2011) förklarar hur bristande direktiv för 
utvecklingssamtalets innehåll ligger till grund för att personliga egenskaper över huvud taget 
hamnar i fokus. Tillika formuleringen ge en nyanserad bild av barnet som förekommer i 
Allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2013), menar Nordin-Hultman (2011) öppnar upp för 
subjektivitet och egna åsikter rörande barnets personlighet. 
	  
Ett annat område inom just bedömning av barnet som person menar vi är frågor rörande barnets 
lek och samspel/kommunikation med andra. I många av mallarna såg vi också tydliga 
uppdelningar mellan vuxna och barn inom denna fråga, till exempel; “Hur kommunicerar och 
samspelar barnet med… -vuxna och andra barn”. Gren (2007) menar att vi utifrån en barnsyn där 
barnet ses som bara ett barn kan ligga till grund för kategoriseringar mellan barn och vuxna och i 
förlängningen att barnet förväntas kommunicera på ett visst sätt gentemot barn respektive vuxna. 
	  
Exempel på andra problematiskt formulerade punkter rörande samspel som vi såg var; “Förmåga 
att följa gruppen”. Genom att ha en samtalspunkt rörande barnets förmåga att följa gruppen 
menar vi i enighet med Gren (2007) att synen på barn som homogen grupp gör sig tydligt 
gällande. Ur ett diskursivt perspektiv tolkar vi även denna formulering som ett tydligt uttalande 
för att homogenitet är önskvärt och bedömning av barnets förmåga att passa in i gruppen 
bedöms. Vi förstår det som en högst problematisk formulering och anser att den står i direkt 
motsättning till målen som tas upp i Läroplan för förskolan; “Förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 2010a, s.9) och;	  ”De 
ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. 
bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 
estetiska” (Skolverket, 2010a, s.7). 
	  
Men vi skulle även kunna tolka detta fokus på samspel som att barnsynen för barnet som 
medkonstruktör råder. I enighet med Dahlberg et al. (2001) innehar den sociala interaktionen en 
central roll i barnsynen för barnet som medkonstruktör, där kunskap inte överförs från vuxna till 
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barn utan snarare skapas i interaktionen med omgivningen och andra människor. Däremot ses 
barnet inom denna barnsyn som kompetent, vilket vi inte tolkar att barnet skrivs fram som i detta 
sammanhang, då fokus ligger på just bedömning av barnets sociala kompetens och begrepp som 
förmåga att används.	  

6.2.3 Det bristande barnet/Det positivt framställda barnet 

Frågor i samtalsmallarna rörande barnets brister eller förmågor kategoriserade vi under 
rubrikerna det bristande barnet och det positivt framställda barnet. Vi såg att många av 
mallarna innehöll frågor rörande barnens kompetens, genom uttryck som “barnets starka sidor”, 
“förmågor”, “färdigheter” samt även “Barnets utvecklingsområden” och ”Specifikt stöd till enskilt 
barn?”. Vi såg inga frågor konkret rörande barnets brister formulerade som exempelvis “barnets 
svaga sidor” och vi tolkar att frågor rörande barns förmågor, kompetens och starka sidor vid 
första anblick ger sken av en positiv syn på barnet. Men ur en djupare tolkning inspirerad av 
diskursanalysen kan formuleringarnas djupare implicita mening diskuteras och det som skrivs ut 
mellan raderna blir intressant. Vi menar ur detta perspektiv att vi kan förstå frågor rörande 
barnets starka sidor som antydan att barnet också har svaga sidor. Ur bedömningssynpunkt 
menar vi vidare att frågor rörande barnets kompetenser och genom djupare tolkning; även brister 
eller tillkortakommanden har sin grund i utvecklingspsykologisk bedömning, där fokus ligger på 
just vad barnet uppnått med inriktning på svagheter. 
 
Nordin-Hultman (2011) och Gars (2006) menar att utvecklingspsykologisk bedömning länge 
funnits inom förskolan, där vikten läggs på brister och barnet ställs mot normer utifrån till 
exempel ålder. Att det fortfarande idag finns en utvecklingspsykologisk inriktning tror vi skulle 
kunna bero på institutionaliseringen under 1970-talet som Markström och Simonsson (2013) 
nämner eller hetsen kring att tidigt uppmärksamma eventuella brister och svårigheter hos barnen 
i enighet vad Nordin-Hultman (2011) tar upp. Gars (2006) och Markström och Simonsson (2013) 
såg även genom intervjuer med förskollärare att brister hos barnet inom olika ämnen eller rutiner 
“underlättade” utvecklingssamtalet, då det fanns mindre att prata om ifall allt fungerade bra. 
Detta skulle kunna vara ett skäl till att förmågor och brister hos barnet tas upp.  
 
Emellertid såg vi formuleringar rörande pedagogens förhållningssätt inför utvecklingssamtalet 
där det stod utskrivet att samtalet till exempel skulle hållas ”i positiv anda”. Vi gör tolkningen att 
samtalsmallarna överlag utgjordes av en strävan efter att beskriva barnen med positiv 
utgångspunkt, även om själva innehållet, vid närmare granskning många gånger stod i 
motsättning till det.  

6.2.4 Barnet i verksamhetens kontext 

Vi såg genomgående att samtalsmallarna hade ett stort fokus på vad verksamheten kan anpassa 
eller förändra i framför allt miljön för att skapa goda utgångslägen för utveckling och lärande 
under en kategori som vi valt att kalla för barnet i verksamhetens kontext. Utifrån Vallberg Roth 
(2014) ingår detta i bedömningstypen inom förskolan som kallas för den verksamhetsinriktade 
bedömningen. Vi ser det tillika som en högst formativ bedömning, då den syftar till vad som 
komma skall; vad som kan förändras och förbättras på olika sätt. Wehner-Godée (2011) beskriver 
den verksamhetsinriktade bedömning som relationell, då fokus i detta sammanhang ligger på 
miljö och material och hur barnet samspelar med detta, snarare än ett direkt fokus på barnet. 
	  
Ur ett djupare barnsynsperspektiv skulle vi kunna tolka just den verksamhetsinriktade 
bedömningen som vi sett, till stor del utgå ifrån en barnsyn där barnet ses som ofärdig; Barnet 
som tomt kärl och Barnet som naturligt fenomen, då flera av formuleringarna i mallarna som vi 
såg just rörande verksamhetens anpassning för utveckling och lärande, handlade om utveckling 
och lärande som inte skett än. I vissa fall tycktes verksamhetens del vara helt avgörande för att 
lärande och utveckling över huvud taget skulle ske, då begrepp som insatser och behövs 
figurerade på flera ställen, till exempel;	  “Vilka insatser behövs för barnets fortsatta utveckling och 
lärande?”. 
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Pramling och Tallberg Broman (2013) tar upp just hur synen på barnet som ofullständigt och 
beroende av den vuxna, länge dominerat. Men beroende på de olika formuleringar av 
verksamhetsinriktade bedömning som vi sett i samtalsmallarna, skulle vi även kunna förstå den 
som att den utgår ifrån en syn på barnet som medkonstruktör, där Dahlberg et al. (2001) menar 
att synen på barnet som kompetent inryms. Inom synen på barnet som kompetent menar 
Dahlberg et al. (2001) att barnet innehar kompetens och drift att självständigt utvecklas. Då 
uttryck som utmana och uppmuntra förekommit i mallarna, förstår vi detta som att just en 
grundsyn på barnet som kompetent ligger till grund. Till exempel; “Hur kan verksamheten 
utmana och uppmuntra till vidare utveckling”. 
	  
Vi tycker att det är intressant att flera av mallarna innehåller direktiv till pedagogen om 
förhållningssätt, då vi tolkar detta som direktiv om önskvärd barnsyn. Till exempel då vi ser 
uppmaningar om att se barnet som kompetent, eller att samtalet ska hållas ”i positiv anda”, samt 
att utvecklingssamtalet “ska vara en beskrivning, - inte bedömning”, vilket står i direkt kontrast 
till våra tolkningar av mallarnas faktiska agenda. Vi kan här se en tydlig koppling till vad Gars 
(2006) och Sommer (2005) tar upp om det kompetenta barnet, att det alltså i samtalsmallarna 
går att skönja barnsynen att barnet ska ses som en kompetent individ med förmågor och 
möjligheter och med en egen drivkraft till att vilja utvecklas. 
 
Även dokumentation är någonting som verksamheten kan bidra med och som vi ser att flertalet 
av mallarna har direktiv om att använda sig av, framförallt i syfte att synliggöra barnet. Det 
stämmer bra överens med till exempel det Vallberg Roth och Månsson (2008) sett i sina studier, 
där de menar att multidokumentation råder inom förskolan och är en väsentlig del i 
yrkesutövningen. Men detta är inte helt komplikationsfritt, då såväl Vallberg Roth och Månsson 
(2008) och även Bjervås (2011) problematiserar dokumentation inom förskolan och menar att 
detta oundvikligen är en typ av bedömning, då förskolepedagogen väljer ut vad som ska/inte ska 
lyftas och synliggöras. Men vi såg exempel på vad vi tolkar som medvetenhet och 
problematisering av just detta i en av mallarna, där det står; ”Valet av dokumentation, och fokus i 
samtalet, är pedagogens ansvar eftersom pedagogen måste vara väl förtrogen med 
dokumentationen och de situationer den visar”. 
 
I enighet med vad Alnervik (2013) tar upp om att pedagogisk dokumentation inte är ett utbrett 
arbetssätt, trots stora nationella satsningar inom detta, ser vi att bara ett fåtal av mallarna 
nämner pedagogisk dokumentation som bra sätt att synliggöra barnet och i en formulering stod 
det; “I utvecklingssamtalet visas barnets styrkor och kompetens genom pedagogisk 
dokumentation”. 
 
Det hade varit intressant att läsa ett tydliggörande av denna mening för att få en djupare 
förståelse i vad författarna menar. För som vi tagit upp i vår bakgrundsdel är arbete med 
pedagogisk dokumentation värt att diskutera och Dahlberg et al. (2001) tar upp att det finns en 
risk att man lutar sig tillbaka och sluta problematisera och reflektera, bara man arbetar med 
pedagogisk dokumentation, som att det skulle räcka. Men Bjervås (2011) menar emellertid i 
enighet med citatet ovan, att pedagogisk dokumentation är ett bra sätt att belysa barns 
kompetenser och bidrar till en barnsyn där barnet ses som kompetent. Utifrån Vallberg Roth 
(2014) ingår pedagogisk dokumentation i narrativ bedömning; där det som bedöms i berättande-
form är process och grupp snarare än resultat och individ. Vi skulle även i enighet med Vallberg 
Roth (2014)  kunna säga att bedömning som görs inom arbetssättet för pedagogisk 
dokumentation är formativ och inte summativ, då bedömningar för fortsatt lärande görs snarare 
än bedömning av lärande. 
 
Som vi tagit upp i studiens bakgrundsdel råder stora motsägelser när det kommer till direktiv om 
innehåll och syfte för utvecklingssamtalet, från styrdokument. I exempelvis Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2010a) kan vi läsa att det är verksamheten som ska utvärderas, samtidigt 
som vi inom förskolan ska följa upp och dokumentera det enskilda barnets utveckling och 
lärande. Vi drar slutsatsen att de otydliga direktiven om samtalets faktiska innehåll kan kopplas 
till den variation av samtalets fokus som vi kunde se i mallarna. I styrdokumentet Förskolans 
allmänna råd (Skolverket, 2013) som bygger på Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) kan vi 
läsa att barnet inte ska jämföras med någon annan än sig själv och att en bred och nyanserad bild 
av barnet ska ges; ”Utvecklingssamtalet bör därför vara ett samtal som bygger på en bred och 
nyanserad bild av barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, har roligt och fungerar socialt 
och på vilket sätt verksamheten bidrar till detta”, (Skolverket, 2013, s. 35).  
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Just uttrycket att ge en “nyanserad bild av barnet” är något som vi diskuterat tidigare i vår 
diskussionsdel och som vi såg formulerat i flera av mallarna, vilket vi tolkar som otydligt och 
öppnar upp för egna tolkningar. Vi ställer oss också frågande till användandet av formuleringen 
”fungerar socialt”, vilket är ett begrepp som vi även stötte på i flera av samtalsmallarna. Med 
inspiration i diskursanalysen kan vi tolka detta som en antydan till att barnet dels antingen kan 
fungera socialt, men att det kanske framför öppnas upp för risken att inte fungera socialt som 
tidigare nämnt. Vidare ställer vi oss frågande till vilka normer eller kriterier barnet ställs emot i 
förhållande till i verksamhetens kontext, i så fall, för att kunna dra slutsatser om huruvida barnet 
fungerar eller ej och menar att begreppet fungerar i detta sammanhang är högst problematiskt. 

6.3 Vidare forskning 

Markström och Simonsson (2013) har studerat utvecklingssamtalen ur en genussynpunkt och 
sett att flickor exempelvis ofta bedöms utifrån traditionella, stereotypa föreställningar om hur 
flickor förväntas vara. En djupare analys av utvecklingssamtalens betydelse för normskapande ur 
just ett genusperspektiv tycker vi därför skulle vara intressant. 
 
Genom våra studier har vi uppmärksammat motsägelser i Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2010a) vad det gäller bedömning, uppföljning, dokumentation, systematik och så vidare och 
anser i många avseenden att den talar mot sig själv, då det till exempel är verksamheten som ska 
ligga i fokus för utvärdering och bedömning samtidigt som direktiv finns att systematiskt 
dokumentera och följa upp även det enskilda barnet. Därför menar vi att en studie av läroplanens 
intentioner ur kanske framför allt bedömningssynpunkt skulle vara till stor nytta för framtida 
diskussioner kring detta. 
 
Utifrån vår bakgrundslitteratur och genom egna slutsatser föreslås pedagogisk dokumentation 
bland annat av Åberg och Lenz Taguchi (2005), som ett arbetssätt där medvetenhet och hänsyn 
tas till de etiska aspekterna rörande uppföljning och utvärdering av barns lärande på förskolan. 
Vi föreslår vidare utredning kring hur pedagogisk dokumentation med dess bedömningstyper för 
verksamhetsinriktad, processuell bedömning och framför allt formativ bedömning för lärande, 
istället för bedömning av lärande kan göras till vedertagen praxis inom svensk förskola för att 
rikta bort fokus från det enskilda barnets tillkortakommanden och personlighet. Möjligen står 
användandet av statiska samtalsmallar i direkt motsättning till arbetssättet inom pedagogisk 
dokumentation, och utvecklingssamtalen skulle med fördel istället kunna utgå ifrån någon typ av 
narrativ dokumentation i enighet med vad Insulander och Svärdemo Åberg (2014) kommit fram 
till i sina studier. 

Ytterligare områden av intresse för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka barnens 
upplevelser av att bli bedömda genom samtalsmallar, samt att undersöka möjligheterna till att 
skapa andra förberedande dokument inför utvecklingssamtal, där barnens röster och åsikter kan 
göras hörda. Även föräldrars upplevelser av just samtalsmallar inför utvecklingssamtal är ett 
förslag till vidare studier, då Gars (2006) tar upp att problem kan uppstå i relationen mellan 
föräldrar o förskola när det kommer till att beskriva och bedöma barn. 

6.4 Slutdiskussion 

Utifrån vår studie av samtalsmallarna, kunde vi inte skönja den bedömningstypen som Vallberg 
Roth (2014) benämner som självbedömning och som vi presenterat i vår bakgrundsdel. Vallberg 
Roth (2014) och Nordin-Hultman (2011) tar upp exempel på att barn inför utvecklingssamtal 
eller i individuella utvecklingsplaner till exempel fått besvara frågor som, Vad är jag bra på? och 
Nordin-Hultman (2011) menar att det är problematiskt att redan i tidig ålder uppmana barn att 
vända en värderande blick mot sig själv. Vi kan däremot ur ett demokratiskt perspektiv, 
problematisera över att barnets röst helt saknas i samtalsmallarna som vi studerat, trots att det 
faktiskt är ett samtal som i stora drag handlar om just det individuella barnet; dess förmågor, 
förmåga att följa gruppen, social kompetens, intressen och känslor. Utifrån Bartholdsson (2008) 
och Martinsson och Reimers (2014) som studerat maktpositioner inom förskolan, menar vi att 
det blir en tydlig markering av den vuxnas överordning över barnet i detta avseende. Vi menar att 
bedömningar som görs via samtalsmallarna blir högst subjektiva och gränsar till oetiska, då den 
normerande bild av barnet som lyfts oundvikligen är ensidig från förskolans sida.  
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Vi har genom vår studie uppmärksammat stora motsägelser och tvetydigheter rörande direktiven 
om innehållet för utvecklingssamtalen på förskolan. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010a) 
finns inga direktiv om utvecklingssamtalets innehåll. Inte heller i Allmänna råd för förskolan 
(2013). Snarare väcks fler frågor än svar genom diffusa formuleringar som “[…] ge en nyanserad 
bild av barnet […] ” och “[…] fungerar socialt […]” (Skolverket, 2013, s. 35). 
 
Överlag ser vi exempel på många olika typer av bedömningar och barnsyner som ligger till grund 
för mer eller mindre genomtänkta formuleringar av vad som anses viktigt att samtala om genom 
samtalsmallarna. Vi ser en stor variation i medvetenheten kring den vuxnas maktposition 
gentemot barnet och utrymme för barnets egna tankar och funderingar saknas helt. I stora delar 
av mallarna ligger verksamheten i fokus, medan det enskilda barnet med dess förmågor, 
kompetenser och personliga attribut också har stor plats och ska bedömas.  
  
Men om nu samtalsmallar ändå ska användas, föreslår vi att fler följdfrågor riktas mot 
pedagogen, för att på så sätt få fram en mer så kallad nyanserad bild av barnet, om det nu är 
möjligt. Samt för att medvetandegöra vilka bedömningar som faktiskt görs. Av samtliga frågor vi 
såg i mallarna, skulle flera följdfrågor kunna läggas till, nedan ger vi exempel på några:  
 
Till frågan; ”Hur fungerar barnet socialt?” skulle möjliga följdfrågor skulle kunna vara; Vad 
menas med fungerar? Vad är barnets uppfattning av detta? Vad grundas bedömningen på? 
  
Till frågan; ”Vilka färdigheter, förmågor, kunskaper och förståelse har barnet möjlighet att 
utveckla?” hade vi gärna lagt till följdfrågorna; Vad är kunskap/förståelse/färdigheter/förmågor? 
Hur bedöms detta? Vad är barnets uppfattning? Finns det färdigheter som barnet inte har 
möjlighet att utveckla?  
 
Eller frågan; “Vart ligger barnet i nuläget?”, där flera funderingar väktes och vi har flera förslag 
på följdfrågor; Ligger i förhållande till vad/vem? Vad grundas bedömningen på och varför görs 
den?  
 
Vi argumenterar för nationella riktlinjer kring innehållet för utvecklingssamtal på förskolan och 
tror att detta kan bidra till större likvärdighet och en insikt i det maktutövande som vi hävdar att 
detta faktiskt är. Vi menar även att utrymme för barnens åsikter och tankar skulle kunna göra 
samtalsmallar som dessa mer etiskt försvarbara. Samtidigt ställer vi oss frågande till huruvida 
bedömning av barn genom samtalsmallar som de vi studerat, över huvud taget går att försvara ur 
etiska aspekter, då vi anser att barnen faktiskt är så mycket mer än vad som någonsin kan få plats 
i en samtalsmall.  
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Kodschemat för Mallarnas struktur 

(Förskolorna numrerade från ett till åtta) 
	  
	  

	  
	  

	  
1	  

	  
2	  

	  
3	  

	  
4	  

	  
5	  

	  
6	  

	  
7	  

	  
8	  

	  
Antal	  mallar	  

1	  
Koppling	  till	  Lpfö	  

	  
I	  

	  
I	  

	  
X	  

	  
I	  
	  

	  
I	  

	  
X	  

	  
I	  

	  
X	  

5	  

2	  
Beskrivning	   av	  
samtalets	  upplägg	  

I	   I	   I	   	  	  	  I	   	  I	   I	   I	   X	   7	  

3	  
Syftet	  med	  samtalet	  

I	   X	   X	   X	   X	   I	   I	   X	   3	  

4	  
Direktiv/att	   tänka	  
på/värdegrund	  

I	   I	   X	   I	   I	   I	   I	   X	   6	  

5	  
Åtgärder/vidare-‐	  
utveckling	  

I	   I	   I	   I	   I	   X	   I	   X	   6	  

6	  
Ämnesområden	  

X	   I	   X	   	  	  	  I	   I	   X	   X	   I	   4	  

7	  
Direktiv	  om	  att	  ha	  med	  
kommunikationsverkt
yg/dokumentation	  

	  
I	  

	  
I	  

	  
I	  

	  
I	  

	  
X	  

	  
X	  

	  
I	  

	  
X	  

5	  

	   	  
	   	  
 De olika förskolorna är här numrerade; från ett till åtta. De sju kodningsenheterna utgörs 

av de förekommande uppdelningar/rubriceringar/avsnitt som vi kunde se i våra 
genomläsningar av mallarna. 

   
         X=Kodenheten saknas I=Kodenheten finns. 

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  

BILAGA 1 



	  

	  

 

 

 

Kodschemat för Diskursiva begrepp  

(förskolorna numrerade från ett till åtta) 
 
	  

	   	  
	  1	  

	  
2	  

	  
3	  

	  
4	  

	  
5	  

	  
6	  

	  
7	  

	  
8	  

	  
Antal	  	  
mallar	  

Rutiner/	  
(lärande	   inom)	  
ämnesområden	  

	   	  

Matsituation	   	   	   	   	   	   	   	   I	   1	  
Samling	   	   	   	   	   	   	   	   I	   1	  
Av/påklädning	   	   	   	   	   	   	   	   I	   1	  
Toalett/Hygien	   	   	   	   	   	   	   	   I	   1	  
Lämn./Hämtn.	   	   	   	   	   	   	   	   I	   1	  
Matematik	   	   	   	   I	   I	   	   	   	   2	  
Motorik	   	   I	   	   I	   	   	   	   	   2	  
Språk	   	   I	   I	   I	   	   	   	   	   3	  
Naturvetenskap	   	   	   	   I	   I	   	   	   	   2	  
Teknik	   	   I	   	   I	   	   	   	   	   2	  
Bild/skapande	   	   I	   	   I	   	   	   	   	   2	  

Personlighets-‐	  
relaterat	  

	   	  

(Hur	   barnet	   söker)	  
kunskap	  

I	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

Självförtroende/	  
självkänsla	  

	   	   	   I	   	   	   I	   	   2	  

Hur	  visar	  barnet?	   	   	   	   	   I	   	   	   	   1	  

Koncentration	   	   I	   	   I	   	   	   	   	   2	  

Intressen	   I	   I	   I	   I	   	   I	   I	   	   6	  

Barnets	  nyfikenhet	  och	  
aktivitet	  

	  
	  

I	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

1	  

Barnets	  lek	   	  
	  

	  
	  

I	  
	  

I	  
	  

I	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

3	  

Känslor/tankar/	  
åsikter	  

	   	   I	   	   I	   	   	   	   2	  

BILAGA 2 



	  

	  

Nyfikenhet	   I	   I	   	   I	   	   	   I	   I	   5	  

Glad/glädje/livsglädje	   I	   	   	   I	   	   I	   I	   	   4	  

Samspel	   	   	  

Kontakt	   med	  
barn/vuxna	  

	   	   I	   	   	   	   	   I	   2	  

Barnet	   enskilt	   och	   i	  
grupp	  

I	   I	   	   I	   	   	   I	   	   4	  

Kommunikation	   I	   I	   I	   I	   	   	   I	   	   5	  

Social	  
kompetens/fungerar	  
socialt	  

I	   	   	   I	   	   	   	   	   2	  

Tillkortakommand
en	  

	   	  

Extra	  stöd	   I	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

Barns	  ansvar	   	   	   	   	   I	   	   	   I	   2	  

Barns	  hänsyn	   	   	   	   	   I	   	   	   	   1	  

Hur	  fungerar	  barnet?	   I	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

Konflikt	   	   	   I	   	   	   	   	   	   1	  

Diskriminering/	  
kränkning/	  
trakasserier	  

	   	   	   	   	   	   	   I	   1	  

“Positivt”	  laddat	   	   	  
Kompetens	   	   I	   	   	   	   	   I	   	   2	  
Styrkor	   	   	   I	   	   	   	   I	   	   2	  
Kunskaper	   	   	   	   	   	   I	   	   	   1	  
Färdigheter	   	   	   	   	   	   I	   I	   	   2	  
Inte	  brister	   	   I	   	   	   	   	   I	   	   2	  
Förmåga	   	   	   	   	   I	   	   I	   	   2	  
Utveckling/lärande	   	   I	   I	   I	   I	   	   	   I	   5	  
Förskolans	  del	   	   	  
“Ge	  en	  nyanserad	  bild”	   I	   	   I	   I	   	   	   	   	   3	  

Delaktighet/	  
inflytande	  

	   	   	   	   I	   	   	   I	   2	  

Pedagogisk	  
dokumentation	  

	   	   	   	   	   	   I	   	   1	  

Dokumentation	   I	   I	   I	   I	   	   	   I	   	   5	  

Trygghet/Trivsel	   I	   I	   	   I	   I	   	   I	   	   5	  



	  

	  

Miljö	   	   I	   	   	   	   	   I	   	   2	  

Utmana	   I	   	   I	   I	   	   	   I	   	   4	  

Uppmuntra/	  
stimulera	  

I	   	   I	   I	   	   	   	   	   3	  

Barns	  förutsättningar	   	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

I	  
	  

	  
	  

	  
	  

1	  

Hur	   kan	  
förskolan/verksamhet
en...?	  

	   	   	   	   I	   I	   I	   I	   4	  

Narrativa	  inslag	   	   I	   	   I	   	   	   I	   	   3	  

Lärande/	  
utveckling	  

	   	   	   	   	   I	   I	   	   2	  

Tempus	   	   	  

Dåtid/vad	  har	  hänt?/	  
Uppföljning	  

	   I	   	   I	   	   	   I	   	   3	  

Nulägesbedömning/Va
rt	   ligger	   barnet	   i	  
nuläget?	  

	   I	   I	   	   	   	   I	   	   3	  

Fortsatt/vidare	  
utveckling	  

I	   I	   I	   	   	   I	   I	   	   5	  

	  
	  
	  
De olika förskolorna är här numrerade; från ett till åtta. Kodenheterna i den vänstra spalten 
utgörs av alla de kodeneheter som vi valde att notera, uppdelat i sju kategorier. Den grå spalten 
till höger utgör summan av antal mallar som innehåller kodenheten i fråga. I detta kodschema 
har vi endast markerat förekomsten. 
 
I= Kodenheten finns. 
  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  

 

 

Insamlingsmailet 

	  

Hej!  

Vi heter Emily Comeau Hellsing och Linda Hjort och studerar till förskollärare för Lidingö Stads 
uppdragsutbildning vid Högskolan i Jönköping. Vi tar examen under vårterminen 2016 och håller nu på att 
skriva vår C-uppsats. Det vi valt att studera i vår uppsats är de mallar/underlag/observationsunderlag inför 
utvecklingssamtal med föräldrar, som ofta förekommer inom förskolan. Syftet med vår studie är att samla 
in och studera utformning och innehåll av dessa samtalsmallar/underlag/observationsunderlag. 

Med grund i offentlighetsprincipen och med tanke på att det alltså är samtalsmallar/underlag som inte är 
ifyllda som vi eftersöker, så kan ni med fördel lämna ut dokumenten till oss utan att riskera att bryta mot 
regler kring sekretess. I vår studie kommer vi dessutom att avidentifiera alla namn, det vill säga att namnen 
på förskolorna och kommunen kommer att vara helt anonyma. 

Att få ta del av alla de dokument ni har inför utvecklingssamtal är av stor betydelse för oss i vår studie. Vi 
är medvetna om att ni antagligen har mycket att göra som det är och vore oerhört tacksamma om ni ändå 
finner tid att maila eller skicka era dokument till oss. Om de olika avdelningarna på er förskola har olika 
samtalsmallar/underlag/observationsunderlag för utvecklingssamtalen, så önskar vi ta del av samtliga. 
Svara oss gärna så fort som möjligt. 

Tusen tack på förhand! /Linda och Emily 

Kontaktuppgifter 

Linda Hjort 0707213785 linda.hjort@lidingo.se 

Emily Comeau Hellsing 0735172847 emilycomeau85@gmail.com 
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