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Förord 
Vi har skrivit om ett relativt outforskat ämne, och har därför stött på en del motgångar 
och svårigheter i sökandet efter källor till vår studie. Vi har därför även utgått från de 
källor som vi har funnit inom ämnena: utvecklingssamtal i förskola och skola samt 
samverkan mellan hem och förskola/skola. Vi har sedan bearbetat studiens 
frågeställningar genom att utföra kvalitativa intervjuer med tre yrkesverksamma 
förskollärare. 

Vår förhoppning är att vår studie kan komma att vara till stöd för senare studier inom 
detta relativt outforskade ämne. 

Vi vill tacka vår handledare Lena Geijer, som under studiens gång hjälpt oss att 
bearbeta vår text samt svarat på våra frågor vid behov. 

Tack till Niklas Olaisson från Lärum, för den hjälp vi fick med att gå igenom 
informationsbrevet (se bilaga 1) till våra informanter.  

Stort tack till våra informanter, som så hjärtligt ställt upp på våra intervjuer. Tack för att 
ni tog er tid och tack för alla de oumbärliga svar ni gav. 

Under arbetet har vi delvis delat upp skrivandet. Veronica Olofsson tar därigenom 
ansvar för delarna Inledning och Metod. Johanna Jonsson ansvarar för delarna 
Teoretiskt perspektiv-tidigare forskning samt Resultat. Vi har gemensamt skrivit på 
Förord, Sammanfattning och Diskussion. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att få insikt i hur några yrkesverksamma förskollärare uppfattar sitt 
arbete kring utvecklingssamtal, för att på så sätt få ökad förståelse för hur förskollärare 
kan förebygga och hantera de problem som kan uppstå i samband med 
utvecklingssamtal.  

Samverkan (interaktionen) mellan individer har en central roll i vår studie då det, som vi 
ser det, sker en interaktion mellan föräldrar och förskolepersonal i utvecklingssamtal. 
Vid analys och tolkning av insamlat intervjumaterial använder vi oss av ett 
interaktionistiskt grundantagande – att individer påverkas av och utvecklas i interaktion 
med andra individer och miljön. Vi använder några utvalda interaktionsbegrepp: 
Helhetssyn, Helhetsdynamik och Helhetsutveckling. Vi använder även Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori (Bronfenbrenner 1979, Andersson 1986), då den utgår ifrån 
ett interaktionistiskt synsätt.  

Vi genomför en empirnära undersökning genom att utföra kvalitativa intervjuer med 
några yrkesverksamma förskollärare, då syftet är att få kunskap om deras uppfattningar. 

Ur informanternas svar kan vi identifiera en rad teman, dessa är: Tid, Styrdokument, 
Skilda synsätt, Kommunikation, Material samt Kunskap & Erfarenhet. Dessa teman 
analyseras och tolkas utifrån ett interaktionistiskt grundantagande, några 
interaktionistiska begrepp samt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
(Bronfenbrenner 1979, Andersson 1986). Den slutsats som vi drar är att förskollärare 
inte uppfattar särskilt mycket problem kring utvecklingssamtal i förskolan. 

Nyckelord  
• Förskola  

• Föräldrasamtal  

• Föräldrasamverkan 

• Problem  

• Samverkan 

• Utvecklingssamtal  
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Inledning 
Det råder en oklarhet i hur förskolepersonal uppfattar sitt arbete kring 
utvecklingssamtal, framför allt då vilka problem1 de uppfattar kring utvecklingssamtal 
samt hur de hanterar problem i förebyggande syfte. Vi vill därför genom denna studie 
fördjupa oss i hur några förskollärare uppfattar sitt arbete kring utvecklingssamtal. Vi 
vill få en ökad förståelse för hur deras uppfattningar kring utvecklingssamtal ser ut. Vi 
vill även undersöka vilka problem som förskollärarna kan uppfatta i samband med detta 
yrkesmoment samt hur de säger sig förebygga och hantera de eventuella problemen.  

Vi väljer detta undersökningsområde, då vi ser utvecklingssamtalet i förskolan som ett 
av förskolepersonalens viktigaste yrkesmoment.  Vi anser även att detta ämne är av 
yttersta vikt att ta upp eftersom Lärarutbildningskommittén (LUK 97) bland annat tagit 
följande beslut angående Lärarutbildningen och samhällets värdegrund, att den 
blivande läraren skall:  

få insikt i hur lärare samverkar med föräldrar. Det gäller t.ex. hur man som lärare skapar 

genuina möten som kännetecknas av förtroende och ömsesidighet, hur utvecklingssamtal 

planeras och genomförs (bl.a. med fokus på barnets utveckling och förmåga att nå skolans 
mål) men också hur föräldrar kan bli delaktiga i skolans löpande arbete. (SOU 1999:93)

Många lärarstudenter uppger ofta en oro inför föräldrakontakten och även yrkesverksam 
förskolepersonal kan känna denna oro (Gars 2002). Vi anser oss själva fått otillräcklig 
kunskap, under vår lärarutbildning, om föräldrakontakten och framförallt 
utvecklingssamtal. Förvisso har vi deltagit under utvecklingssamtal både under vår 
studietid samt privat, dock har vi aldrig blivit insatta i allt det arbete som sker kring 
detta yrkesmoment, vilka problem som kan uppstå samt hur dessa kan förebyggas 
och/eller hanteras.  

Det undersökningsområde som vi har valt att studera kommer att innebära att vi 
fördjupar oss i den samverkan som sker mellan förskolepersonal och föräldrar, och 
främst då i det möte som sker i utvecklingssamtalet. Genom att titta i läroplanen för 
förskolan kan man tydligt urskilja att samverkan och vård kring barnet mellan förskola 
och hem har en viktig roll och läroplanen utgör även en grund för vad 
utvecklingssamtalet ska innehålla (Janke & Klang-Mattson 1999).  

Eftersom det finns givna dokument som styr, ställer vi oss frågande om huruvida det 
påverkar förskollärarnas arbete kring utvecklingssamtal. I läroplanstexten står bland 
annat att ”Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets 
trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra 
utvecklingssamtal” (Lärarnas Riksförbund 2005:39). I läroplanen finns även följande 
text att utläsa: ”I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall 
utvärderas. Betyg eller omdömen utfärdas inte” (Lärarnas Riksförbund 2005:29). 

Även i Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan finns den samverkan beskriven. 
Bland annat kan man utläsa följande under rubriken ”Samverkan mellan förskola och 

                                                 
1 Bekymmer, motstånd och/eller hinder 
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hem” (Skolverket 2005:37):  

Det är viktigt att personalen;  

• I kontinuerliga utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare utbyter 
information om barnets individuella utveckling och lärande och diskuterar på 
vilket sätt förskolan kan bidra till att barnet trivs, lär och utvecklas 

• Använder den dagliga kontakten med föräldrarna till att föra kontinuerliga 
samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande. 

• Tar hänsyn till föräldrars olika möjligheter att delta i och påverka förskolans 
verksamhet genom att se till att det finns olika former/forum för inflytande och 
samverkan. 

Det är numera vanligt att utvecklingssamtalet resulterar i att en skriftlig utvecklingsplan 
utformas för varje enskilt barn (Gars 2006).  Syftet med individuella utvecklingsplaner 
(förkortas IUP) är att varje barns förmågor, kompetenser, behov och intressen lyfts 
fram. I läroplanen för förskolan finns det inga krav på att upprätta individuella 
utvecklingsplaner och Skolverket (2006) nämner att det heller aldrig får upprättas 
individuella utvecklingsplaner på något barn utan att samråd med föräldrarna har skett. 
Det väcks även en fundering hos oss huruvida de individuella utvecklingsplanerna kan 
vara något som förskollärarna uppfattar som ett problem i arbetet kring 
utvecklingssamtal. 

Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att få insikt i hur några yrkesverksamma förskollärare uppfattar sitt 
arbete kring utvecklingssamtal, för att på så sätt få ökad förståelse för hur förskollärare 
kan förebygga och hantera de problem som kan uppstå i samband med 
utvecklingssamtal.  

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

Hur säger sig några yrkesverksamma förskollärare uppfatta sitt arbete kring 
utvecklingssamtal? 

Vilka problem säger sig några yrkesverksamma förskollärarna uppfatta i sitt arbete 
kring utvecklingssamtal? 

Hur säger sig några yrkesverksamma förskollärare förebygga och hantera problem kring 
utvecklingssamtal? 
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Tidigare forskning - teoretiskt 
perspektiv 
För att erhålla data som är av relevans för studiens syfte och frågeställningar använder 
vi oss av sökbaserna på Lärarhögskolans hemsida Lärum (Lärums hemsida 2007). Vi 
fick vetskap om dessa sökbaser via Lärarhögskolans Infosök för examensarbete (2007-
02-12). De nyckelord som är utgångspunkt vid dessa söktillfällen är Förskola, 
Föräldrasamtal, Föräldrasamverkan, Problem, Samverkan samt Utvecklingssamtal. 

Vi skriver om ett relativt outforskat ämne och har därför svårt att finna källor som 
enbart tar upp de uppfattningar som förskollärare har kring arbetet med 
utvecklingssamtal i förskolan samt vilka problem som de kan uppfatta i samband med 
detta yrkesmoment. Vi väljer därför att söka efter för oss relevant litteratur, 
avhandlingar, tidigare arbeten samt artiklar som mer allmänt riktar sig mot ämnena: 
utvecklingssamtal i förskolan och samverkan mellan hem och förskola/skola. Dessa 
ämnen är av stor relevans för studien, och några av dessa källor tar även upp de problem 
som kan uppstå i samband med utvecklingssamtal eller vid samverkan mellan hem och 
förskola/skola. Vi har även tagit del av referenslistor från litteratur samt tidigare arbeten 
som vi ansett vara av relevans, för att få ytterliggare källor att undersöka till studien. 

Föräldrasamverkan 
Förskolebarn rör sig ständigt mellan två olika världar, - hemmet och förskolan 
(Socialstyrelsen 1988). ”De för med sig hemmet till förskolan och förskolan till hemmet. 
Förskollärare och föräldrar blir ömsesidigt beroende av varandra” (Gars 2006:104). 
Mellan dessa världar måste föräldrar och förskolans personal tillsammans ”ta ansvar för 
att bygga ordentliga broar” (Socialstyrelsen 1988:7).  

När barnet börjar i daghemmet, kommer det att vistas i och påverkas av två olika världar. Med 

andra ord kan man säga att barnet kommer att ingå i två olika system. De två systemen, 
familjen och daghemmet möts i samarbetet kring barnen. (Rahm & Wall 1990:8)

Enligt Andersson, I (2003) är ett gott föräldrasamarbete en förutsättning ”för att 
man skall lyckas i sin lärarroll” (2003:3) och i publikationen Den halvöppna 
barnavården, Socialstyrelsens, Råd och Anvisningar (1959) nr 114 nämns för 
första gången ”Vikten av ett gott samarbete med föräldrar” (SOU 1997:123) som 
en viktig del av verksamheten.  

Den samverkan som idag sker mellan förskola och hem skiljer sig radikalt ifrån ”gamla 
tiders samverkan” (Gars 2006:16). Förr var det kanske släktingar och grannar som 
hjälpte föräldrarna att ta hand om deras barn och idag är det utbildade pedagoger som 
kan, till skillnad från släktingar eller grannar, referera till vetenskap när de talar om 
barnet (Gars 2006). Gars (2006) ställer sig frågande om vad det här kan innebära för 
förhållandet mellan förskollärare och föräldrar, om det kan bli ojämlikt.  

 8



En samverkansform som finns, inom förskolan, för att främja barnets utveckling är 
utvecklingssamtalet. I och med införandet av Lpfö 98 har utvecklingssamtal kommit att 
bli ett obligatoriskt inslag i förskolan (Myndigheten för skolutveckling 2007-04-18).  

Utvecklingssamtal 
Det sker regelbundet samtal i förskolan mellan förskolepersonal och föräldrar, 
utvecklingssamtal är ett komplement till dessa. I ett utvecklingssamtal sker ett möte 
mellan barnets närmiljöer hem och förskola, genom att föräldrar och förskolepersonal 
möts.  

Syftet med utvecklingssamtal i förskolan ”är att förskolans personal, tillsammans med 
föräldrarna, ska synliggöra varje barns utveckling och lärande” (Jancke & Klang-
Mattson 1999:3). Dock kan utvecklingssamtalet i förskolan ha fler funktioner, bland 
annat i form av ”rapportering från institutionerna till föräldern, utbyte av information” 
(Markström 2006:59) samt att skapa en bild av eller berättelse av förskolebarnet och/ 
eller institutionen etc. (Markström 2006).  

Huvudpersonen i utvecklingssamtalet är barnet. De är dock ”ofta fysiskt frånvarande 
huvudpersoner; de deltar ej ” (Gars 2006:105). Enligt Sellerfors (1990) kan barnets 
närvaro vara störande för både förälder och personal, då ingen är helt fri att ta upp eller 
tala om vad som helst. Om barnet är med så bör samtalet hållas på ett sådant sätt så att 
barnet förstår vad som sägs, och då hamnar samtalet på en nivå där det är omöjligt att 
föra ett mer ingående samtal (Sellerfors 1990:46).  

Om barnet ska delta i utvecklingssamtalet eller inte måste vara ett beslut som fattas 

gemensamt av personal och föräldrar – och barnet… Likaså kan ett litet barn ha synpunkter, 

som är nyttiga för de vuxna att ta del av. Om barnet är med, ska det vara part i samtalet, de 

vuxna ska tala med barnet, inte om barnet.  (Jancke & Klang-Mattsson 1999:34) 

Ansvaret för att utvecklingssamtalen genomförs ligger hos personalen, likaså uppgiften 
att leda samtalen. Både föräldrarnas och personalens syn på barnet ska komma fram, så 
att den gemensamma kunskapen ligger till grund för arbetet med barnet (Jancke & 
Klang-Mattsson 1999). 

Problem  
Gars (2002) har i sin avhandling Delad vårdnad? – föräldraskap och 
förskolläraruppgift i den offentliga barndomen forskat ”kring förskollärares och 
föräldrars möten om barnen” (2002:12). I hennes intervjustudie kommer det bland 
annat fram en del svårigheter som informanterna säger sig uppfatta i samband med 
föräldrasamtal. Gars (2002) nämner bland annat att ”förskollärarna uppfattar att det 
finns föräldrar som bävar inför samtalen och försöker undvika att komma till dem” 
(2002:54). Hon nämner även att förskollärarna kan finna det svårt att veta vad de ska 
tala om i samtalet om det inte finns något ”problem” med barnet, att det då kan vara 
svårt att fylla ut tiden (Gars 2002).  
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Andersson, C (1999) skriver även hon i sin studie Utvecklingssamtal, om vilka 
svårigheter lärare kan uppfatta i samband med utvecklingssamtal. Genom intervjuer 
med sex olika lärare har hon kunnat ta del av deras tolkningar om vad som kan 
uppfattas som svårigheter. Där nämns bland annat att det kan vara svårt att berätta för 
föräldrar att deras barn inte är så ”duktiga” som föräldrarna tror, att det kan vara jobbigt 
att tala om negativa saker. Att vara helt rak och ärlig anses också vara något som kan 
vara en svårighet i utvecklingssamtalet (Andersson, C. 1999). 

Även Andersson, I (1999) har genomfört lärarintervjuer. I sin bok Samverkan för barn 
som behöver ställer hon bland annat frågan ”om vilka föräldrar som lärarna tyckte det 
var svårast att samarbeta med” (1999:142).  Listan på svar är lång och lärarna ger bland 
annat följande svar: föräldrar med annan syn på skolan, föräldrar med en avvikande 
inställning till pedagogiken, invandrarföräldrar samt föräldrar som är ”upptagna”, som 
sällan har tid, som inte ställer upp (Andersson, I. 1999).  

Interaktion2

Samverkan, interaktion, mellan individer har en central roll i vår studie då det, som vi 
ser det, sker en interaktion mellan föräldrar och förskolepersonal i utvecklingssamtalet. 
Vid analys och tolkning av insamlat intervjumaterial väljer vi därför att utgå ifrån ett 
interaktionistiskt grundantagande – att vi påverkas av och utvecklas i interaktion med 
människor och vår miljö. Utvecklingsförloppet ses ”som en produkt av samspelet 
mellan den växande individen och miljön” (Andersson 1986:18f). Vi vill genom detta få 
en ökad förståelse för den interaktion som sker i utvecklingssamtalet, på vilket sätt 
samtalsdeltagarna påverkas av varandra samt hur deras olika bakgrunder/miljöer kan 
påverka mötet. 

Vi väljer att hämta analysbegrepp till vår studie ur Björklid & Fischbeins (1992) rapport 
Individens samspel med miljön- ett interaktionistiskt perspektiv på pedagogik, där ett 
flertal författare närmar sig interaktionsbegreppet från olika forskningsperspektiv. Vi 
anser att följande begrepp har relevans för vår analys: 

Helhetssyn innebär, för att förstå en människa så måste man se till hela dennes person 
och till den miljö som personen lever i (Kylén 1992). 

Helhetsdynamik innebär att, ”varje ny situation en människa hamnar i, varje ny uppgift 
hon ställs inför får konsekvenser som påverkar henne. För att förstå en människa 
behöver man därför lära känna, förutom henne och hennes miljö, hennes samspel med 
miljön” (Kylén 1992:17). 

Helhetsutveckling innebär att, ”människan förändras - utvecklas genom två 
interagerande processer: genstyrt biologiskt mognande och erfarenhet genom samspel 
med miljön” (Kylén 1992:20). 

                                                 
2 ”Samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. 

Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler etc.” (Nationalencyklopedin 2007-05-08) 
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Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
Vid analys och tolkning av insamlat intervjumaterial väljer vi även att använda oss av 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (Bronfenbrenner 1979, Andersson 1986), 
då den utgår ifrån ett interaktionistiskt synsätt. Vi använder oss främst av 
Bronfenbrenners teorier kring mikro- meso- exo- samt makrosystem vid vår analys och 
tolkning.  

Utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner har utvecklat en ekologisk teori som har 
en syn på sambandet mellan individ och miljö. Bronfenbrenner (1979) menar att 
människan lever i interaktion med sin omgivning och att den miljö som en individ 
lever/växer upp i påverkar hur individen blir som person och på vilket sätt omgivningen 
ser på individen.  

The ecology of human development involves the scientific study of the progressive, mutual 

accommodation between an active, growing human being and the changing properties of the 

immediate settings in which the developing person lives, as this process is affected by relations 

between these settings, and by the larger contexts in which the settings are embedded. 
(Bronfenbrenner 1979:21)

Bronfenbrenners (1979) modell av den ekologiska strukturen i miljön består utav fyra 
olika system, där varje system ryms inuti den andra. Dessa system är mikro- meso- exo- 
samt makrosystem.  

Mikrosystem är individens närmiljö, exempelvis familjen, kamrater, grannar, förskolan, 
skolan och/eller arbetet. Individen kommer successivt att ingå i flera mikrosystem 
samtidigt allteftersom individen växer upp (Andersson 1986). 

A microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal relations experienced by the 

developing person in a given setting with particular physical and material characteristics. 
(Bronfenbrenner 1979:22)  

Mesosystem är det system som vi främst fokuserar på i denna studie, då den handlar om 
relationer mellan olika närmiljöer. I denna studie så är det närmiljöerna hemmet och 
förskolan som står i fokus. Enligt Bronfenbrenner (1979) handlar mesosystem om 
relationerna mellan olika närmiljöer, hur de hänger samman och hur barnets utvecklig är 
beroende av dem.  

A mesosystem comprises the interrelations among two or more settings in which the 

developing person actively participates (such as, for a child, the relations among home, school, 

and neighborhood peer group; for an adult, among family, work and social life). 
(Bronfenbrenner 1979:25)

Hur ett barn uppträder och vad han/hon presterar i skolan är ”inte endast beroende av 
vad som sker i skolan utan också av vad som sker i hemmet i form av stöd och 
uppmuntran eller avsaknad av detta och i vilken utsträckning hem och skola har olika 
former av kontakter med varandra” (Andersson 1986:20). 

Att det finns en indirekt förbindelse mellan ”närmiljöerna som uppmuntrar 
utvecklingen av ett ömsesidigt förtroende, en positiv inställning, målöverensstämmelse 
och en maktbalans i förmån för handlingar i den utvecklande personens intresse” 
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(Andersson1986:90) bidrar till att den utvecklande potentialen hos ett mesosystem 
förhöjs. 

The developmental potential of a mesosystem in enhanced to the extent that there exist 

indirect linkages between settings that encourage the growth of mutual trust, positive 

orientation, goal consensus, and a balance of power responsive to action in behalf of the 
developing person. (Bronfenbrenner 1979:216) 

Bronfenbrenner (1979) använder sig av begreppet Settings, Andersson (1986) använder 
sig av sin översättning Närmiljö då han tolkar Bronfenbrenner. Vidare nämner 
Andersson (1986) att kommunikationen mellan de olika närmiljöerna kan förekomma i 
varierande former och barnets utveckling, i både familjen och skolan, underlättas av att 
det finns öppna kommunikationskanaler i båda riktningarna (Andersson 1986). 

The developmental potential of participation in multiple settings will vary directly with the ease 

and extent twoway communication between those settings. Of key importance in this regard is 

the inclusion of the family in the communications network (for example, the child’s development 

in both family and school is facilitated by the existence of open channels of communication in 
both directions). (Bronfenbrenner 1979:216f) 

Exosystem är det system som ligger utanför individens direktmiljö men som ändå får 
indirekta konsekvenser för individens utveckling. ”… exempelvis föräldrarnas 
positioner i arbetslivet och arbetsförhållanden överhuvudtaget. Kommunernas utbud 
och utformning av olika familjestöd får, även om de i vissa fall riktar sig mer till 
föräldrarna än till barnen direkt, också konsekvenser för barnen” (Andersson 1986:21). 

An exosystem refers to one or more settings that do not involve the developing person as an 

active participant, but in which event occur that effect, or are affected by, what happens in the 
setting containing the developing person. (Bronfenbrenner 1979:25) 

Makrosystem är också ett system som ligger utanför individens direktmiljö, men på ett 
mer nationellt plan, och som får ”indirekta konsekvenser för den verklighet barnet 
möter i sina närmiljöer” (Andersson 1986:29) . Makrosystemet består exempelvis av 
”alla de politiska beslut som lett fram till utformningen av barnomsorgen och skolan” 
(Andersson 1986:29). Det handlar exempelvis om lagar och regler, så som 
styrdokument och läroplaner. 

The macrosystem refers to consistencies, in the form and content of lower-order systems 

(micro-, meso-, and exo-) that exist, or could exist, at the level of the subculture or the culture 

as a whole, along with any belief systems or ideology underlying such consistencies. 
(Bronfenbrenner 1979:26)  
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Metod 
Vi väljer att genomföra en empirnära undersökning i vår studie. Med en empirnära 
undersökning menas att man finner kunskap till studien via erfarenheter (Patel & 
Davidson 2003). Vi väljer att rikta fokus mot några förskollärares uppfattningar3 kring 
ett visst fenomen, för att på så sätt, förhoppningsvis, själva erhålla kunskap om detta 
fenomen. Fenomenet i det här fallet gäller arbetet kring utvecklingssamtal i förskolan.  

Kvalitativa intervjuer 
För att nå upp till syftet samt för att få svar på våra frågeställningar, har vi valt att 
genomföra kvalitativa intervjuer med några förskollärare, ”Syftet med en kvalitativ 
intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. 
den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidson 
2003:78). Genom de kvalitativa intervjuerna vill vi få en insikt i hur några förskollärare 
uppfattar sitt arbete kring utvecklingssamtal i förskolan.  

Vi utgick från studiens syfte och frågeställningar när vi sammanställde intervjufrågorna 
(se bilaga 2). Vi valde att ställa öppna frågor ”dvs. utan fasta svarsalternativ” (Patel & 
Davidson 2003:72), detta på grund av att vi ville ge utrymme för informanterna att 
själva berätta om sina uppfattningar. Genom att vi ställde öppna frågor medförde det att 
intervjun fick en lägre grad av strukturering. Vi har även valt att ställa ”likalydande 
frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson” (Patel & Davidson 2003:72), 
detta medförde att intervjun fick hög grad av strukturering. Anledningen till detta, var 
att vi ansåg att det skulle bli lättare att jämföra informanternas svar och upptäcka 
eventuella likheter och olikheter.  

Metodböcker 
Vid val av metod för vår studie, har vi utgått från Patel & Davidsons (2003) bok 
Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Vi har även utgått från Widerbergs (2003) bok Vetenskapligt skrivande – 
kreativa genvägar. Böckerna tar bland annat upp: forskningsprocessen, vetenskapligt 
skivande, tekniker för att samla information samt bearbetning av insamlad information.  

Med anledning av att vi har valt intervjuer som metod så har vi utgått ifrån Lantz (2007) 
bok Intervjumetodik. Genom boken fick vi information om hur man bland annat kan gå 
tillväga vid: planering, upplägg och rapportering av resultat.  

                                                 
3 ”Personligt sätt att betrakta och bedöma ngt” (Nationalencyklopedin 2007-06-05) 
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Undersökningsgrupp  
Vår undersökningsgrupp består av tre kvinnliga yrkesverksamma förskollärare, från 
både kommunala och privata förskolor. Informanterna är yrkesverksamma inom den 
kommun där vi utfört vår verksamhetsförlagda utbildning. Två av dem4 arbetar på 
samma förskola, men på olika avdelningar. Medan den tredje arbetar på en annan 
förskola. Samtliga informanter arbetar med barn i åldrarna 4-5 år.  

Informanterna har valts ut genom att vi har utnyttjat våra kontakter. Anledningen till 
varför vi har valt att enbart ha förskollärare och inte barnskötare som informanter, är för 
att vi inte ska behöva ha olika utbildningsbakgrunder att ta hänsyn till i vår analys. 
Anledningen till varför vi endast har intervjuat kvinnliga förskollärare, är för att vi inte 
fann några manliga förskollärare i vårt kontaktnät. Vi såg till att ta kontakt med 
förskollärare som har en viss erfarenhet av utvecklingssamtal, för att på så sätt få ut så 
mycket som möjligt av intervjuerna. Våra intervjufrågor riktar sig nämligen till 
förskollärare som har viss erfarenhet av detta yrkesmoment. 

Uppläggning och genomförande   
De utvalda informanterna tog vi personligen kontakt med och presenterade vårt syfte 
med studien. Efter att de accepterat att bli intervjuade av oss och därmed bli informanter 
för studien, avtalade vi tid och plats för intervjun. Vi anpassade oss efter informanternas 
önskemål.   

Därefter mailade/gav vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till informanterna. I brevet 
beskrivs vilka rättigheter informanterna har samt vilka etiska aspekter som kommer att 
gälla vid intervjun. Vi valde även att maila/ge ut våra intervjufrågor (se bilaga 2), till 
informanterna någon dag innan intervjuernas genomförande. Detta tillvägagångssätt 
valdes för att informanterna skulle kunna förbereda sig samt ställa eventuella frågor, vår 
förhoppning var att få ut så mycket relevant information till vår studie som är möjligt. 
Innan intervjuernas genomförande hade vi även talat om för informanterna om 
intervjuernas längd, det vill säga att de högst skulle ta en timme.  

Eftersom vi vill få informanternas egna uppfattningar kring ett visst fenomen har vi valt 
att agera passivt under intervjun. Med passivt menar vi att vi enbart kommer att ställa de 
i förväg bestämda intervjufrågorna (se bilaga 2) och inte föra någon dialog med 
informanterna. Dock kommer den som för anteckningar under intervjun att göra en kort 
sammanfattning av informantens svar efter varje intervjufråga (Patel & Davidsson 
2003). Anledningen till varför vi har valt att återge en kort sammanfattning efter varje 
intervjufråga, är för att vi vill visa på vår tolkning av svaret samt för att informanten 
skall få chans att ”korrigera missuppfattningar och göra förtydliganden” (Infovoice 
2007). 

                                                 
4 Vi har valt att använda oss av både benämningen: ”dem” och ”dom” i vårt examensarbete. I resultatet av intervjuerna kommer vi 

att använda benämningen ”dom”, anledningen till detta är att vi genom intervjuerna erhållit ett vardagligt ”tal språk”. I det övriga 

arbetet kommer vi att använda benämningen ”dem”. 
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Under intervjun lägger vi fokus på det verbalt uttryckta, det som Lantz (2007) benämner 
som informantens utsagor (Lantz 2007). Vi förstår att det ickeverbala förvisso kan 
kompletterar orden eftersom ”vi kommunicerar inte enbart med ord” (Lindelöf-Kitching 
& Magnusson 1992:10). Vi anser dock inte att vi är kapabla till att avgöra på vilket sätt 
dessa ickeverbala uttryck skall tolkas. ”Mycket av det icke-verbala, som förmedlas från 
en människa till en annan, har inte samma betydelse för alla människor. Sättet att klä 
sig, uttrycka sig etc kan uppfattas och tolkas mycket olika” (Sellerfors 1990:31). 

Som vi nämnt under föregående rubrik har vi läst Lantz (2007) bok Intervjumetodik, i 
den går bland annat följande att utläsa:  

Man bör sitta så att man har ögonkontakt och själv föredrar jag att sitta i vinkel till den jag 

intervjuar så att jag kan anteckna utan att intervjupersonen tittar vad jag skriver. Det finns inga 

regler, men det kan hjälpa att resonera kring hur rummet och intervjusituationen påverkar en 
själv som intervjuare och hur man tror att det kan påverka intervjupersonen (2007:73)  

Citatet ovan har hjälpt oss att bestämma hur vi skulle placera oss i förhållande till 
informanten. Vi som intervjuare hade ögonkontakt med informanten och förde 
anteckningar som informanten inte kunde titta på under intervjuns gång. Vi använde oss 
även av en diktafon för ljudupptagning under intervjuernas genomförande för att på så 
sätt ”…”lagra” verkligheten” (Patel & Davidson 2003:101). Anledningen till att vi har 
valt att använda både en diktafon och samtidigt föra anteckningar under intervjun, är för 
att vi vill få med allt som är relevant för våra frågeställningar. ”Om intervjuaren 
antecknar under utfrågningen, skriver han/hon inte ner allt. Orsaken är dels att man 
inte hinner, dels att man mer eller mindre medvetet selekterar materialet” (Lantz 2007: 
106).  Att enbart göra en ljudupptagning kändes riskabelt och att enbart föra 
anteckningar kändes inte heller det tillförlitligt. Intervjun i sin helhet har transkriberats, 
det vill säga överförts ”från tal till skrift” (Ne:2007-05-07) och sparats i pappersform.  

Intervjuerna genomfördes på respektive förskollärares arbetsplats, på grund av att det 
skulle bli så smidigt för informanterna som möjligt. Innan vi satte igång diktafonen för 
ljudinspelning valde vi att prata lite om brevet som vi hade mailat/givit ut till dem (se 
bilaga 1) och fråga om det var någonting som de undrade över. Vi berättade även om att 
vi skulle maila/ge ut vår sammanfattning av intervjun till respektive informant, för att få 
dennes godkännande och förtydliganden vid eventuella missuppfattningar. Intervjuerna 
kom att vara mellan 30 och 45minuter. Informanternas svar redovisas under rubriken 
Resultat, genom en sammanfattning utifrån våra frågeställningar.  

För att få en större förståelse för det informanterna berättar under intervjuerna så har det 
varit av yttersta vikt att vi innan intervjuernas genomförande har läst på om 
utvecklingssamtal i förskolan, dess funktion, bakgrund och tidigare forskning. Detta var 
även av stor betydelse när vi formulerade våra intervjufrågor (se bilaga 2). Lantz menar 
att ”Ju mer intervjuaren kan om området, desto bättre kan han/hon intervjua och 
analysera data” (2007:102f).  

Materialbearbetning 
Vi har valt att analysera och bearbeta den insamlade datan, intervjuerna, relevant 
litteratur, avhandlingar samt tidigare arbeten, genom att utgå från vårt syfte, 
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frågeställningar, ett interaktionistiskt grundantagande samt Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori (Bronfenbrenner 1979, Andersson 1986).  

Vi har bearbetat de olika typerna av data genom att läsa på skilda håll och stryka under 
det som vi ansett vara av relevans för vårt syfte och frågeställningar. Under studiens 
process har vi haft stor nytta av våra idéböcker, dessa anteckningsböcker fick vi tips om 
genom att läsa Vetenskapligt skrivande. I idéböckerna har vi samlat alla våra tankar och 
idéer som vi fått vid alla möjliga och omöjliga tillfällen, vi har alltid haft en varsin 
idébok i våra handväskor. På detta sätt har inga tankar och idéer gått förlorade och vi 
har alltid kunnat delge varandra dessa. ”Idéboken är en skrivbok som du kan ta med dig 
överallt… Det viktigaste med idéboken är att du i den noterar alla dina idéer och 
uppslag innan de försvinner” (Widerberg 2003:43). 

Under skrivprocessen har vi i stort sett träffats varje dag, men skrivit på två skilda 
datorer för att utnyttja tiden så mycket som möjligt. På så sätt har vi haft möjlighet att 
diskutera med varandra samt erhålla diskussionsunderlag under processens gång. Vi har 
även jämfört datan från intervjuerna med det som vi har läst och tagit ut sådant som 
passar in i studien. 

Som nämnts ovan har vi under genomförandet av de kvalitativa intervjuerna fört 
anteckningar, samtidigt som ljudupptagning via diktafon har skett. Vid 
materialbearbetningen av anteckningarna och ljudbanden började vi med att lyssna 
igenom intervjuerna i sin helhet och komplettera våra anteckningar (Lantz 2007). I nästa 
steg reducerade vi bort sådant som inte var av relevans för vår studie. ”Allt är inte 
föremål för analys och i ett första led reduceras sådant bort som inte är relevant för att 
besvara frågeställningen” (Lantz 2007: 107). Därigenom gjordes en sammanställning 
av de tre informanternas intervjusvar, utifrån studiens frågeställningar. Respektive 
informant fick sedan läsa igenom sin del, med sammanställningen från dennes intervju. 
Vi valde detta tillvägagångssätt för att informanterna skulle få ta del av sitt eget bidrag 
till vår studie, kunna ”korrigera missuppfattningar och göra förtydliganden” (Infovoice 
2007) samt för att få deras godkännande innan vår analys av intervjumaterialet 
genomfördes. Dock har ”löpande analyser” (Patel & Davidson 2003:119) av 
intervjumaterialet skett sedan intervjuernas genomförande.  

Ur de sammanställda texterna försökte vi sedan att identifiera likheter och olikheter i 
förskollärarnas uppfattningar, dessa benämner vi som ” olika teman i samtalen” 
(Markström 2006:18). De teman som vi identifierade i intervjusvaren är: Tid, 
Styrdokument, Skilda synsätt, Kommunikation, Material samt Kunskap & erfarenhet. 

Tillförlitlighetsfrågor 
Det centrala i studien är några förskollärares uppfattningar, därigenom har vi valt att 
genomföra intervjuer. Då vi valde intervjuer som metod för studien och inte enkäter var 
vår förhoppning att få ut bredare svar från informanterna, som de dessutom fick en 
chans att förklara. Vi valde att genomföra intervjuerna individuellt med förskollärarna, 
då vår förhoppning var att få tillgång till mer individuella svar och uppfattningar. 
Genom att vi har valt att ställa likalydande frågor till samtliga förskollärare erhåller vi 
god validitet. Genom detta anser vi även att det blir lättare att jämföra intervjusvaren 
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och upptäcka eventuella likheter och olikheter i informanternas utsagor. Dock är vi 
införstådda med att tillförlitligheten blir lägre i den grad att vi enbart studerar tre 
förskollärares uppfattningar, på grund av detta kan vi inte dra någon generell slutsats 
utifrån studien. Vi kan heller inte dra den slutsatsen att de svar som informanterna ger 
oss är de svar som de skulle uppge i andra situationer eller vid andra tillfällen. Den 
uppfattning de har idag kanske de inte har imorgon. En fråga som vi ställer oss är även 
huruvida informanterna delger oss sina ”egna” uppfattningar eller om de omedvetet ger 
oss de ”rätta” svaren, som de tror att vi helst vill höra.  

Vi kommer båda att närvara vid de tre olika intervjutillfällena, för att på så sätt erhålla 
god reliabilitet. Därmed kommer en av oss registrera intervjusvaren, medan den andra 
ställer intervjufrågorna. Vi har även valt att använda oss av en diktafon för 
ljudupptagning under intervjuernas genomförande, då det känns tillförlitligare att både 
föra anteckningar samt göra ljudupptagning. Diktafonen som vi har tillgått är av hög 
kvalité och med mycket bra ljud, därigenom kom vårt avlyssnande av ljudbanden att ge 
oss god reliabilitet. 

Etiska aspekter 
Vi sände ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till informanterna med information om- 
och syftet med intervjun. I brevet nämnde vi kortfattat de forskningsetiska principer 
som gäller vid intervjuer och vid examensarbeten, principerna är hämtade från 
Vetenskapsrådets hemsida (2007-04-06). I brevet står det bland annat att deltagandet är 
frivilligt och sker på informantens villkor, samt att de har rätt att avbryta sin 
”medverkan utan att detta kommer att medföra negativa följder” (bilaga 1). En annan 
viktig etisk princip som vi tog upp i brevet var att sådana uppgifter som kan identifiera 
informanten kommer att vara konfidentiella och ”förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem” (bilaga 1). Genom informationsbrevet (se bilaga 1) 
till informanterna gav vi dem den information som är nödvändig, för att informanterna 
och vi skulle känna att det finns tydliga ramar inför intervjun. ”En tydlig ram inger 
intervjupersonen en känsla av att man kan förlita sig på intervjuarens skicklighet och 
att denna tar ansvar för intervjuns genomförande” (Lantz 2007:69). 
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Resultat 
Nedan presenteras de intervjusvar som vi anser ha relevans för studiens syfte och 
frågeställningar. Vi identifierar en rad teman ur intervjusvaren, dessa teman är grundade 
på likheter och olikheter i informanternas givna svar. Vi tycker oss dock inte kunna 
utläsa några större olikheter ur intervjusvaren, därigenom utgår temana mestadels ifrån 
likheter i informanternas utsagor.  

Resultatet beskrivs nedan efter de enskilda frågeställningarna, där också de teman som 
vi kan identifiera belyses. Dessa teman är: Tid, Styrdokument, Skilda synsätt, 
Kommunikation, Material samt Kunskap & erfarenhet.  

Följande svar framgår utifrån den första frågeställningen: 

Hur säger sig några yrkesverksamma 
förskollärare uppfatta sitt arbete kring 
utvecklingssamtal? 
Förskollärare 1 säger sig uppfattar sitt arbete kring utvecklingssamtalet som ”en röd 
tråd som följer barnet under hela förskoletiden” (Förskollärare 1). Vidare nämner hon 
att hon verkligen tycker att det är bra med utvecklingssamtal i förskolan, eftersom hon 
anser samtalen vara ”ett stort stöd för både oss pedagoger, barn och föräldrar” 
(Förskollärare 1). Hon nämner även att ”svårigheter är ju något vi sällan tar upp” 
(Förskollärare 1) vid utvecklingssamtal eftersom det är en process som man jobbar 
länge med. Vidare nämner förskollärare 1 att det är ”viktigt att vi ser alla barn som 
olika, att man inte jämför” (Förskollärare 1). Hon nämner även att hon ser det som en 
styrka och fördel att, mellan pedagogerna, dela upp förskolebarnen i ansvarsbarn. På så 
sätt kan de lättare se varje barns utveckling. 

Förskollärare 2 säger sig uppfatta sitt arbete kring utvecklingssamtal som ett verktyg i 
sitt arbete som leder arbetet framåt. Vidare nämner hon att målet för henne som 
pedagog är att försöka ”göra utvecklingssamtalen, så att föräldrarna tycker att det är 
intressant att få komma och höra… då tycker jag, då har man gjort ett bra 
utvecklingssamtal” (Förskollärare 2). Hon nämner även att det är viktigt ”att man bara 
prata om sådant som barnet vinner på i sin utveckling” (Förskollärare 2), det som inte 
gagnar barnet behöver jag inte ta upp, påpekar hon. 

Förskollärare 3 säger sig uppfatta utvecklingssamtal som ett samtal då man tillsammans 
med föräldrarna jobbar för barnets bästa. Hon nämner även att utvecklingssamtalen ska 
fokusera på barnens styrkor och förmågor, detta är någonting som man hela tiden måste 
tänka på, påpekar hon. Vidare anser hon att utvecklingssamtalen bör ligga rätt tidigt på 
terminen, så att det finns ”tid till att hinna utveckla någonting på… man kan ju ‘döpa’ 
dom till förväntningssamtal om man tycker så” (Förskollärare 3). 
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Följande svar framgår utifrån den andra frågeställningen: 

Vilka problem säger sig några yrkesverksamma 
förskollärarna uppfatta i sitt arbete kring 
utvecklingssamtal?  
Förskollärare 1 berättar att hon har haft ganska tur ”jag har inte varit med om någon 
problematik sådär, men det kan vara ibland att man kan se saker här som föräldrarna 
inte uppfattar hemma. När man då tar upp det, så finns det föräldrar som har lite svårt 
att ta åt sig vissa saker” (Förskollärare 1). Vidare påpekar hon att detta inte är någon 
problematik, men att det är någonting som kanske kan bli problematiskt med en del 
föräldrar. 

Förskollärare 2 nämner att ett problem eller hinder som hon kände förr, när hon började 
arbeta i förskolan, var att man var ”nervös… när man skulle sitta i samtalet och när man 
var ung och föräldrarna var äldre då kunde man känna sig lite orolig” (Förskollärare 2) 
och ”att man inte kände sig riktigt säker” (Förskollärare 2). Vidare nämner hon  

att om ett barn har ganska mycket svårigheter då kan man inte ta det på ett utvecklingssamtal, 

då är det ett helt annat samtal. För det som är i barnens IUP, det som är för utvecklingssamtal 

ska ju positivt belysa barnets utveckling, sen om barnet har behov av särskilt stöd… då hamnar 
man ju i ett helt annat samtal. (Förskollärare 2) 

Då kan det behövas åtgärdsprogram och tätare samtal, påpekar hon. 

Förskollärare 3 säger inte ha stött på något problem vid planering av utvecklingssamtal, 
vidare poängterar hon dock att ”det är väl liksom tiden, man skulle vilja ha mer tid” 
(Förskollärare 3). Hon nämner även att man förr tittade på barnens svårigheter, men 
idag är det styrkor och förmågor man ska titta på. ”Om man har jobbat länge så är det 
här en omställning som man hela tiden måste tänka på, att det är styrkorna och 
förmågorna som man tittar på och inte svagheter, det kan kännas svårt ibland” 
(Förskollärare 3). Förskollärare 3 nämner även att ett motstånd eller hinder kan vara att 
”få föräldrarna att förstå” (Förskollärare 3), det är ganska vanligt att föräldrarna säger 
”nej, men så är det inte hemma… det här känner jag inte igen” (Förskollärare 3).  

Förskollärare 3 berättar att hon förr arbetade i ett område med tvåspråkighet och en del 
kulturkrockar, då ”kommer man in i det här att man missförstår varandra och det gäller 
att vara jättetydlig när det både gäller kultur och språk” (Förskollärare 3). Vidare 
nämner hon att hon idag arbetar i ett område där vi inte har de här ”problemen”. 

Tid  

Samtliga informanter nämner tiden som ett problem som de stött på vid planering av 
utvecklingssamtal.  

Förskollärare 1 nämner att arbetet med utvecklingssamtal och individuella 
utvecklingsplaner är en långsiktig process, det är inget man sätter sig in i bara på en 
vecka. På fjärde intervjufrågan, det vill säga ”Finns det något som har blivit mer 
problematiskt (svårt, bekymmersamt) med tiden, som kanske kändes lättare förr?”, 
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svarar förskollärare 1 att hon inte ser det som bekymmersamt, men att hon tror att 
utvecklingssamtalet var lättare förr ”på grund av att man kanske inte la ner lika mycket 
tid som vi gör idag” (Förskollärare 1). Vidare säger hon sig tror att man förr kanske inte 
”jobbade lika mycket med varje barn” (Förskollärare 1) som man gör idag. 

Förskollärare 2 nämner att tiden kan vara ett problem eftersom allting kring 
utvecklingssamtal tar tid, hon nämner bland annat: ”att observera, att skriva, att 
diskutera med kollegor, att genomföra intervjuer med barnen” (Förskollärare 2) tar tid. 
Hon poängterar dock att hon ser detta som ett verktyg i sitt arbete som leder arbetet 
framåt, men att det kan vara svårt att hitta tid för detta. Förskollärare 2 nämner även att 
det kan vara svårt att hitta en tid för själva utvecklingssamtalet som passar både oss och 
föräldrarna.  

Förskollärare 3 nämner att tiden alltid är en bristvara i förskolan, hon nämner även att 
tiden ofta är en bristvara vid planering och observation av barnen inför 
utvecklingssamtalen. Hon nämner att ”man skulle vilja ha mer tid till att kunna 
observera barn så man har en tydligare bild av barnet” (Förskollärare 3). Under 
intervjun nämner hon även att de på hennes arbetsplats inte går… 

… igenom samtalen särskilt mycket med varandra innan och det är en tidsbrist. Det skulle man 

kanske behöva göra… är det något speciellt då diskuterar vi med varandra, men är det så att 

man tycker att – nej, jag har full koll på det här. Jag kan fråga mina kollegor – är det något ni 
vill tillägga vad det gäller ”Kalle” eller vad det nu kan vara. (Förskollärare 3)

Förskollärare 3 nämner även att ett motstånd kan vara att det kan ta tid att komma nära 
föräldrarna. ”Det kan ta ganska lång tid innan man kommer liksom innanför skalet, att 
dom erkänner för sig själva att det är ett problem runt mitt barn och dom här 
pedagogerna vill hjälpa mitt barn och nu ska vi samarbeta” (Förskollärare 3). 

Hon nämner även att det är viktigt att vara klar med hur man lägger upp samtalet och att 
det är viktigt att om man har bestämt en tid för samtalet, exempelvis en halvtimme, då 
ska man försöka hålla den tiden. Vidare nämner hon att det under genomförandet av 
utvecklingssamtal är ”vi som pedagoger som måste styra tiden” (Förskollärare 3). Hon 
poängterar även vikten av att planera tiden av samtalet, så att ”när kanske halva tiden 
har gått eller två tredjedelar har gått, kan man fråga – har du någonting att ta upp?” 
(Förskollärare 3). På så sätt får även föräldrarnas frågor en planerad tid i 
utvecklingssamtalet och föräldrarna blir mer delaktiga. 

Förskollärare 3 berättar även om hur personalen på hennes arbetsplats har delat upp och 
lagt fokus för utvecklingssamtalen vid olika tidpunkter, därmed fick de vid olika 
tidpunkter fokusera på sina utvecklingssamtal medan kollegorna fokuserade på 
”samlingar och det pedagogiska arbetet i vardagen”. Detta menar hon är ett bra 
tillvägagångssätt, då hon tycker om att koncentrera sig och att ha flera stycken 
utvecklingssamtal under en kort period. Förskollärare 3 beskriver fördelarna med detta 
tillvägagångssätt på följande sätt: ”Några dagar så laddar jag, då har man fokus på 
det… När man är inne i snacket så kommer man på saker och tips som man kan föra 
vidare till nästa föräldrapar” (Förskollärare 3).  

På första intervjufrågan, det vill säga ”Hur uppfattar du ditt arbete kring 
utvecklingssamtal? – Definiera det som du ser som styrkor och svagheter vid planering, 
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genomförande och utvärdering”, nämner förskollärare 3 bland annat följande: 
”utvärdering… Jag måste säga personligen att det är nog det som man lägger ner minst 
tid på…det kanske är en brist jag vet inte. Däremot så utvärderar man ju med 
föräldrarna” (Förskollärare 3). 

Styrdokument 

Förskollärare 2 nämner att det tidigare, innan införandet av Lpfö 98, ofta var 
”checklistor” som låg till grund för utvecklingssamtalen, dessa tog bland annat upp 
barnens vila, måltider, utelek och innelek. Det var då ”mycket checkning, klarar dom 
toan, äter dom bra, kan dom si och kan dom så” (Förskollärare 2). 

Förskollärare 2 nämner vidare att i och med införandet av läroplanen för förskolan 
(Lpfö 98) samt i och med att det numer finns tydligare riktlinjer som styr, krävs det mer 
pedagogisk insikt och mer pedagogiskt kunnande, därmed har förskolläraryrkets status 
höjts. Vidare påpekar hon att hon inte ser det som bekymmersamt utan endast svårare 
eftersom hon säger sig tro att man tog lättare på utvecklingssamtalet förut.  

Vidare nämner förskollärare 2 att i och med införandet av läroplanen så ska 
förskolepersonalen även visa på barns kompetens och ” lärandet och att barn lär sig 
väldigt mycket i förskolan”(Förskollärare 2). Vidare nämner hon att arbetet med 
utvecklingssamtal idag känns ”mycket mer stimulerande och roligt när det är andra 
saker man tittar på liksom, med barns lek och hur leken utvecklas och hur de sociala 
relationerna utvecklas, det är ju mycket mer intressant då, att både prata om och 
observera” (Förskollärare 2). 

Förskollärare 3 nämner att individuella utvecklingsplaner ska upprättas tillsammans 
med föräldrarna för varje barn och att detta kan kännas svårt ibland,  

jag kan tycka att det kan vara lite svårt ibland, för är det ett barn som fungerar inom ramar och 

allting. Ibland kan det kännas som man sitter och hittar på någonting, liksom vad ska vi 

utveckla, det kan kännas jättesvårt med dom barnen som är innanför ramarna. Jag kan tycka 

att det skulle räcka att ha det på dom barn där man känner att vi har någonting att jobba med 

föräldrarna tillsammans, att vi då tillsammans bestämmer att det här ska vi jobba med. 
(Förskollärare 3)

Skilda synsätt 

Förskollärare 2 säger sig ha upplevt en viss ”attityd” hos en del föräldrar, att om det inte 
är något problem kring deras barn, så behöver man inte ha något utvecklingssamtal. 
Vidare nämner hon att det är viktigt att man som pedagog ” är ganska tydlig från 
början, redan vid inskolningen, att utvecklingssamtalet är för att berätta och föra 
barnets utveckling framåt, att vi hjälps åt med det” och att man ”är tydlig mot 
föräldrarna från början vad syftet med utvecklingssamtalet är” (Förskollärare 2). 

Förskollärare 3 nämner att ett problem kan vara ”att få föräldrarna att förstå… att man 
får dom med sig” (Förskollärare 3). Hon nämner även att det är viktigt att våga erkänna 
och säga till om det känns obekvämt i samtalet med föräldrarna. Man kan säga till 
föräldern ” – eftersom vi verkar känna oss ganska obekväma med varandra i det här 
samtalet, så tycker jag att det är bättre att vi byter. Då kan min kollega ha samtalet 
istället” (Förskollärare 3).  
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Följande svar framgår utifrån den tredje frågeställningen: 

Hur säger sig några yrkesverksamma 
förskollärare förebygga och hantera problem 
kring utvecklingssamtal? 
Förskollärare 1 nämner att ett problem med ett barn ofta är en långsiktig process, som 
man bland annat kan hantera genom att ”samarbeta med förskolechef, pedagog och 
specialpedagog” (Förskollärare 1) och/eller genom att ha fler utvecklingssamtal. 

Förskollärare 2 nämner att man kan ta bort mycket av de problem som kan uppstå kring 
utvecklingssamtal genom att själv vara medveten innan utvecklingssamtalet och tänka 
på: ”vad vill jag ha ut av det här, vad är syftet med samtalet?” (Förskollärare 2) och 
genom att man även ”är tydlig mot föräldrarna från början vad syftet med 
utvecklingssamtalet är”(Förskollärare 2).  

Förskollärare 3 nämner att en styrka kan vara att man innan samtalet är ” ganska klar 
med hur man vill genomföra ett samtal. Hur ska föräldrarna sitta för att jag ska ha 
ögonkontakt med dom… ska man ha kaffe eller inte?” (Förskollärare 3). Vidare nämner 
förskollärare 3 att hon kan se sin jättelånga erfarenhet, med jättemånga olika typer av 
utvecklingssamtal som sin egen styrka vid genomförande av utvecklingssamtal.  

Förskollärare 3 nämner även att, när det gäller barn som har behov av särskilt stöd, 
kanske det inte räcker med ett utvecklingssamtal per termin. Vidare nämner hon att ”vi 
följer upp och har ganska många samtal med dom föräldrar och dom barn där det 
behövs” (Förskollärare 3).  

Kommunikation 

Samtliga förskollärare nämner att kommunikation med föräldrarna är ett sätt att 
förebygga och hantera de problem som kan uppstå kring utvecklingssamtal.  

Förskollärare 1 nämner att hon sällan uppfattar något stort problem i samband med 
utvecklingssamtal, vidare nämner hon att genom att ha en bra kommunikation med 
föräldrarna så förebygger hon detta. Hon beskriver det på följande sätt ”det är 
jätteviktigt när man jobbar på en förskola att man har en kommunikation med 
föräldrarna” (Förskollärare 1). Hon nämner även att det är väldigt viktigt att vara tydlig 
och tänka på vad man säger i kommunikationen med föräldrarna, så att föräldrarna inte 
tolkar/uppfattar det som sägs under ett utvecklingssamtal ”som att barnet har 
svagheter… det klingar oro i föräldrarnas öron” (Förskollärare 1).  

Vidare nämner förskollärare 1 att det är viktigt att ge positiv feedback under ett 
utvecklingssamtal, med det menar hon att ”man liksom gör så att det låter bra, inte så 
att det är någonting som låter fel så att säga. Man vänder om frågan till något positivt” 
(Förskollärare 1). Hon påpekar även att hon tycker att utvecklingssamtalen känns lättare 
nu, i och med att hon ger positiv feedback. 

Förskollärare 2 nämner att det är viktigt ”att vara tydlig och ärlig mot föräldrarna och 
att man väldigt väl visar att – det här gör jag för att jag bryr mig om ditt barn, att det 
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är huvudmålet och huvudsyftet att vi tillsammans ska göra så bra som möjligt för ditt 
barn” (Förskollärare 2). Vidare beskriver förskollärare 2 att ett utvecklingssamtal 
”verkligen ska vara ett utvecklingssamtal, det ska ju beskriva barnets utveckling och att 
det i första hand är ett samtal där vi pedagoger har en möjlighet att berätta för 
föräldrarna hur deras barn utvecklas hos oss på förskolan” (Förskollärare 2). Hon 
nämner även att ”Jag tycker det är jättekul att se hur barn utvecklas, det är ju jätteroligt 
att få berätta det för barnets föräldrar. Att det här ser jag och det här har hänt” 
(Förskollärare 2), hon poängterar dock att man som pedagog under ett 
utvecklingssamtal även vill ta del av föräldrarnas bild av barnet. Vidare pekar hon på att 
pedagogen har ett ansvar att förmedla sådana saker till föräldrarna som de kanske inte 
hinner se hemma. 

Förskollärare 2 nämner även att det är viktigt att ha bra kommunikation och att vara rak 
mot föräldrarna från början ”så att man inte går och väntar för länge, skräckscenariot 
är ju att man väntar tills man har utvecklingssamtal och då sitter och tar upp en massa 
svårigheter… att man inte väntar, utan känner man oro tar man det på en gång” 
(Förskollärare 2). Föräldrarna ska enligt förskollärare 2 ”inte behöva vara nervösa inför 
ett utvecklingssamtal” (Förskollärare 2) och tänka, ”oj, oj, oj, vad kommer nu då?” 
(Förskollärare 2). 

Förskollärare 3 nämner att ett sätt att förebygga problematiken på är genom att ha en bra 
kommunikation, samt en öppen dialog med föräldrarna. Hon nämner vidare att,  

man tar upp saker när de händer oavsett om vi ska ha en utvecklingsperiod i oktober och det 

händer någonting nu, så ta upp det” … Det ska inte vara överraskande för en förälder och 

komma och höra om en svårighet som barnen har, på ett utvecklingssamtal. De ska man ha 
haft kännedom om innan, det är bara det att nu kanske vi har mer tid att prata. (Förskollärare 
3) 

Förskollärare 3 poängterar att det kan vara bra att lämna ut frågor till föräldrarna innan 
samtalet ”som dom ska ha funderat på, så att dom är förberedda när dom kommer på 
vad vi ska prata om” (Förskollärare 3) 

Hon nämner även att det är väldigt viktigt att få föräldrarna att förstå, att det är för 
barnens bästa hela tiden och visa att ”även fast man lyfter fram svagheter eller problem 
hos barnet, så ska föräldrarna få det som att jag vill det bästa för ditt barn. Att man 
måste jobba tillsammans med det och få föräldrarna med på det, att man tillsammans 
gör ett utvecklingsarbete runt barnet” (Förskollärare 3). 

Vidare nämner förskollärare 3 att det är oundvikligt att man känner sig mer bekväm 
med vissa föräldrar än andra  

Där tror jag inte heller att man ska vara rädd för att byta. Jag menar, upptäcker jag att jag 

känner mig väldigt obekväm och jag märker att föräldrarna är väldigt obekväma i kontakten 

med mig så kan man faktiskt erkänna det – eftersom vi verkar känna oss ganska obekväma i 

kontakten med varandra i det här samtalet, så tycker jag att det är bättre att vi byter. Då kan 

min kollega ha samtalet istället. 

Hon beskriver att det är viktigt att ha en öppen kommunikation med föräldrarna vid ett 
utvecklingssamtal.           
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Material 

Samtliga informanter poängterar betydelsen av att ha ett bra material, som ett 
hjälpmedel vid arbetet kring utvecklingssamtal, för att förebygga att problem uppstår. 

Förskollärare 1 berättar att de har ändrat sin individuella utvecklingsplan så att det 
mesta nu är i positiv riktning och att de inte tar upp sådant som ”klingar negativt”. Hon 
berättar vidare att förr stod det i IUP:n, bland annat ”– vad behöver han/hon utveckla?” 
detta kunde tolkas negativt. Nu står det istället bland annat ”Vad är du bra på? Vad 
tycker du är roligt? Vad vill du lära dig?” (Förskollärare 1) etc. Hon nämner att hon ser 
frågorna i dagens IUP som mer till barnens fördel. 

Förskollärare 2 beskriver att de på hennes förskola har utformat sitt eget ”material kring 
utvecklingssamtal helt och hållet själva” (Förskollärare 2) och att de gjort detta under 
mycket lång tid. Vidare berättar hon att ”Vi har diskuterat väldigt mycket hur vi ser på 
barn, vad är barns lärande och vad är utveckling… det känns genomarbetat” 
(Förskollärare 2). Detta material säger hon sig se som en styrka i arbetet kring 
utvecklingssamtal. 

Förskollärare 3 nämner även hon att det är en styrka att ha ett bra material vid planering 
av utvecklingssamtal, det är ”viktigt att man har ett material som man är tillfreds med. 
Ett material som ser till barnens styrkor och förmågor… för i dagens samtal ska man ju 
fokusera på styrkor och förmågor” (Förskollärare 3). Vidare nämner hon att det är en 
styrka att man har ett material som man ”jobbat med ett tag, som man känner att det här 
fungerar, så att man känner sig trygg med materialet” (Förskollärare 3). 

Kunskap & erfarenhet 

På tredje intervjufrågan det vill säga ”Var det något som kändes problematiskt (svårt 
bekymmersamt) förr som inte känns problematiskt idag?”, svarar förskollärare 2 att ”det 
är klart att man blir säkrare ju längre man jobbar och ju fler samtal man har haft så 
känner man sig säkrare på vad man ska säga, hur man ska uttrycka sig och hela det där 
alltet” (Förskollärare 2). Vidare nämner hon att hon har fått mycket erfarenhet av 
bemötande, då hon ”har haft mycket svåra samtal för jag har ju jobbat dels som resurs 
och på avdelning för barn med behov av särskilt stöd, då hade man ganska mycket 
svåra samtal” (Förskollärare 2). Hon säger sig tro att ”när man har jobbat med sådana 
svåra samtal då har man också fått lära sig att vara tydlig och ärlig mot föräldrarna” 
(Förskollärare 2). 

Förskollärare 3 nämner att hon inte stöter på så mycket problem kring 
utvecklingssamtal idag ”men det kanske också är just för att man har erfarenhet, man 
är inte så nervös inför det och man har gjort det så många gånger förut” (Förskollärare 
3). Hon nämner även att ”ju fler utvecklingssamtal du har, ju mer erfarenhet, desto 
lättare blir det” (Förskollärare 3). Vidare nämner förskollärare 3 att hon kan se sin 
jättelånga erfarenhet, med jättemånga olika typer av utvecklingssamtal som sin egen 
styrka vid genomförande av utvecklingssamtal.  

Förskollärare 3 berättar att hon har varit barnskötare i cirka 15 år och förskollärare i 
cirka 15. Vidare nämner hon att ”med kunskapen man fick när man läste till 
förskollärare så var det så att man fick en helt annan säkerhet… och kan hantera 
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sådana här samtal på ett helt annat sätt… jag är inte heller rädd för att säga att – av 
erfarenhet vet jag att det brukar vara på det här viset” (Förskollärare 3).  

Sammanfattning 

Informanterna berättar om hur de uppfattar sitt arbete kring utvecklingssamtal samt vad 
de uppfattar som problem kring utvecklingssamtal. De svar som informanterna ger oss 
har en del likheter.  

Samtliga informanter nämner tiden som ett problem då de, som vi tolkar det, vill ha mer 
av detta. Informanterna tar upp föräldrakontakten som något som kan bli problematiskt 
om man inte har bra kommunikation/en öppen dialog med föräldrarna samt är tydlig 
med utvecklingssamtalets syfte. 

Att det finns ett material som man är tillfreds med nämner samtliga som något som 
känns viktigt för att kunna känna sig trygg.  

Några informanter nämner att de blir säkrare i utvecklingssamtal med åren, ju fler 
samtal de håller, ju mer kunskap och erfarenhet de erhåller desto säkrare säger de sig 
bli.  

Analys 
Vid analys av intervjusvaren så tycker vi oss skönja en rad likheter ur informanternas 
svar. I intervjusvaren kan vi, som tidigare nämnt, även identifierar en rad teman som 
belyses i Resultat och som vi även väljer att analyserar utifrån. Vi väljer även att 
analyserar några av temana utifrån de analysbegrepp och den litteratur som presenteras i 
Tidigare forskning – teoretiskt perspektiv. Dessa analysbegrepp är: Helhetssyn, 
Helhetsdynamik, Helhetsutveckling, Mikrosystem, Mesosystem samt Makrosystem.  

Temana är identifierade ur informanternas utsagor, och grundar sig på likheter och 
olikheter i informanternas givna svar. Vi tycker oss dock inte kunna utläsa några större 
olikheter vid analys av intervjusvaren, därigenom utgår temana, som tidigare nämnts, 
mestadels ifrån likheter i informanternas utsagor.  

Tid 

Samtliga informanter säger sig uppfatta tiden som ett problem vid planering av 
utvecklingssamtal. Under intervjuerna framkom bland annat följand svar, angående 
tiden som ett problem i arbetet kring utvecklingssamtal, av informanterna.  

Förskollärare 1 nämner att hon inte ser det som bekymmersamt, men att hon tror att 
utvecklingssamtalet var lättare förr ”på grund av att man kanske inte la ner lika mycket 
tid som vi gör idag” (Förskollärare 1). Vidare säger hon sig tror att man förr kanske inte 
”jobbade lika mycket med varje barn” (Förskollärare 1) som man gör idag. 
Förskollärare 2 nämner att tiden kan vara ett problem eftersom allting kring 
utvecklingssamtal tar tid, hon nämner bland annat: ”att observera, att skriva, att 
diskutera med kollegor, att genomföra intervjuer med barnen” (Förskollärare 2) tar tid. 
Förskollärare 3 nämner att tiden alltid är en bristvara i förskolan, hon nämner även att 
tiden ofta är en bristvara vid planering och observation av barnen inför 
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utvecklingssamtalen. Hon nämner att ”man skulle vilja ha mer tid till att kunna 
observera barn så man har en tydligare bild av barnet” (Förskollärare 3).  

Jancke & Klang-Mattson (1999) skriver att det är viktigt att ”tidpunkten för samtalets 
start ska hållas, men också den överenskomna tiden att sluta. Om man är tydlig med 
tidpunkterna är det ett sätt att visa respekt för föräldrarnas tid” (Jancke & Klang-
Mattson 1999:33). I likhet med Jancke & Klang-Mattson (1999) nämner förskollärare 3 
att det är viktigt att vara klar med hur man lägger upp samtalet och att det är viktigt att 
om man har bestämt en tid för samtalet, exempelvis en halvtimme, att man då ska 
försöka hålla den tiden.  

Styrdokument 

Förskollärare 2 nämner att i och med införandet av läroplanen (Lpfö 98), krävs det mer 
av pedagogerna. Hon nämner att i och med införandet av läroplanen för förskolan (Lpfö 
98) samt i och med att det numer finns tydligare riktlinjer som styr, krävs det mer 
pedagogisk insikt och mer pedagogiskt kunnande. Vidare påpekar hon att hon inte ser 
det som bekymmersamt utan endast svårare eftersom hon säger sig tro att man tog 
lättare på utvecklingssamtalet förut. Vi tolkar hennes påstående i jämförelse med 
Bronfenbrenners (1979) benämning av Makrosystem och att, ”alla de politiska beslut 
som lett fram till utformningen av barnomsorgen” (Andersson 1986:29) indirekt får 
konsekvenser för förskollärarnas arbete.  

Förskollärare 2 nämner även att i och med införandet av läroplanen så ska 
förskolepersonalen även visa på barns kompetens och ”lärandet och att barn lär sig 
väldigt mycket i förskolan” (Förskollärare 2). Vidare nämner hon att arbetet med 
utvecklingssamtal idag känns ”mycket mer stimulerande och roligt när det är andra 
saker man tittar på liksom, med barns lek och hur leken utvecklas och hur de sociala 
relationerna utvecklas, det är ju mycket mer intressant då, att både prata om och 
observera” (Förskollärare 2). 

Gars (2002) nämner att förskollärarna, i hennes studie, kan finna det svårt att veta vad 
de ska tala om i samtalet om det inte finns något ”problem” med barnet, att det då kan 
vara svårt att fylla ut tiden. I liknelse med Gars (2002) beskriver förskollärare 3 att hon 
tycker att det kan vara svårt att upprätta individuella utvecklingsplaner för varje barn.  

Jag kan tycka att det kan vara lite svårt ibland, för är det ett barn som fungerar inom ramar och 

allting. Ibland kan det kännas som man sitter och hittar på någonting, liksom vad ska vi 

utveckla det kan kännas jätte svårt med dom barnen som är innanför ramarna. Jag kan tycka 

att det skulle räcka att ha det på dom barn där man känner att vi har någonting att jobba med 

föräldrarna tillsammans, att vi då tillsammans bestämmer att det här ska vi jobba med. 
(Förskollärare 3) 

Skilda synsätt 

Förskollärare och föräldrar har ibland olika uppfattningar om bland annat barnet, 
verksamheten och utvecklingssamtalet och om detta skriver Andersson, I (1999) 
följande: 

Lärare tycker också att det är svårt att samarbeta när föräldrarnas värderingar skiljer sig från 

lärarnas egna, dvs. när man har olika uppfattningar om uppfostran, pedagogik och vad som är 
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viktigt här i livet. Hur ska man kunna samarbeta när man tycker och tänker olika eller när den 
ena parten tror sig sitta inne med ”sanningen?” (Andersson, I 1999:144) 

Förskollärare 2 nämner att hon har upplevt en viss ”attityd” hos en del föräldrar, att om 
det inte är något problem kring deras barn, så behöver man inte ha något 
utvecklingssamtal. Där tolkar vi det som att pedagogen och föräldern har olika 
uppfattningar om vad ett utvecklingssamtal innebär. Gars (2006) skriver om att ordet 
utveckling i utvecklingssamtal kan uppfattas som något negativt, att det finns något som 
måste ”rättas till och utvecklas”(2006:83). 

Vi ska tala om något som ska utvecklas. Det kan ges två innebörder. Det kan ses som positivt 

och framåtsyftande, men det kan också ses som ett uttryck för att man ser något som 

outvecklat, för att man ser brister. Något behöver förändras, rättas till och utvecklas. (Gars 

2006:83) 

Förskollärare 1 nämner att ”svårigheter är ju något vi sällan tar upp” (Förskollärare 1) 
vid utvecklingssamtal eftersom det är en process som man jobbar länge med. Och 
förskollärare 2 nämner att det som inte gagnar barnet behöver jag inte ta upp, ”att man 
bara prata om sådant som barnet vinner på i sin utveckling” (Förskollärare 2). 

Förskollärare 3 nämner även hon att utvecklingssamtalen ska fokusera på barnets 
styrkor och förmågor, detta är någonting som man hela tiden måste tänka på, påpekar 
hon. 

Förskollärare 2 nämner vidare att hon anser det vara viktigt att man som pedagog ” är 
ganska tydlig från början, redan vid inskolningen att utvecklingssamtalet är för att 
berätta och föra barnets utveckling framåt, att vi hjälps åt med det” och att man ”är 
tydlig mot föräldrarna från början vad syftet med utvecklingssamtalet är” 
(Förskollärare 2). Även Andersson, I (1999) poängterar vikten av att syftet med 
samtalet har klargjorts. Vi anser att de föräldrar som inte tycker/tror att det behövs något 
utvecklingssamtal om det inte finns någon oro eller funderingar, inte är klara med 
samtalets syfte.  

Kommunikation 

En individ ingår växelvis i olika Mikrosystem, så som hemmet och kamraterna. När 
barnet börjar i förskolan kommer det automatiskt att ingå i, för barnet, ett nytt 
Mikrosystem.  

När barnet börjar i daghemmet, kommer det att vistas i och påverkas av två olika världar. Med 

andra ord kan man säga att barnet kommer att ingå i två olika system. De två systemen, 
familjen och daghemmet möts i samarbetet kring barnen. (Rahm & Wall 1990:8)

Barnet ställs då inför en ny situation som indirekt får konsekvenser som påverkar 
barnet. Det kan även i vissa fall innebära att föräldrarna till barnet möter en ny situation 
som indirekt får konsekvenser som påverkar dem. Utifrån vad informanterna uttrycker 
tycker vi oss uppfatta att de har en Helhetssyns – och en Helhetsdynamisk inställning, då 
samtliga nämner betydelsen av en fungerande kommunikation med barnets föräldrar. 
Förskollärare 1 nämner att hon sällan uppfattar något stort problem i samband med 
utvecklingssamtal, vidare nämner hon att genom att ha en bra kommunikation med 
föräldrarna så förebygger hon detta.  
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Förskollärare 2 poängterar dessutom att man som pedagog under ett utvecklingssamtal 
även vill ta del av föräldrarnas bild av barnet. Vi tolkar det som om hon då, som Kylén 
(1992) utrycker det, ser till hela barnets person och till den miljö som barnet lever i och 
att hon på så sätt även kan förstå barnet bättre. Även Andersson (1986), efter tolkning 
av Bronfenbrenner (1979), poängterar betydelsen av att det finns en indirekt förbindelse 
mellan ”närmiljöerna som uppmuntrar utvecklingen av ett ömsesidigt förtroende, en 
positiv inställning, målöverensstämmelse och en maktbalans i förmån för handlingar i 
den utvecklande personens intresse” (Andersson1986:90). Således poängterar han att 
barnets utveckling, i både familjen och skolan, underlättas av att det finns öppna 
kommunikationskanaler i båda riktningarna (Andersson 1986). Han påpekar även att 
kommunikationen mellan de olika Närmiljöerna kan förekomma i varierande former. 
En kommunikationsform, som vi tolkar det, är den som Förskollärare 3 nämner – att det 
kan vara bra att lämna ut frågor till föräldrarna innan samtalet så att de vet vad samtalet 
ska innehålla.  

Förskollärare 3 nämner att det är viktigt att få föräldrarna att förstå att man hela tiden 
arbetar för barnets bästa, att man måste jobba tillsammans med föräldrarna i 
utvecklingsarbetet kring barnet. Vi tolkar hennes uppfattning som jämförlig med det 
som Bronfenbrenners (1979) menar, att genom att det finns en indirekt förbindelse 
mellan barnets olika Settings, Närmiljöer (Anderssons (1986) översättning), så bidrar 
det till att den utvecklande potentialen hos ett Mesosystem förhöjs. Mesosystem som 
Bronfenbrenner (1979) beskriver handlar just om relationerna mellan olika närmiljöer, i 
det här fallet förskolan och hemmet, hur de hänger samman och hur barnets utveckling 
är beroende av dem. Även Jancke & Klang-Mattsson (1999) menar att det är viktigt att 
mötas och skapa en gemensam förståelse för barnet, för att på bästa sätt kunna främja 
barnets utveckling.  

Förskollärare 2 nämner även att det är viktigt att ha bra kommunikation med föräldrarna 
och att vara rak mot dom från början ”så att man inte går och väntar för länge, 
skräckscenariot är ju att man väntar till man har utvecklingssamtal och då sitter och tar 
upp en massa svårigheter… att man inte väntar, utan känner man oro tar man det på en 
gång” (Förskollärare 2). Föräldrarna ska enligt förskollärare 2 ”inte behöva vara 
nervösa inför ett utvecklingssamtal” (Förskollärare 2) och undra över vad som ska 
komma upp. Förskollärare 3 nämner även hon att det är viktigt att hela tiden ha en 
öppen dialog och kommunikation med föräldrarna. ”Det ska inte vara överraskande för 
en förälder och komma och höra om en svårighet som barnen har, på ett 
utvecklingssamtal. De ska man ha haft kännedom om innan, det är bara det att nu 
kanske vi har mer tid att prata” (Förskollärare 3). 

Material 

Ytterligare en likhet som vi tycker oss kunna skönja ur informanternas svar är att 
samtliga informanter poängterar betydelsen av att ha ett bra material, som ett 
hjälpmedel vid arbetet kring utvecklingssamtal, för att förebygga att problem uppstår. 
Förskollärare 1 berättar att de har ändrat sin individuella utvecklingsplan så att det 
mesta nu är i positiv riktning och att de inte tar upp sådant som ”klingar negativt”. 
Vidare nämner hon att de i dagens individuella utvecklingsplan bland annat står: ”Vad 
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är du bra på? Vad tycker du är roligt? Vad vill du lära dig?” (Förskollärare 1) etc. Hon 
nämner att hon ser dessa frågor, som mer till barnens fördel.  

Förskollärare 2 beskriver att de på hennes förskola har utformat sitt eget ”material kring 
utvecklingssamtal helt och hållet själva” (Förskollärare 2) och att de gjort detta under 
mycket lång tid. Vidare berättar hon att ”Vi har diskuterat väldigt mycket hur vi ser på 
barn, vad är barns lärande och vad är utveckling… det känns genomarbetat” 
(Förskollärare 2). Förskollärare 3 nämner även hon att det är ”viktigt att man har ett 
material som man är tillfreds med. Ett material som ser till barnens styrkor och 
förmågor… för i dagens samtal ska man ju fokusera på styrkor och förmågor” 
(Förskollärare 3). Vidare nämner hon att det är en styrka att man har ett material som 
man ”jobbat med ett tag, som man känner att det här fungerar, så att man känner sig 
trygg med materialet” (Förskollärare 3). 

Kunskap & erfarenhet 

Ur informanternas intervjusvar tycker vi oss kunna uttyda att samtliga informanter inte 
uppfattar så mycket problem i arbetet kring utvecklingssamtal. Vår tolkning är att detta 
kan bero på, som Kylén (1992) benämner, Helhetsutveckling, då två av informanterna 
nämner kunskap och erfarenhet som anledning till varför de inte uppfattar så mycket 
problem i arbetet kring utvecklingssamtal.  

Förskollärare 2 nämner att arbetet kring utvecklingssamtal känns lättare med tiden ”man 
blir säkrare ju längre man jobbar och ju fler samtal man har haft så känner man sig 
säkrare på vad man ska säga, hur man ska uttrycka sig och hela det där alltet” 
(Förskollärare 2). Förskollärare 2 har arbetat som resurs samt på en avdelning för barn 
med behov av särskilt stöd, hon nämner att hon då har fått mycket erfarenhet av 
bemötande, då hon ”har haft mycket svåra samtal” (Förskollärare 2). Hon säger sig tro 
att ”när man har jobbat med sådana svåra samtal då har man också fått lära sig att 
vara tydlig och ärlig mot föräldrarna” (Förskollärare 2). I och med att hon arbetade på 
en avdelning för barn med behov av särskilt stöd så utvecklade hon den kunskap som 
krävdes för att bemöta dessa barns föräldrar. Vi tolkar detta som att hon har utvecklats 
och erhållit ”erfarenhet genom samspel med miljön” (Kylén 1992:20). 

Förskollärare 3 nämner att hon inte stöter på så mycket problem kring 
utvecklingssamtal idag, även hon beskriver att utvecklingssamtal känns lättare med 
tiden ”man har erfarenhet, man är inte så nervös inför det och man har gjort det så 
många gånger förut” (Förskollärare 3).  

Sammanfattning 

Samtliga informanter säger sig uppfatta tiden som ett problem vid planering av 
utvecklingssamtal, eftersom allting kring utvecklingssamtal tar tid och tid är en 
bristvara i förskolan. 

”… alla de politiska beslut som lett fram till utformningen av barnomsorgen” 
(Andersson 1986:29) får indirekta konsekvenser för förskollärarnas arbete. I och med 
införandet av läroplanen (Lpfö 98) så krävs det mer pedagogisk insikt och mer 
pedagogiskt kunnande, då det numer finns tydligare riktlinjer som styr.  Förskollärare 3 
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nämner även att det kan kännas svårt ibland, att upprätta individuella utvecklingsplaner 
tillsammans med föräldrarna då det gäller de barn som ”fungerar inom ramarna”. 

Förskollärare och föräldrar har ibland olika uppfattningar om bland annat barnet, 
verksamheten och utvecklingssamtalet, informanternas uppfattas ha en Helhetssyns – 
och en Helhetsdynamisk inställning då samtliga Informanter nämner betydelsen av en 
fungerande kommunikation med barnets föräldrar. 

Samtliga informanter poängterar även betydelsen av att ha ett bra material, i arbetet med 
utvecklingssamtal, ett material som de kan känna sig tillfreds med.  

Kyléns (1992) benämning av begreppet, Helhetsutveckling stämmer in på två av 
informanterna då de nämner kunskap och erfarenhet som anledning till varför de inte 
uppfattar så mycket problem i arbetet kring utvecklingssamtal.  
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Diskussion 
Den slutsats som vi drar, utifrån de kvalitativa intervjuerna med tre yrkesverksamma 
förskollärare, är att förskollärare inte uppfatta särskilt mycket problem kring 
utvecklingssamtal i förskolan. Det som dock framkommer under intervjuerna är att Tid 
är en bristvara vid planering samt att Skilda synsätt mellan förskolepersonal och 
föräldrar kan bli ett problem. Då tid uppfattas som en bristvara i förskolan, nämner 
förskollärare 3 att det kan underlätta att ”dela upp” utvecklingssamtalen mellan 
personalen och att samtalen hålls under olika perioder, på så sätt kan en personal i taget 
koncentrera sig på utvecklingssamtalen. Förskollärare 1 anser att man bör se 
utvecklingssamtalet som en långsiktig process. Vidare anser förskollärare 2 att man får 
se observationerna, skrivandet, diskussionerna och intervjuandet av barnen som ett 
verktyg i arbetet som leder det framåt, även om det tar tid. 

Om förskolepersonal och föräldrar har Skilda synsätt kan det enligt informanterna bidra 
till att det uppstår problem. För att förebygga och hantera detta nämner samtliga 
betydelsen av att förskolepersonal och föräldrar har en bra kommunikation.  

Som vi nämner i avsnittet Tidigare forskning – teoretiskt perspektiv så kan barnets 
utveckling, i både familjen och skolan, underlättas av att det finns öppna 
kommunikationskanaler i båda riktningarna (Andersson 1986). Att det är viktigt att vara 
tydlig mot föräldrarna från början om varför förskolan har utvecklingssamtal samt att 
föräldrarna blir insatta i vad syftet med utvecklingssamtal är, var något som vi utläste ur 
intervjuerna. Vi tror att det kan finnas en viss oro hos en del föräldrar då de tror att 
barnet ska bedömas i utvecklingssamtalet, syftet med utvecklingssamtalet i förskolan är 
nog inte helt klart för alla. Det är inte ”problem” eller bekymmer kring barnet som ska 
tas upp här, det är i så fall som förskollärare 2 säger – ”ett annat samtal”.   

Många föräldrar har ingen erfarenhet av utvecklingssamtal i förskolan då detta har 
kommit att bli ett obligatoriskt inslag i och med Lpfö 98, utan minns säkert de 
”utvecklingssamtal” som de själva var med om under deras egen skoltid. Vi tror att 
genom otillräcklig information till föräldrarna och brist på entusiasm från förskolans 
sida, kan det bidra till att missförstånd uppstår mellan barnets två närmiljöer – hem och 
förskola. Genom tydlighet och genom att förskolepersonalen visar att de tycker att det är 
roligt att berätta om barnen så tror vi att det kan bidra till att de skilda uppfattningarna, 
som föräldrar och förskolepersonal eventuellt har, istället utvecklas till en gemensam 
förståelse.  

Vi kan inte veta hur föräldrar uppfattar utvecklingssamtalet i förskolan och dess 
innebörd, då vår studie är utifrån förskollärarnas perspektiv. Vi kan bara tala utifrån 
våra egna uppfattningar och erfarenheter som vi hade innan vi påbörjade studien. Att 
barnen ”bedöms” och att svårigheter tas upp på utvecklingssamtalen var nog dessvärre 
något som vi trodde, i alla fall delvis, hörde till utvecklingssamtalen. Nu har vi kommit 
till insikt i att dessa saker inte tas upp i utvecklingssamtal och att svårigheter tas upp 
direkt, eller i ”ett annat samtal”. 

 

 31



I mötet med föräldrar tycker vi att det är viktigt att komma ihåg det som Ekengren 
(2002) skriver i en artikel, att ”Läroplanens människosyn gäller inte bara barnen, det 
gäller även synen på föräldrarna och den ska genomsyra allt arbete i förskolan” 
(2002:13). En människosyn som vi anser kan vara bra att ha i dessa möten är den som 
utgår ifrån ett interaktionistiskt grundantagande – att vi påverkas av och utvecklas i 
interaktion med människor och vår miljö. Detta jämför vi med ett citat som går att 
utläsa i läroplanen, att ”förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer 
och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa 
sammanhang och mening” (Lärarboken 2005:32f).  

Förskollärare 3 nämner att något som kan kännas svårt är då det ska upprättas en 
individuell utvecklingsplan ”för ett barn som fungerar inom ramar” (Förskollärare 3) 
Hon tycker att det ibland kan ”kännas som man sitter och hittar på någonting, liksom 
vad ska vi utveckla, det kan kännas jättesvårt med dom barnen som är innanför 
ramarna” (Förskollärare 3) I Inledningen beskrivs att vi har en fundering berörande de 
individuella utvecklingsplanerna, om dessa kan vara något som förskollärarna uppfattar 
som ett problem i arbetet kring utvecklingssamtal. Utifrån det som framkom under 
intervjuerna så drar vi den slutsatsen att de individuella utvecklingsplanerna är något 
som kan uppfattas som ett problem, i arbetet kring utvecklingssamtal. Dock kan vi inte 
dra den slutsatsen att detta är en allmän uppfattning, då endast en av våra informanter 
tog upp detta. 

I Inledningen beskrivs även att vi ställer oss frågande till huruvida styrdokumenten 
påverkar förskollärarnas arbete kring utvecklingssamtal. Förskollärare 2 anser att det 
krävs mer av pedagogerna idag, att man förr kanske tog lättare på utvecklingssamtalet 
och att det idag måste det stämma överens med läroplanens mål. Förskollärare 2 nämner 
vidare att i och med införandet av läroplanen så ska förskolepersonalen även visa på 
barnens kompetens och lärande, på grund av detta anser hon att arbetet med 
utvecklingssamtal idag känns ”mycket mer stimulerande och roligt när det är andra 
saker man tittar på liksom, med barns lek och hur leken utvecklas och hur de sociala 
relationerna utvecklas, det är ju mycket mer intressant då, att både prata om och 
observera” (Förskollärare 2). Utifrån detta drar vi således den slutsatsen att 
styrdokumenten indirekt har en påverkan på förskollärarnas arbete, både allmänt samt 
på deras arbete med utvecklingssamtal. I likhet med föregående slutsats så kan inte 
heller detta tolkas som en allmän uppfattning av förskollärare, då endast en av våra 
informanter tog upp detta. 

Vi uppfattar det som att utvärderingen, efter utvecklingssamtalet, inte ges stort utrymme 
i förskolan Endast en av informanterna vidrör denna fråga och säger då följande: 
”utvärdering… Jag måste säga personligen att det är nog det som man lägger ner minst 
tid på… det kanske är en brist jag vet inte” (Förskollärare 3). Resterande två 
informanter vidrör inte detta ämne, och vår tolkning är då att de inte lägger stor vikt vid 
detta moment. 

Innan studien trodde vi att resultatet skulle bli annorlunda och att mer uppfattade 
problem skulle komma fram under intervjuerna. Dock drar vi den slutsatsen att de 
faktorer som vi innan studien trodde skulle komma upp som problem inte kan uteslutas, 
bara för att de inte nämndes av informanterna eftersom vår undersökningsgrupp enbart 
består av tre förskollärare. 
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Gars (2002) nämner bland annat, utifrån intervjuer med förskollärare om mötet med 
föräldrar, att det kan finnas de föräldrar som bävar inför samtalet och som försöker 
undvika att komma till dem. Vi tror att detta kan vara något som informanterna i vår 
studie även stött på i sitt arbete, men som de inte nämnde under intervjuerna då de 
möjligen inte uppfattar det som ett stort problem.  

Reflektion över forskningsprocessen  
Vi har valt att utgå ifrån ett interaktionistiskt grundantagande. Med interaktion menar vi 
inte bara den som sker mellan föräldrarna och förskollärarna i ett utvecklingssamtal, 
utan även interaktionen som sker mellan oss som intervjuare och förskollärarna som 
informanter. Denna interaktion har nämligen en viktig roll för vår studies trovärdighet. 
Hur har interaktionen mellan oss som intervjuare och förskollärarna som informanter 
påverkat samtalet? Enligt Bronfenbrenner (1979) lever människan i interaktion med sin 
omgivning, den miljö som en individ lever/växer upp i påverkar hur individen blir som 
person och på vilket sätt omgivningen ser på individen. Vi undrar huruvida våra och 
informanternas uppfattningar kan ha haft en inverkan på intervjun, har våra olika 
närmiljöer påverkat mötet?  

Vidare undrar vi huruvida mötet med informanterna har påverkats av att de ingår i vårt 
kontaktnät. Kan det exempelvis ha påverkat deras svar, attityd samt språkval? 

Som framgår under rubriken Metod så har vi valt att använda oss av kvalitativa 
intervjuer som datainsamlingsmetod för vår studie. Vi beskriver i metodavsnittet att vi 
har valt intervjuer och inte enkäter som datainsamlingsmetod och att anledningen till 
detta var att vi ville få ut bredare svar från informanterna, som de dessutom fick en 
chans att förklara. Men vi ställer oss frågande till vad som hade hänt med resultatet om 
vi istället hade använt oss av enkäter som datainsamlingsmetod, hade informanterna då 
givit oss andra svar då de kunde vara mer anonyma? Vi ställer oss även frågande till 
huruvida intervjufrågorna har givit oss ett bra resultat utifrån våra syften och 
frågeställningar, hade andra frågor givit ett bättre resultat? Vi anser dock att våra frågor 
var passande för vår studie, men kan aldrig vara säkra på om de var de bäst formulerade 
frågorna. Studiens första frågeställning, det vill säga ”Hur säger sig några 
yrkesverksamma förskollärare uppfatta sitt arbete kring utvecklingssamtal?” anser vi 
genomsyra hela studien, då samtliga intervjufrågor riktar sig mot informanternas 
uppfattningar kring utvecklingssamtalet. 

Lantz (2007) beskriver att data kan diskuteras från olika förhållningssätt, hon tar bland 
annat upp följande fråga: ”Kan man lita på vad folk säger?” (Lantz 2007:13). I 
intervjubrevet (se bilaga) som vi mailade/gav till informanterna framgick det att vi var 
intresserade av informanternas uppfattningar och att det inte finns något rätt eller fel 
svar. Efter intervjun ställde vi oss dock följande frågor: Ville informanterna ge oss de 
”rätta” svaren som de trodde att vi helst ville höra, eller svarade de ärligt på våra 
intervjufrågor? Dessa frågor kommer vi aldrig att få svar på, men vi hoppas och tror att 
informanternas utsagor är sanna uppfattningar här och nu.  

Enligt Patel & Davidson (2003) kan uppfattningar kring ett visst fenomen förändras 
med tiden ”människors uppfattningar kan förändras, t.ex. genom lärande och 
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utveckling” (Patel & Davidson 2003:33f). I och med att vi delar denna syn på 
uppfattningar tror vi även att informanternas utsagor kring utvecklingssamtalet i 
förskolan ständigt kommer att förändras. Något som de ser som problem idag kanske de 
inte ser som problem imorgon. Enligt våra informanter har utvecklingssamtalet blivit ett 
lättare yrkesmoment med tiden, i och med att de har fått mer erfarenhet och kunskap. 
Genom detta har deras uppfattningar kring utvecklingssamtalet förändrats och 
antagligen kommer det även att fortsätta göra det.  

I ett flertal källor som vi tagit del av i vår studie, nämns att många faktorer kan spela in 
under ett samtal och i mötet mellan olika närmiljöer. Lindelöf-Kitching & Magnusson 
(1992) beskriver att samtalet och mötet mellan två olika närmiljöer inte enbart sker 
genom att vi kommunicerar med ord. Kommunikation sker även genom kroppsspråk, 
röst, tonfall, sammanhang och relation mellan de talande (Lindelöf-Kitching & 
Magnusson 1992). I vår studie har vi dock valt att enbart utgå ifrån informanternas 
verbala utsagor då vi inte anser oss vara kapabla till att avgöra på vilket sätt de 
ickeverbala utsagorna skall tolkas. Sellerfors menar att ”Mycket av det icke-verbala, 
som förmedlas från en människa till en annan, har inte samma betydelse för alla 
människor” (Sellerfors 1990:31). Vi tror dock att vi undermedvetet har läst in delar av 
det ickeverbala då vi har tolkat informanternas svar, och att detta omedvetet har 
påverkat våra tolkningar av informanternas utsagor. 

Vidare forskning  
Eftersom även tankar och frågor kring föräldrars syn på utvecklingssamtal i förskolan 
dök upp under studiens gång, så skulle det i fortsatt forskning vara av intresse att även 
göra en studie kring detta. Hur tydlig är förskolan?, talar de ett språk som föräldrarna 
kan relatera till och så vidare? Delade uppfattningar kan handla om missförstånd mellan 
föräldrarna och pedagogerna, inte enbart på grund av brist på information utan även 
bland annat genom att förskollärarna talar ett yrkesspråk som de tar för givet att 
föräldern förstår (Claesdotter 2000).  

Det skulle även vara av intresse att i fortsatt forskning, intervjua både förskollärare samt 
barnskötare för att jämföra om deras uppfattningar skiljer sig åt. Av samma anledning 
skulle det vara av intresse att ta del av både manliga- samt kvinnliga förskollärares 
uppfattningar om deras arbete kring utvecklingssamtal.   

Avslutande diskussion  
Vår studie har givit oss en inblick i hur några förskollärare uppfattar sitt arbete kring 
utvecklingssamtal, samt hur de säger sig förebygga och hantera problem kring 
utvecklingssamtal. Vi har genom intervjuer med tre yrkesverksamma förskollärare samt 
genom att titta på tidigare genomförda intervjuer, med både förskollärare och lärare, 
tagit del av andras uppfattningar av problem som kan uppstå i samband med 
utvecklingssamtal. Vi anser oss ha nått upp till studiens syfte samt funnit svar på de 
frågeställningar som belyses. Som tidigare nämnt kan vi inte dra någon generell slutsats 
då vi enbart har utgått från tre förskollärares uppfattningar. Anledningen till att studien 
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innefattar endast tre förskollärares uppfattningar, är för att vi fann det svårt att finna 
förskollärare med en viss erfarenhet av utvecklingssamtal och som ville delta i studien. 

Huruvida vi kommer att uppfatta liknande problem, som de informanterna tog upp, då 
vi själva är yrkesverksamma förskollärare är svårt att veta, men till viss del tror vi dock 
att vi kommer att göra det. Vi tror även att vi med stor sannolikhet kommer att uppfatta 
helt nya problem, problem som inte kom fram i vår studie och som andra kanske inte 
uppfattar som problem. Alla människor uppfattar problem olika, det som uppfattas som 
problem för en kanske inte uppfattas som det för en annan. Problem kan även försvinna 
och nya problem kan även uppstå. Att vi alltid kommer att uppfatta mer eller mindre 
problem i vårt arbete kring utvecklingssamtal är vi dock helt säkra på. 
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Bilaga 1 
Hej! 
 
 
Vi heter Johanna Jonsson och Veronica Olofsson och vi studerar på lärarhögskolan i 
Stockholm. Nu läser vi vår sista termin och skriver på vårat examensarbete. Du har 
accepterat att bli intervjuad av oss för vårt arbete och vi vill på det här viset ge dig 
information inför intervjun. I fall det uppstår några frågetecken får du gärna kontakta 
oss eller vår handledare på Lärarhögskolan, Lena Geijer (lena.geijer@lhs.se).  
 
Intervjun kommer att handla om hur du uppfattar problematiken kring 
utvecklingssamtal på förskolan. Du behöver inte förbereda dig på något sätt, men du får 
gärna diskuterade ämnet med någon/några arbetskollegor inför intervjun. Vi är 
intresserade av dina uppfattningar och det finns inget rätt eller fel svar. Vi vill höra om 
dina uppfattningar allmänt och inte kring specifika personer och fall då detta kan 
uppfattas vara etiskt känsligt. 
 
Vid en intervju och när man skriver ett examensarbete finns det forskningsetiska 
principer att ta hänsyn till. Vi vill här kort informera dig om att ditt deltagande är 
frivilligt och att det sker på dina villkor. Du har rätt att avbryta din medverkan utan att 
detta kommer att medföra negativa följder. De uppgifter som kan identifiera dig som 
person kommer att vara konfidentiella och ”förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.”5

 
Vårt examensarbete kommer att bli en offentlig handling, men din identitet kommer inte 
att kunna utläsas. Med detta menar vi att varken ditt, förskolans eller kommunens namn 
kommer att framgå i vårt examensarbete. 
 
Vi har hämtat information om forskningsetiska principer på följande Internetadress: 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf    
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Johanna Jonsson                                    Veronica Olofsson 
Mobil: 0736-959 281                                           0739-952 671 
Mail: Johannajonsson77@hotmail.com                  veronica.olofsson1@student.lhs.se 
 

                                                 
5 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf   (2007-04-12  kl. 11.50) 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor: 

1. Hur uppfattar du ditt arbete kring utvecklingssamtal? – Definiera det du ser som 
styrkor och svagheter vid planering, genomförande och utvärdering. 

2. Vilken problematik (bekymmer, motstånd, hinder) har du stött på i samband 
med att du planerat, genomfört och utvärderat utvecklingssamtal?  

Följdfråga: Hur förebygger du detta? Hur hanterar du situationen när den 
uppstår? 

3. Var det något som kändes problematiskt (svårt, bekymmersamt) förr som inte 
känns problematiskt idag?  

               Följdfråga: Vad tror du detta beror på? 
4. Finns det något som har blivit mer problematiskt (svårt, bekymmersamt) med 

tiden, som kanske kändes lättare förr?  

      Följdfråga: Vad tror du detta beror på? 
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