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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att se närmare på samtalsunderlag för utvecklingssamtalen i förskolan. Vi vill 

genom textanalys se närmare på vilka föreställningar dessa för med sig och bygger på. Vi undersöker 

vilka kopplingar det finns mellan läroplaner och detta framskrivna material. I studiens resultat 

framkommer det att våra förskolors material i stor utsträckning bygger på liknande föreställningar om 

barnet, verksamheten, föräldrainflytande och utvärdering. Barnet och verksamheten skrivs ofta fram i 

relation till varandra, där verksamheten beskrivs som något som är till för att barnet ska kunna leva 

upp till de föreställningar om barn som finns i samtalsunderlagen. Vi ser även att det finns en vikt av 

att få föräldrars upplevelser och synpunkter på detta då de i samma utsträckning som pedagoger ges 

inflytande i samtalsunderlagen. Vi tycker oss även se att utvärderingsuppdraget får en indirekt plats 

genomgående i samtalsunderlagen där både pedagoger och föräldrar genom att använda materialen 

utvärderar verksamheten i relation till hur den bidrar till att barnet erövrar ny kunskap. Vår slutsats är 

att alla parter som använder sig av dessa samtalsunderlag är med och utvärderar och bidrar till en 

bättre förskola. Att pedagoger tillsammans med föräldrar kan skapa en verksamhet som här och nu 

anses som det bästa för barnet.  

Nyckelord 
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Förord 

Vi som skriver denna uppsats är två förskollärarstudenter på Stockholms Universitet, som funnit ett 

gemensamt intresse för förskolans utvecklingssamtal. Vi anser att utvecklingssamtalet är en viktig del 

i förskollärarens profession och ett ämne som det är viktigt att ha mer kunskap om då det framkommer 

i skollagen (SFS 2010:800) och i läroplanen (Skolverket 2010) att personalen på förskolan ska ha 

fortlöpande samtal med barnet och dess vårdnadshavare. Det framkommer också att utvecklingssamtal 

ska hållas minst en gång om året där förskolläraren har det övergripande ansvaret. Simonsson och 

Markström (2013b, s.117) skriver att förskolan är en del av granskningssamhället, där målen för 

förskolan formuleras ovanifrån och att de professionella på förskolan anpassar sin verksamhet efter 

dessa styrningar. En del av detta är utvecklingssamtalet. I Simonsson och Markström (2013a, s.6-7) 

artikel skriver de även att utvecklingssamtalet är en viktig samtalsarena för pedagogerna som 

professionella men även för föräldrar och arbetet i förskolan för barnets bästa. Därför tycker vi att det 

är viktigt att se närmare på utvecklingssamtalet i förskolan. 

Författarnas insatser 

Under arbetets gång har uppsatsen delar skrivits fram genom en gemensam dialog och bearbetning. De 

flesta av uppsatsens delar har även skrivits gemensamt, där vem som suttit vid tangentbordet har 

varierat. Detta gör att vi inte kan urskilja vem som gjort vad, då vi anser att båda är lika delaktiga i alla 

uppsatsens delar. 
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Inledning 

Vi har genom erfarenheter i verksamheter sett att utvecklingssamtal ofta genomförs med hjälp av 

samtalsunderlag. Vi tänker att dessa samtalsunderlag är intressanta att undersöka närmare för att få 

kunskaper om vad dessa förmedlar. Vi tänker oss även att dessa kan ha kopplingar till den framskrivna 

läroplanen och att det är en slags realisering av den. Vi vill alltså med denna uppsats se närmare på hur 

den framskrivna läroplanen tar sig i uttryck i samtalsunderlagen för utvecklingssamtal. Vi vill även se 

närmare på vilka föreställningar om barn och verksamhet som kommer till uttryck i samtalsunderlagen 

för utvecklingssamtal och även få mer kunskap om föräldrars inflytande och delaktighet i relation till 

utvärdering och utvecklingssamtal. 

Förskollärare ska vara proffs på utvecklingssamtalet och dess innehåll, utförande och genomförande 

(Richter 2014, s.1-2). Utvecklingssamtalet är alltså inte vilket samtal som helst på förskolan, det är ett 

samtal som regleras av förskolans läroplan menar Maria Simonsson och Ann-Marie Markström 

(2013a, s.20).  Idag har förskolan en reviderad läroplan (LPFÖ 98/10) och i kapitlet ”2.4 Förskola och 

hem” så framkommer detta: ” Arbetslaget ska […] föra fortlöpande samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt 

genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år” (Skolverket 2010, s.13). Simonsson och 

Markström (2013a, s.2) skriver att mer information om utvecklingssamtal inte finns i läroplanen.  

I Allmänna råd och kommentarer (Skolverket 2013, s.33) kan vi dock hitta mer riktlinjer angående 

utvecklingssamtal. Här står det att utvecklingssamtalet ska bygga på en bred och nyanserad bild av 

barnets lärande och utveckling och att barnet inte ska jämföras med någon annan än sig själv och inte 

heller ifrån fastställda normer. Det står även att föräldrar ska vara delaktiga i verksamheten och ges 

delaktighet. I Allmänna råd och kommentarer (Skolverket 2013, s. 35-36) står det även att det är 

förskolläraren som har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet och att utvecklingssamtalet 

bör vara ett samtal som bygger på en bred och nyanserad bild på barnets och barnets utveckling och 

lärande och på vilket sätt förskolans verksamhet bidrar till att barnet trivs, har roligt och fungerar 

socialt. 

Det finns en del forskning angående utvecklingssamtal idag och några som behandlar och nämner 

detta är till exempel Ann-Marie Markström (2010) och Maarit Alasuutari och Kirsti Karila (2009), i 

stycket ”Tidigare forskning” kommer vi redovisa resultaten av deras forskning. Vi kommer i denna 

uppsats att se närmare på utvecklingssamtal i förskolan. Hur förskolan bestämmer sig för att tackla 

dessa utvecklingssamtal och vilka underlag de använder, påverkar vilken typ av kunskap som blir 

möjlig för förskolan och vårdnadshavare att få, därför är det viktigt att granska dessa verktyg, då de får 

konsekvenser för verksamheten (Elfström 2013, s.26).  
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Bakgrund 

Skollagen 

I skollagen (SFS 2010:800) står det att personalen på förskolan ska ha fortlöpande samtal med barnet 

och vårdnadshavare som ska handla om barnets utveckling. Det ska minst en gång om året genomföras 

ett utvecklingssamtal som förskollärare har det övergripande ansvaret för. Vidare står det även att 

förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barn en trygg omsorg. Verksamheten 

ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolans läroplan 

Förskolans läroplan reviderades år 2010, då gjordes anpassningar efter skollagen (2010:800) och det 

tillkom även ett kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling. Det gjordes även 

ett förtydligande av förskollärare och förskolechefers ansvar (Skolverket 2010, s.2). I förskolan sätts 

omsorg och utbildning ihop, syftet med förskolan är att tillgodose barnen med bra pedagogiska 

aktiviteter där omsorg och utbildning skapar en helhet. Detta kommer från läroplanen som är ett slags 

ramverk när det kommer till värderingar, uppdrag och mål för förskolan. Implanteringen av dessa 

värderingar, uppdrag och mål ligger till en stor del hos lokala auktoriteter och förskolorna själva 

(Dahlberg & Moss 2005, s. 129-130). 

I förskolans läroplan (Skolverket 2010, s.8) framkommer det att förskolan aktivt och medvetet ska 

påverka och stimulera barnet att utveckla förståelse för samhällets gemensamma demokratiska 

värderingar. Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och får uppleva 

eget värde. Det är även förskolläraren som ska ansvara för att förskolans verksamhet är demokratisk 

där barnen aktivt deltar. I läroplanen (Skolverket 2010, s.9) står det att förskolans verksamhet ska 

formas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande blir ett. Verksamheten ska 

stimulera och utmana barnets utveckling och lärande. Det lustfyllda lärandet, leken ska tas tillvara på 

samt barnets intresse och vilja för att lära ska främjas i verksamheten. Det som ska utgöra grunden för 

förskolans verksamhet är utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Det är barnens erfarenheter, 

intresse, behov och åsikter som verksamheten ska utgå från. Förskolan ska även sträva efter barnet 

utvecklar en förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och att barnen ges möjlighet att påverka sin 

situation. Det är förskolläraren som ska ansvara för att barnen får inflytande på förskolans arbetssätt 

och över innehållet i verksamheten (Skolverket 2010, s.12). 

Vidare i läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s.13) står det att det är vårdnadshavarna som 

ansvarar för barnets fostran och utveckling och att förskolan fungerar som ett komplement till hemmet 

genom att skapa förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och på ett mångsidigt sätt. 

Det ska vara ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. Vidare står det även att föräldrar 

inom ramen för de nationella målen ska vara delaktiga i att påverka verksamheten i förskolan. 

Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrar denna möjlighet att bli delaktig i verksamheten och utöva 

inflytande över den. De ska även ges inflytande om utvecklingssamtalet innehåll, utformning och 

genomförande. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s.14-15) står det även att förskolans 

kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras och följas upp, utvärderas och utvecklas. 
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Barns utveckling och lärande behövs följas, dokumenteras och analyseras för att utvärdera förskolans 

kvalité och skapa goda villkor för lärande. Det behövs kunskap om barns erfarenheter, kunnande och 

delaktighet för att kunna stödja och utmana varje barns lärande. Det handlar om att arbeta fram bättre 

arbetsprocesser för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna trygghet och ha 

roligt i förskolan. Utvärderingen ska utgå från ett barnperspektiv och både föräldrar och barn ska vara 

delaktiga i utvärderingen och deras röster ska lyftas fram. Vidare står det även att förskollärare ska 

ansvara för att verksamheten ska dokumenteras, följas upp och utvärderas men även att de resultat som 

framgår av dokumentation, uppföljning och utvärdering i det systematiska kvalitetsarbetet används för 

att utveckla förskolans kvalitet och barns möjlighet till utveckling och lärande.  

Allmänna råd 

För att stödja och ge vägledning för huvudmän, förskolechefer, förskollärare och arbetslag i arbetet 

med ökad måluppfyllelse inom förskolan har Allmänna råd och kommentarer tagits fram (Skolverket 

2013, s.3). I Allmänna råd och kommentarer står det att utvecklingssamtalet ska bygga på en bred och 

nyanserad bild av barnets lärande och utveckling där barnet inte ska jämföras med någon annan än sig 

själv och inte från fastställda normer. Vidare står det att föräldrar ska ges möjlighet till delaktighet i 

verksamheten och ges inflytande över hur målen iscensätts i den pedagogiska planeringen. När det 

kommer till barnens inflytande i förskolan är det vårdnadshavarna som företräder sina barn i dialog 

med förskolans ledning och personal. Det är samtidigt ett självklart inslag i det dagliga arbetet i 

verksamheten att varje barn ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och på andra sätt få inflytande i 

verksamheten (Skolverket 2013, s.33).  

Vidare står det att förskolläraren har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalets innehåll, 

genomförande och utformning men att det är även möjligt att någon i personalgruppen oavsett 

yrkeskategori genomför utvecklingssamtalet. Vem det är som ska utföra utvecklingssamtalet avgörs på 

varje förskola. Innebörden i läroplanen är att barns lärande och utveckling alltid ska sättas i relation till 

de förutsättningar förskolan bidrar med. Därför bör utvecklingssamtalet vara ett samtal som bygger på 

en bred och nyanserad bild av barnets utveckling och lärande och på vilket sätt förskolans verksamhet 

bidrar till att barnet trivs, har roligt och fungerar socialt. Dokumentationen som används ska handla 

om vad som uppstår mellan barnet och dess omgivning och inte handla om att synliggöra hur barnet 

agerar i relation till färdiga teorier eller fastställda normer. De verksamma på förskolan ska följa 

barnet och hur dess lärande och utveckling sker och på vilket sätt verksamheten bidrar till detta. Därför 

är det då viktigt att utvecklingssamtalet fokuserar på vilket sätt och i vilka situationer barnet utvecklas 

och lär för att sedan koppla de till hur verksamheten kan utmana och stimulera till barnets utveckling 

och lärande (Skolverket 2013, s.35-36).  
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Tidigare forskning 

Blicken mot barnet 

Ann-Marie Markström (2011, s.63-64) skriver i sin forskning om utvecklingssamtal att i både 

förberedelserna och i själva samtalet så riktas blicken mot det enskilda barnet med betoning på barnet i 

förhållande till förskolekontexten. Det innebär att det är pedagogerna som leder och styr samtalet mot 

sina egna och föräldrars granskning av barnet. Vidare sker det en styrning av barnets blick mot sig 

själv i förberedelserna av dessa samtal genom att barnen involveras när blanketter ska fyllas i. Genom 

denna procedur uppmärksammas barnet och får reflektera över sin egen utveckling exempelvis genom 

att se på sin utveckling genom att jämföra olika förmågor de utvecklat under en viss tid. Senare kan 

detta refereras till i utvecklingssamtalet. Genom utvecklingssamtalen och dess procedurer och 

artefakterna som används sker en bedömning och kategorisering av barnet. Såväl som i hemmet och i 

förskolan bidar barn, föräldrar och personal med reflektioner och bedömningar av barnets förmågor 

och brister. Att skapa en helhetsbild av barnet tycks verka som ett mål. De olika procedurerna med 

genomgångar i personalgruppen, de olika ifyllande blanketterna och hur det talas om barnet visar på 

en synliggörandenorm, denna norm anger vikten av att granska och synliggöra såväl barnet, förskolan 

och en viss del hemmet (Markström 2011, s.67-68). Simonsson och Markström (2013a, s.10) skriver i 

sin studie som behandlar utvecklingssamtalet som ett verktyg i förskollärarens professions strävande 

att pedagogerna inte uttryckligen talar om att de granskar eller bedömer barnet, men att genom de 

uttalande som görs så uttrycks normer och därmed en indirekt bedömning av barnet. 

Liknande resultat framkommer även av Maarit Alasuutari och Kirsti Karila (2010, s.100) i deras studie 

även den behandlar hur barn framställs i mötet med de formulär som används för att planera barns 

tidiga utveckling och omsorg (Early childhood education and care, ECEC). Det framkommer i studien 

att barn i den finska barnomsorgen har individuella utvecklingsplaner som konstruerats i samarbete 

med föräldrar och utvärderas regelbundet med föräldrar. Författarna menar att kommunerna ser de 

individuella utvecklingsplanerna som ett skrivet dokument ur vilket de har utvecklat ett formulär som 

används och fylls i under utvecklingssamtal (Alasuuatari & Karila 2010, s.100-101).  Resultatet av 

denna studie tyder på att det finns en bild av barnet i den finska förskolan som sårbar och att de är i en 

utvecklingsprocess. Barnet ses som beroende av den vuxnes inflytande och omvårdnad. Författarna 

menar att formulären korresponderar med bedömningen av barn och att detta är underförstått i 

formulären och att de sätter mål för barnets utveckling. Bedömning av barnet relateras ofta till en bild 

av det ”normala” barnet och sätter en standard för vad detta barn är och bör vara, författarna menar att 

detta sällan visas öppet men att det finns dolda förfrågningar om det hur vida barnet lever upp till det 

”normala” (Alasuuatari & Karila 2010, s.107-108).  

 

Utvecklingssamtalet som en del av professionen 

Det har skett förändringar i den svenska förskolan när det kommer till ansvarsfördelningen bland de 

anställda gällande olika arbetsuppgifter. Förskollärare har det övergripande ansvaret för 

utvecklingssamtal, och det är även en skyldighet och en del av förskollärarens professionella arbete 

(Berntsson 2009 refererad i Simonsson & Markström 2013a, s.2). Förskolan utgör en del av de 
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praktiker som ingår i granskningssamhället. Förskolans mål formuleras på en statlig nivå, där de 

professionella anpassar sin verksamhet efter dessa styrningar genom att dessa praktiker realiseras. En 

av de första kontrollstationerna av barnens liv är utvecklingssamtalet (Simonsson & Markström 

2013b, s.117). Simonsson och Markström (2013a, s.10) skriver även att deras studie får fram att 

utvecklingssamtalet inte enbart kan betraktas som en granskningspraktik för barnet eller föräldrarna, 

det förstås även som en granskningspraktik för förskoleverksamheten och en självgranskning av 

professionen.  

I Simonsson och Markströms (2013a, s.6-7) studie tar de upp att det anses vara ett stort ansvar att 

planera och genomföra ett utvecklingssamtal. Vidare menar pedagogerna att utvecklingssamtal är en 

viktig samtalsarena för de själva som professionella men även för föräldrar och för arbetet i förskolan 

för barnets bästa. De betonar vikten av att skapa ett positivt möte mellan alla involverade och att mötet 

ska vara professionellt. För att skapa detta positiva, professionella möte använder sig pedagoger av 

olika strategier, ett exempel på detta är att fika tillsammans för att skapa en avslappnad, trygg miljö. 

De menar att genom att skapa en trygg miljö så vågar föräldrarna berätta mer om sitt barn. Detta 

relationsskapande anser pedagogerna är viktig för ett fortsatt samarbete kring barnet. Pedagogerna tar 

även upp att utvecklingssamtalet finns till både för barnet och även föräldrarnas bästa. De menar att 

genom utvecklingssamtalet kan föräldrarna få stöd och får möjlighet att ta upp frågor som är 

betydande för dem. Markström (2011, s. 61) behandlar även utvecklingssamtalet ur en styrningsaspekt 

och att dessa samtal har liknande drag som andra institutionella samtal, de har en specifik och 

accepterad benämning och ett fördefinierat syfte. I dessa samtal finns det inarbetade rutiner hur dessa 

ska gå till och de delaktiga har olika roller och positioner i samtalet. Ofta använder de professionella 

sig av olika frågeformulär och blanketter för att styra samtalet. De har även drag av ett vardagligt 

institutionellt samtal som innebär inslag av ett mer vardagligt samtal där talutrymmet mellan de 

deltagande varierar. Båda parterna kan ta initiativ till samtalsämnen men där det finns en 

underliggande agenda där pedagogen ses som experten (Markström 2011, s.62). Alasuutari (2009, 

s.106) tar upp i sin artikel den finska läroplanens riktlinjer angående föräldrasamarbetet. Det definieras 

som ett representativt partnerskap som beskrivs med termerna tillit, respekt och jämställdhet. Tanken 

om partnerskapet producerar en ny professionell efterfrågan för de utövande i praktiken. Det blir en ny 

svårighet för planeringen av verksamheten som helhet.  

 

Föräldrars roll i utvecklingssamtalet 

Simonsson och Markström (2013a, s.8) skriver att det krävs vissa förberedelser inför 

utvecklingssamtalet. Föräldrar förbereder sig genom en agenda eller olika frågeformulär som de har 

fått från förskolan, men det pågår samtidigt förberedelser från pedagogens sida. De samlar in och 

sammanställer olika typer av information om barnet, detta ser olika ut men gemensamt är att alla 

initialt utgår från sin bild av barnet för att senare konstruera en gemensam kollektiv bild som användas 

under utvecklingssamtalet. Vidare skriver de om de önskvärda föräldrarna, de föräldrar som 

tillsammans med förskollärarna är säkra i sina föräldraroller och genom det sättet kan bidra till barnens 

fostran och välmående i hemmet men även i förskolan. Under själva utvecklingssamtalet förmedlas 

olika typer av information mellan de i involverande och enligt pedagogerna sker detta på varierande 

sätt. Genom individuella och kollektiva processer sker detta och de handlar till en viss del om hur och 

vad som ska levereras och det handlar även om själva skapandet av information kring barnet. 

Danielle Pillet-Shore (2015, s.373-374) skriver i sin artikel i relation till skolan att syftet med 

utvecklingssamtalet är för föräldrar och lärare att bedöma studenten och formulera olika strategier för 
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förbättringar hos studenten. De traditionella utvecklingssamtalens interaktion är organiserade runt 

lärarens presentation av här och nu när det handlar om studentens framsteg, där deltagarna arbetar för 

att få en gemensam förståelse för dessa framsteg. Vidare skriver Pillet-Shore (2015, s.374) att vara en 

”bra förälder” inte är någon objektiv fakta som existerar utan en persons interaktion med en annan. 

Snarare handlar det om att en förälder måste arbeta i en interaktion med en annan exempelvis en lärare 

för att skapa sig en identitet som en ”god förälder”. Pillet-Shore (2015, s.391) skriver att det är under 

dessa utvecklingssamtal föräldrar arbetar för att visa att de gör ett gott arbete för att vara ”goda 

föräldrar”, genom att hävda deras kunskaper om exempelvis studentens svårigheter. Genom detta 

presenterar föräldrarna sig inte enbart som kunniga men även som rimliga och pålitliga. Genom detta 

visar de att de är villiga och att de kan offentligt diskutera studentens brister.  

Markström (2010, s.471-472) skriver om utvecklingssamtalet är en del av praktiken i svenska 

förskolor, den upprätthåller och påverkar relationen mellan hemmet och förskolan. Hennes studie visar 

att det inte alltid ligger fokus på det individuella barnet i fråga. I studien ligger det även fokus på 

själva tillvägagångssättet och vikten av att föräldrarna är aktiva och involverade. Hon skriver om 

samtalet som asymmetriskt i den meningen att föräldrarna ska dominera konversationen i form av 

olika uttalande om kategorisering av barnet. Det är föräldrarna som ger information om barnet till 

förskollärarna. Föräldrarna förväntas att inta en aktiv roll i utvecklingssamtalet och ska kunna svara på 

frågor, förhandla och fatta beslut. Samtidigt skriver Markströms (2011, s.70) i en annan studie att hon 

har sett att pedagogen genom sin position som ledare i dessa sammanhang kan styra samtalet och dess 

innehåll. I de studerade utvecklingssamtalen har denna styrning skett på ett mjukt sätt (soft 

governance), genom inbäddade underförstådda frågor som förmedlar värderingar. Med inspiration från 

Foucault skriver Markström (2011, s.60) om begreppet soft governance som översätts med vänlig 

maktutövning. Med hjälp av detta begrepp möjliggörs en omsorgsorienterad styrning eller reglering, 

det är med andra ord som inte ser ut som maktutövning i termer av öppet styrande.  

I relation till skola behandlar Helga Kotthoff (2015) utvecklingssamtal i tyska grundskolor. Kotthoff 

(2015, s.286-287) skriver att föräldrar idag kan välja vilken skola deras barn ska gå i. Hon skriver 

vidare att ett karaktäristiskt inslag av institutionella möten som sker i skolan är att det alltid sker inom 

en viss ram. En av dessa ramar är bedömning. Kotthoff (2015, s.288-289,293) skriver vidare att 

hennes studie visar på olika grader av kommunikation mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal 

när det handlar om olika områden på bedömning som inkluderar prestationer, inlärningsattityder, 

barnens generella beteende och andra skolrelaterade frågor. Hon kunde se i sin studie att redan från 

början i många samtal att både föräldrar och lärare ofta gemensamt skapade ett kritiskt perspektiv på 

barnet. Kotthoff (2015, s.298) kunde se i sin studie att mitt i utvecklingssamtalet kunde berättelser 

komma upp där föräldrar och lärare skapade en humoristiskt ram när det pratade om barnets beteende. 

Detta kan ses som riskabelt att avbilda barnet som rolig men det fungerar dock mot bakgrund till redan 

gemensamma perspektiv av god vilja. Föräldrar och pedagoger signalerar till varandra en kritisk men 

tolerant och stödjande hållning genom att skratta tillsammans. Kotthoff (2015, s.302) skriver vidare att 

istället för att okritiskt berömma barnet och barnets prestationer och beteende så handlar 

utvecklingssamtalet om att förhandla och gemensamt inta en kritiskhållning gentemot barnet rörande 

normer om bedömning av barnet och barnets prestationer och framgång. Pedagoger och föräldrar 

använder berättelser som ett verktyg att skapa en gemensam bild av barnet och barnets beteende och 

inlärningssituationer.  Det kan tyckas konstigt att vi i denna del använder oss av forskning som gjorts 

på grundskolor i andra länder men vi tycker att dessa har sin plats i vår studie, då deras resultat är 

intressanta även i förskole sammanhang i Sverige. Även i förskolan har mötet mellan föräldrar och 
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pedagoger en stor betydelse, så forskning inom detta fält kan ge viktig kunskap om de identiteter som 

föräldrar kan tilldelas i mötet med skola och i vårt fall förskola. 

Läroplansteoretiskt perspektiv 

Introduktion  

Läroplansteori beskrivs av Gail McCutcheon (1982, s.19) som en interagerad massa av uppsättningar 

av analyser, tolkningar och förståelser av läroplanens olika fenomen. Läroplanen beskrivs som något 

som styr vad studenterna har för möjlighet att lära sig och vad studenterna inte får för möjlighet att 

lära sig eftersom ett visst innehåll inte inkluderas i läroplanen. Michael Young (2013, s.101-102) 

menar att läroplanens syfte i dagens tid inte enbart är att förmedla tidigare kunskap, syftet är även att 

låta den nya generationen bygga vidare på den gamla kunskapen och på det viset skapa en ny kunskap. 

Han menar att det är på det sättet samhället och individerna utvecklas. Vidare skriver Young (2013, 

s.103) att läroplansteoretiker inte kan svara på vad som är den viktiga kunskapen elever ska förvärva i 

skolan och att det är oklart om vilka som egentligen kan göra detta. Snarare hamnar dessa ideologiska 

och pragmatiska beslut hos förvaltare och politiker. Young (2014, s.192) skriver även att 

läroplansteoretiker borde ha svar på dessa frågor, de är ju specialister när det handlar om läroplanen. 

Detta gör oss dock inte till auktoriteter utan långt från det. Han menar att läroplansteoretiker har ett 

stort ansvar att yttra sanningen i deras fält som de ser den. Frågan om vad som ska läras i skolan är 

även bara en del av läroplansteori. Den har länge associerats med enbart skolan, men även collages 

och universitet har en läroplan och teorin kan knytas till alla utbildnings institutioner. 

För att förstå det läroplansteoretiska tänkandet behöver vi se närmare på vad ordet läroplan står för i 

detta sammanhang. Om vi ser på den svenska definitionen av ordet läroplan kopplas det till ett 

specifikt dokument (Linde 2014, s.7 och Lundgren 1989, s.21-22), i vårt fall förskolans läroplan. Men 

med koppling till det läroplansteoretiska fältet får ordet läroplan en större mer filosofisk innebörd än 

vad det svenska ordet ger. Här syftar man istället mot det engelska ordet curriculum och 

forskningsfältet curriculum theory. Här benämns aspekter rörande stoffurval, organisation och 

förmedlingsformer i undervisning (Linde, 2014, s.7). Men det är inte så lätt att definiera detta fält då 

det inte finns någon enhetlig bild av vad curriculum och curriculum theory faktiskt står för (Vallberg 

Roth 2011, s.16). Detta kan ha att göra med det McCutcheon (1982, s.18) skriver om i sin artikel 

”What in the world is curriculum theory” där hen påpekar att läroplansfolk oftare skriver om vad 

läroplansteori kan vara än bidrar med exempel på teorin. I denna djungel som det läroplansteoretiska 

fältet faktiskt är försöker vi i denna del att urskilja vad denna ”teori” kan vara och är för oss i vår 

uppsats. 

Vårt läroplansteoretiska perspektiv kommer främst att utgå frånGöran Linde (2014) och hans syn på 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Men vi kommer även att använda  

Ulf P Lundgren (1979), Ninni Wahlström (2015) och Ann-ChristineVallberg Roth (2011) för att kunna 

få en bredare bakgrund in i detta perspektiv. Genom att studera det läroplansteoretiska perspektivet 

kan vi förstå hur vår världsbild har skapats, hur denna världsbild vuxit fram beroende av de 

föreställningar om vad barn ska lära och att denna världsbild är tilldelad oss av andra (Lundgren 1979 

refererad i Vallberg Roth 2011, s.10). Vi kan genom perspektivet få hjälp att förstå hur konstruktionen 

och innehållet i läroplaner är styrt av den kunskap som valts ut i ett särskilt historiskt och socialt 
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sammanhang. Denna kunskap är baserad på vilka dominerande uppfattningar som råder om god eller 

viktig kunskap i ett samhälle. Det handlar om att en viss kunskap valts ut och anses som viktig under 

en viss tidpunkt som därför representeras i läroplanen. Läroplanen både strävar efter att åskådliggöra 

viktiga frågor som finns i sin omvärld men synliggör även dominerande föreställningar och ideologier 

från den aktuella tidsepoken. En viktig hörnsten i läroplansteori är att synliggöra ständiga 

förskjutningar och förändringar i olika underliggande antaganden som ligger i grund för det som 

läroplaner baserar sina urval av kunskaper på (Wahlström 2015, s.10-11). 

Enligt Lundgren (1989, s.15-18) formas vår kultur av föreställningar, sociala regler och symboler som 

framkommer genom de existerande materiella villkoren. Villkoren har i sin tur historiskt utvecklats 

och förankrats i olika avlagringar i det kollektiva vetandet. All uppfostran och utbildning har en 

bevarande innebörd. Dessa processer ger en tillhörighet i en kultur och även en civilisation, kunskaper 

och värderingar är en förutsättning för förändring. Läroplansteorins första fråga handlar om hur vi kan 

organisera vårt vetande så att vi sedan kan lära ut det. Det handlar om vad vi kan veta och vad som är 

värt att veta och hur omvärldens ska organiseras för lärande. En läroplan är uppbyggd av flera olika 

grundläggande principer kring hur omvärlden ska organiseras. Tillsammans gestaltar dessa principer 

det som kan betecknas som en kod, en kod som framträder i varje utbildnings mål, innehåll och 

metodik. Varje läroplan är alltså en styrning av en påverkansprocess, men styrningen kräver även en 

slags kontroll. De två processerna styrning och kontroll är centrala element i läroplansteori. Det kan 

variera hur en utbildning ser ut i en viss kultur och det hänger ihop med utformningen av den 

ekonomiska och sociala strukturen. Utbildningen är anpassad till ett ekonomiskt, socialt och kulturellt 

stabilt samhälle. Utbildningen är inte enbart styrd efter ideologiska dokument som tar upp vad 

utbildningens syfte ska vara, utan styrs även av det som samhället definierar som vetande. Det är dessa 

processer som läroplansteori direkt eller indirekt behandlar.  

Lundgren (1989, s.21-22) skriver att det går att urskilja tre nivåer i en läroplan. Den första nivån 

handlar om hur värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut och organiseras. Nivån handlar om 

hur den historiska utvecklingen påverkar uppfattningar om läroplaners syfte, innehåll och funktion. 

Men även hur exempelvis arbetsmarknaden påverkar konkreta läroplaners utformning och hur det i sin 

tur påverkar hur den tolkas av olika grupper i samhället. Den andra nivån handlar om de frågor som 

relaterar till styrandet av utbildningen. Det handlar om hur en läroplan konkret utvecklas, om beslut 

och kontroll processerna när ett styrinstrument för utbildningen formas. Den tredje nivån handlar om 

hur en konkret läroplan och läromedel styr själva undervisningen. Begreppet läroplan handlar om 

styrningen och kontrollen av utbildningen och undervisningen när det kommer till mål, innehåll och 

metod. Det finns olika grundläggande principer bakom varje läroplan, det vill säga olika 

läroplanskoder. Koderna formas historiskt och i nutiden av de existerande materiella och kulturella 

villkor, men formas även de av de föreställningar om utbildning som finns i olika politiska, 

administrativa och pedagogiska processer. Lundgren (1989, s.231-232) skriver att de tre olika nivåerna 

kräver olika typer av data och i och med det olika metodik för data insamlande. Han menar även att ett 

etablerande av en viss utbildning leder till ett urval av kunskap, viss bestämda mål och till en viss typ 

av metodik. Mål, innehållsorganisation och metodik påverkar de föreställningar om vad utbildning är 

och ger även en viss kompetents. Vidare skriver Lundgren (1989, s.232-233) skriver att varje 

utbildnings mål, innehåll och metodik har sitt utförande i ett inresambad som han beskriver som en 

serie principer (läroplanskoder). Han menar att genom historien kan vi se hur dessa principer gestaltas 

i utbildningens mål, i urval och organisation av innehåll och metodik genom hur omvärlden 

organiseras för lärande. Principerna har styrt denna organisation och har varit utgångspunkten för 

förändring och blivit en del av förändringen.    
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Lundgren (1989, s.231-232) menar att en läroplan utgör samhällets krav på uppfostran och utbildning 

och en läroplansteori är en förklaring om varför just dessa krav har utformats och vilka villkor de 

gestaltar i processen rörande undervisning eller uppfostran. Frågor som läroplansteori har inriktat sig 

på att besvara handlar om hur mål formuleras för utbildningen, hur innehållet väljs ut för utbildningen 

och hur innehållet organiseras för utbildningen.  

Formuleringsarena, transformeringsarena och 

realiseringsarena 

Inom det läroplansteoretiska perspektivet talas det formuleringsarena, transformeringsarena och 

realiseringsarena. Dessa handlar om hur läroplanernas innehåll valts ut. Vi kommer att presentera 

dessa en och en för att försöka förtydliga vad de innebär för perspektivet och hur vi använder dessa i 

uppsatsen. Trots att vi är medvetna om att arenorna precis som Linde (2014, s.21) skriver inte går att 

separera helt i verkligheten.  

Formuleringsarena 

Formuleringsarenan handlar om ”hur det förskrivna innehållet och organisationen av undervisning ser 

ut och uppkommer” (Linde 2014, s.54). För att förstå detta kan vi se närmare på två olika 

utgångspunkter. Det ena är läroplanskoderna, ”de sammanfattade principerna för urval, organisation 

och förmedlingsform för förskolans undervisning”. Det talas om att dessa koder vägleder 

undervisningen, enligt Linde (2014, s.39-42) introducerades detta begrepp av Lundgren. Fem olika 

koder benämns: klassisk, realistisk, moralisk, rationell och aristokratisk, senare har det även talats om 

en demokratisk läroplanskod. Skolor/förskolor i som Sverige industrialiserade länder kan vi inte säga 

att det är en av dessa som råder utan det är balansen mellan de olika koderna i läroplanen som blir 

intressanta. I vårt fall handlar denna del av formuleringsarenan om hur de principer som ligger bakom 

förskolans läroplan och hur de tar sig uttryck. 

Den andra utgångspunkten bygger på filosofiska idéer om kunskap, verklighet och hur vi människor 

böra vara och leva. Detta ligger till grund för tankar om undervisning men inom denna filosofiska del 

behandlas även frågor om människosyn. Här handlar det om synen på de unga som ska undervisas och 

hur de uppfattas vara (Linde 2014, s.24). I vårt fall handlar detta självklart om barn och vilken syn på 

barn och hur barn uppfattas vara i relation till den verksamhet som bedrivs i förskolan. Det viktiga i 

denna del med relation till vårt syfte är att det på formuleringsarenan finns olika idéer och tankar 

bakom de formuleringar som slutligen hamnar i det formella dokumentet som är förskolans läroplan. 

Att det finns en barnsyn som ligger till grund för hur förskolans läroplan är formulerad.  

Transformeringsarena 

Transformeringsarenan handlar istället om tolkningen av de tillägg och fråndrag som görs av den 

formulerade läroplanen (Linde 2014, s.55). Det finns fler aspekter bakom hur verksamheten bedrivs 

förutom läroplanen och dess formuleringar. Läroplanen ses främst som det önskvärda snarare än vad 

som faktiskt sker i verksamheten. I transformering kan förskolläraren ses som huvudaktören och 

utformar sitt arbete efter vad hen tror att det förväntas av hen i relation till hur hen tolkar uppdraget i 

läroplanen. Verksamheterna har också sin egen kultur som i sin tur påverkar innehållet i 

verksamheten. En annan grupp som förutspår få större inflytande i transformeringen av läroplanen är 

föräldrarna. När det i större utsträckning är möjligt för föräldrar att välja vart de ska placera sina barn 

kommer föräldrars synpunkter och tolkning av läroplaner få en allt större betydelse (Linde 2014, s.64-

65). 
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Men som sagt går det inte att separera de olika arenorna i praktiken och de aktörer som i mångt och 

mycket är verksamma på formuleringsarenan blir även verksamma här genom att det är samma aktörer 

som är huvudman för utbildning och granskning (Linde 2014, s.64). Det är alltså en mängd aktörer 

som i längden blir verksamma på denna arena, staten, samhället, pedagoger, föräldrar med mera. Det 

vi vill ta fasta på är att transformeringen av läroplanen är bra mycket mer komplex än att läroplanen 

skrivs fram sen tolkas och realiseras i verksamheten. Vad som i slut ändan uppstår i verksamheten är 

en unik historia (Linde 2014 s.66). För oss handlar transformeringsarenan om de tolkningar som görs 

av läroplanen och vad som påverkar och styr dessa tolkningar och hur olika aktörer är med och bidrar 

till denna transformering och tolkning.  

Realiseringsarena 

I centrum för realiseringsarenan står aktiviteten och kommunikationen. Linde (2014, s.73) talar om 

denna realisering i relation till klassrummet men i centrum för oss ligger förskolans verksamhet. Precis 

som de andra arenorna kan inte heller denna ses som fristående. Realiseringsarenan handlar om de 

händelser som gestaltas i praktiken och hur dessa mer eller mindre följer den plan som funnits (Linde 

2014, s.64).  

Syfte och frågeställningar  

I förskolans formulerade läroplan framkommer det att förskolan minst en gång varje år ska erbjuda 

föräldrar utvecklingssamtal, men inte hur detta samtal ska gå till eller vad det ska innehålla. Det skrivs 

även fram att föräldrarna ska ha inflytande och vara delaktiga både över verksamhetens pedagogiska 

innehåll och utvärderingen av verksamheten. Vi funderar över hur förskolor tolkar dessa uppdrag och 

hur de blir synliga i förskolans samtalsunderlag för utvecklingssamtal.  

Det övergripande syftet med denna studie är att få kunskap om hur den framskrivna läroplanen tar sig 

uttryck i samtalsunderlagen. Vilka föreställningar av barn och verksamhet bygger samtalsunderlagen 

på och hur kan vi se att de tar till vara på föräldrarnas inflytande och delaktighet i relation till bland 

annat utvärdering.  

Frågeställningar:  

Hur transformeras läroplanens föreställningar om barnet och verksamheten i förskolors 

samtalsunderlag för utvecklingssamtal?  

Hur transformeras läroplanens föreställningar om föräldrainflytande i förskolors samtalsunderlag för 

utvecklingssamtal? 

Hur blir läroplanens riktlinjer om utvärdering synliga i förskolors samtalsunderlag för 

utvecklingssamtal?  
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Metod 

Kvalitativ textanalys 

Redan i inledningen till vårt uppsatsarbete kände vi att vi ville se närmare på de utvecklingssamtal 

som förskolor enligt lag ska hålla. Vi intresserade oss snabbt för hur detta arbete tolkas i praktiken då 

det som tidigare i uppsatsen nämnts inte finns direktiv i någon större utsträckning. Detta gjorde att vi 

började fila på en forskningsfråga och vad vi ville få kunskap om och fattade snabbt intresse för 

samtalsunderlagen och dess kopplingar till läroplanen. Detta gjorde att vi behövde metod som hjälpte 

oss att förstå och utforska denna typ av material. I jakten på detta kom vi i kontakt med kvalitativ 

textanalys. Widén (2015, s.176,181) skriver att denna metod är lämplig när intresset ligger i att 

undersöka skriftliga dokument, vilket vi som sagt ville göra. När vi fortsatte att sätta oss in i denna 

metod fann vi även stöd för att vi tänkt rätt när det gäller valet av empiri. Widén skriver att en 

textanalys på skol- och utbildningstexter kan ge kunskap om olika aspekter i skolans vardagsliv och 

hur de styrs av styrdokument. I vårt fall hjälper metoden oss att se hur utvecklingssamtalen styrs av 

förskolans läroplan och därför passar denna metod i kombination med vår empiri. Vidare skriver 

Widén (2015, s.176) att ”en textanalys präglas mer eller mindre av den vetenskapliga tradition i vilken 

analysarbetet bedrivs”, han menar också att denna tradition inte bara kommer att prägla analysarbetet, 

traditionen kommer även vara styrande till viss del. Detta kommer i vårt fall att hjälpa oss att få det 

läroplansteoretiska perspektivet att följa oss även genom metod delen. Hur själva analysarbetet gick 

till och hur det läroplansteoretiska perspektivet präglar vår analys kommer vi gå närmare in på i 

”Databearbetning och analysmetod”.  

Betydelsen i en text är aldrig hugget i sten, utan de har potential, det finns en uppsättning med möjliga 

förståelser av den. Dessa förståelser varierar beroende på vem som läser och under vilka 

förutsättningar texterna läses (Hellespong & Ledin 2013, s.15). Detta kan vara bra att ha med sig i 

arbetet med en metod som bygger på just texter. Förstå att den läsning och tolkning vi gör av 

samtalsunderlagen påverkas av oss som personer men också av att vi läser dessa texter för att de ska 

utgöra ett underlag för en uppsats. Men texter påverkar också samhället, de bidrar till att forma våra 

uppfattningar om världen och hur den borde se ut. Det stannar inte heller där utan kan även påverka 

relationen mellan människor, både inom samma ”grupp” och inom samma grupper (Boréus 2015, 

s.157-158). Samtalsunderlagen kan med denna syn på text, påverka det samhälle inom vilket de 

verkar, de formar läsarnas bild av utvecklingssamtal, förskolans verksamhet och barn. Men de 

påverkar också relationer mellan de som berörs av texten, barn, förädlar och pedagoger, men också 

pedagoger emellan. Med denna syn på text kan vi förstå varför det blir viktigt att se närmare på 

samtalsunderlagen och de föreställningar som den är framskriven kring, eftersom detta kommer att 

påverka förskollärarprofessionen och även barn och föräldrar.  

Genomförande 

Det empiriska materialet för uppsatsen består av fyra förskolors samtalsunderlag för 

utvecklingssamtal. För att samla in dessa dokument, har vi kontaktat olika förskolechefer, för att 

kunna få tillgång till och ta del av materialet med deras tillstånd. Inför att vi kontaktade 

förskolecheferna formulerade vi ihop ett brev med våra intentioner, syftet med studien så att de vet vad 

de har att förhålla sig till (se bilaga 1). Där vi även nämnde etiska aspekter som att deras förskola 
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kommer att vara anonym och att vem som helst inte skulle kunna ta reda på vilken förskola materialet 

tillhör. Till en början funderade vi över vilka kontakter vi hade och fick fram två förskolor, genom 

vänner, en kommunal och en privat utan specifik inriktning, båda i Stockholm. Dessa två började vi 

med att kontakta. För att få ett större urval av förskolor använda vi oss sedan av Stockholmstads 

hemsida (stockholm.se) där vi klickade oss vidare till Stockholms förskolor. Genom denna hemsida 

fick vi en lista över olika förskolor, vi bläddrade igenom denna och såg att spridningen över vad det 

var för typ förskolor varierande. Alltså listan bestod av både privata och kommunala med diverse 

pedagogiska inriktningar. Därför valde vi helt enkelt att ta kontakt med de fyra förskolorna som stod 

först i listan.  

Data insamlingen gick trögt och vi fick endast svar från två av de sex förskolor vi kontaktat och 

bestämde oss för att kontakta ytterligare förskolor. Återigen använde vi oss utav Stockholmsstads 

hemsida och det visade sig att de förskolor som legat i toppen på listan nu var utbytta. Detta gjorde att 

vi återigen valde de förskolor som placerades först på listan. Denna process upprepades tre gånger 

under insamlingsperioden och det slutade med att vi kontaktade 21 förskolor men fick svar från fyra 

stycken, det är dessa som vi sedan kom att använda. 

Urval och avgränsningar 

Här kommer vi att presentera hur vi har resonerat kring vårt tillvägagångssätt när det kommer till val 

av förskolor och material men också vilka avgränsningar vi valt att göra. Inför insamlingen hade vi en 

tanke om att det skulle vara en blandning av olika förskolor, både när det gäller privata och 

kommunala samt vilken inriktning, till exempel Reggio Emilia och Montessori. Inte för att senare 

kunna jämföra, utan på grund av en tanke om ett bredare material. Genom att använda Stockholms 

stads hemsida upptäckte vi snabbt att detta inte skulle bli något större problem då listan i sig var 

mycket varierande. Vi skulle kunna säga att hemsidan skötte urvalet åt oss. Både genom att ha en stor 

variation på de förskolor som presenterades men också genom att varje gång vi besökte hemsidan 

placerat om vilka förskolor som fick utrymme i toppen på listan.  

Det material vi fick in hade olika karaktär och var mer eller mindre omfattande. Vissa förskolor 

använde sig endast av samtalsunderlag som förskolan och föräldrar skulle fylla i inför mötet medan 

andra hade längre texthäften med både information om utvecklingssamtal, blanketter som skulle fyllas 

i och underlag för barn intervjuer samt olika punkter på vad man som pedagog bör tänka på inför och 

under samtalet. Då vi redan i vårt syfte valt att använda oss av samtalsunderlag valde vi att hålla oss 

till dessa trots att de längre dokumenten innehöll andra intressanta saker. 

Undersökningsmaterial 

Som vi tidigare varit inne på består vårt empiriska material utav de samtalsunderlag förskolor har inför 

utvecklingssamtal, dessa påminner om varandra men det finns även en viss skillnad dem emellan. En 

av förskolorna använde sig av dubbla dokument, ett som föräldrarna fyllde i och ett som pedagogerna 

fyllde i. På de andra tre förskolorna delade föräldrar och pedagoger samma dokument. Här nedan 

kommer en närmare beskrivning av förskolornas dokument med en kort beskrivning av dess innehåll 

som på sitt sätt även beskriver uppbyggnaden. Vi har av etiska skäl även valt att byta namn på 

förskolorna till frukter för att skydda dessa.  
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 Underlagets rubrik Underlagets innehåll 

Förskolan Apelsinen (Dokument A) 

”Samtalsunderlag inför 

utvecklingssamtal i förskolan – 

föräldrarnas frågor” 

 

(Dokument B) 

”Samtalsunderlag inför 

utvecklingssamtal i förskolan” 

 

 

(Dokument A) 

 

Frågor till föräldrar om barnet 

och verksamheten inför 

utvecklingssamtalet. 

 

 

 

(Dokument B) 

 

Påståenden om barnet och 

verksamheten som pedagoger 

ska besvara inför 

utvecklingssamtalet. 

 

Förskolan Bananen  ”Välkommen till 

Föräldrasamtal/Utvecklingssamtal!” 

 

Syfte med utvecklingssamtalet 

samt frågor riktade till 

föräldrar om barnet och 

verksamheten. Samt punkter 

om vad utvecklingssamtalet 

ska handla om. 

 

Förskolan Citronen ”Vår vision är att stärka barnets 

självkänsla för att kunna lära för 

livet!” 

 

Påståenden om barnet och 

verksamheten som både 

föräldrar och pedagoger ska 

besvara. 

Förskolan Druvan ”Välkommen på utvecklingssamtal” 

 

Information om 

utvecklingssamtalet samt 

frågor om barnet och 

verksamheten riktade till 

föräldrar. 

 

Databearbetning och analysmetod 

I denna del kommer vi gå igenom hur vi använt textanalysen som verktyg för vår analys och hur vi 

rent praktiskt har hanterat och bearbetat våra insamlade samtalsunderlag. Samtalsunderlagen kom in 

pö om pö detta gjorde att vi till en början läste igenom dessa i den ordningen de kom in. Inte för att 

analysera dem i någon högre utsträckning utan för att få en grundläggande bild över vilken typ av 

material vi faktiskt hade att arbeta med.  

Efter detta började vi skapa en strategi för hur samtalsunderlagen skulle användas och analyseras. 

Widén (2015, s.182) beskriver att inom denna metod används kritiska frågor som verktyg och redskap 

och betonar även att dessa frågor påverkar arbetens kvalité. Han beskriver även tre olika dimensioner 

och vi kände att det var den första och den tredje dimensionen som passade vårt syfte bäst. Den första 

dimensionen behandlar hur specifika grupper eller personer uppfattar något, här används dokument för 

att ta fasta på hur dessa gruppers och personers uppfattningar och föreställningar uttrycks i texten 

(Widén 2015, s.179,183). I vårt fall handlar det om vilka uppfattningar och föreställningar om barn, 
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verksamhet, föräldrars inflytande och utvärdering kommer till uttryck i de skriftliga 

samtalsunderlagen. Vilka synsätt som blir synliga i samtalsunderlagen. Den tredje dimensionen 

behandlar istället vad texterna säger om samhället och den kultur där texterna florerar (Widén 2015, 

s.179-180). I vårt fall handlar denna dimension om läroplanen och att den skrivits fram i ett visst 

samhälle och i en viss kultur och hur denna kan ses som ett svar på det samhälle som nu råder och att 

samtalsunderlagen då kan svara på vad det finns för föreställningar och dominerande idéer om barn, 

förskola, föräldrar och utvärdering.  

Efter som Widén poängterar frågornas betydelse för arbetets kvalité, bollade vi frågor fram och 

tillbaka och funderade på vad vi faktiskt ville se med dessa frågor. Som vi nämnde i stycket ovan var 

det just vad samtalsunderlagen utrycker för föreställningar som var intressanta. Det blev då naturligt 

för oss att ställa frågor som dessa:  

 

Hur skrivs barnet/barn fram i samtalsunderlagen?  

Hur skrivs verksamheten fram i samtalsunderlagen? 

Hur ges föräldrar inflytande i samtalsunderlagen, hur skrivs detta fram? 

 

När vi arbetade vidare med dessa frågor bestämde vi oss för att fokusera på en sak i taget i varje 

samtalsunderlag. Vi tog frågorna i den ordning som vi presenterade dem i föregående stycke och satte 

igång att spalta ner alla de ord och uttryck som kopplades samman med till en början barn i varje 

samtalsunderlag och sedan det samma med verksamheten. När samma uttryck dök upp igen i samma 

eller olika samtalsunderlag skrev vi in dem i spalten för att kunna se vilka uttryck och ord som 

förekommer mer eller mindre i relation till barnet och sen även varsamheten. När det gäller vilket 

inflytande föräldrarna fick gick vi tillväga lite annorlunda, här kollade vi närmare på vilket utrymme 

och hur föräldrarna släpptes in till egna tankar och funderingar över de olika aspekterna som samtalet 

skulle beröra, bland annat barnet. När det kommer till utvärdering såg vi närmare på frågornas 

uppbyggnad i sig och hur dessa kunde kopplas till utvärdering. Den kvalitativa analysen har hjälpt oss 

att fånga hur barn, verksamhet, föräldrars inflytande och utvärdering skrivs fram och blir synliga i 

samtalsunderlagen, i kapitlet ”Resultat och analys” kommer resultaten av detta att presenteras och 

analyseras relation till och med hjälp av det läroplansteoretiska perspektivet.  

Forskningsetiska överväganden  

Inför och under detta uppsatsarbete har vi använt och tagit del av Vetenskapsrådets ”God 

forskningssed” (Gustafsson, Hermerén & Pettersson 2011, s.12,18), som bland annat bygger på att 

forskaren har ansvar gentemot de människor som indirekt och direkt kan komma att påverkas av 

studien. I vårt fall handlar det om att visa hänsyn och respekt gentemot de förskolor som ger oss 

tillåtelse att använda deras samtalsunderlag. För att få tillgång till förskolornas material mailade vi 

förskolechefer, i mailet presenterade vi kort studiens syfte och om de väljer att dela med sig av sitt 

material så kommer det inte att kunna spåras tillbaka till förskolan, detta tyckte vi var relevant i och 

med information- och samtyckeskravet (Löfdahl 2014, s.36). I brevet var vi även noga med att våra 

kontaktuppgifter och vår handledares stod med så att det var möjligt för förskolecheferna att kontakta 

oss om de hade frågor. Detta kände vi var viktigt för att visa respekt gentemot de förskolor som delade 

med sig av sitt material. Viktigt för oss var även att visa denna respekt gentemot de forskare vars 
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artiklar och forskning vi använder, vi ville vara rättvisa i ”bedömningen av andras forskning” 

(Gustavsson et al. 2011, s.12,42-43).  

Löfdahl (2015, s.35) skriver om forskarens etik och att det inom detta område finns svårlösta frågor, 

hon beskriver att det finns en gråzon och att forskare ofta ställs inför svåra frågor som hen till en 

början inte kunnat förbereda sig inför. Då vår uppsats bygger på samtalsunderlag blir etiken inte lika 

påfallande som vid till exempel observationer av barn eller intervjuer, där det finns en mängd olika 

oförberedda etiska frågor som forskaren måste fundera över och ta ställning till. För oss handlar etiken 

till stor del om att skydda de förskolor vars samtalsunderlag vi använder. Något vi skulle kunna ha 

ställts inför i vår uppsats men som vi sedan upptäckte inte blev ett etiskt problem, var hur vida vi 

skulle kunna skriva ut i ”Genomförande” och i ”Urval och avgränsningar” att vi valde förskolorna 

högst i listan på Stockholms stads hemsida. Men som vi varit inne på tidigare förändrades denna lista 

och förskolorna skyddas och vi kan skriva ut mer precist hur förskolorna är valda. För att bevara 

förskolans anonymitet så har vi även valt att avidentifiera dem med nya namn. Vi arbetar också i 

uppsatsen med att i största möjliga mån vara respektfulla mot materialet och förskolan.  

Studiens kvalitet 

Denna studie baseras på samtalsunderlag från fyra förskolor. Dessa fyra ser i sitt upplägg olika ut men 

de föreställningar som varje underlag uttrycker och vilka ord som används skiljer sig inte ifrån 

varandra. De resultat som vi i studien kommer fram till kan vi inte säga stämmer på alla förskolors 

samtalsunderlag och vi vet inte hur dessa ställer sig gentemot andra förskolor. Dock kan vi trots detta 

säga att vi har en viss generaliserbarhet. Det vi menar med generaliserbarhet bygger vi på Thornberg 

och Fejes (2015, s.270), de menar att generaliserbarheten handlar om hur vida studiens resultat går att 

applicera på andra situationer, fall som inte ingår i studien. Vi tänker att vår studies resultat kan 

komma till nytta för alla som arbetar i förskolan och på något sätt kommer i kontakt med 

utvecklingssamtal och dess samtalsunderlag. Användbarheten i studien är även denna intressant att se 

närmare på, Thornberg och Fejes (2015, s.270) kopplar detta till generaliseringen. De menar på att 

generaliseringen ställer frågor om hur, var, när och för vilka studiens resultat är användbara. Vi tänker 

att denna studie är användbar för de som är verksamma i förskolan och kommer i kontakt med 

utvecklingssamtalet och samtalsunderlag, eller ska vara med och skriva fram samtalsunderlag för 

förskolan. Att denna studie ger kunskap om vilka förställningar ett samtalsunderlag kan förmedla och 

vad de bygger på.  

Ett annat begrepp som vi vill lyfta fram i relation till studiens kvalité är validitet. Begreppet syftar på i 

vilken utsträckning studien och de metoder och teorier som används för denna undersöker vad som 

faktiskt avser att undersökas (Thornberg & Fejes 2015, s.258). Vi tolkar detta som hur vida uppsatsen 

har koherens och om de olika delarna passar ihop och besvarar vårt syfte och frågeställningar. Vi anser 

att textanalys var en användbar metod gentemot vårt syfte då vi vill ta fasta på hur olika aspekter 

utifrån läroplanen transformeras och uttrycks i samtalsunderlag. Vi ansåg att textanalys och 

samtalsunderlag var en bra kombination gentemot vårt syfte. Även det läroplansteoretiska perspektivet 

hjälper oss i denna koherens då begrepp från teorin hjälper oss få svar på vårt syfte och 

frågeställningar.  

En aspekt som skulle kunna ses som en begränsning i denna studie är att vi inte vet i vilket 

sammanhang texterna har uppstått, vilka är författarna bakom dessa? Förskolechefer inom kommunen, 

förskollärare, är det tio stycken som kompromissat fram samtalsunderlagen eller bara en eller två? Vi 

vet heller inte i vilket årtal texterna är skrivna, kan de vara så gamla att den reviderade läroplanen inte 
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kommit i bruk än eller om den är ny för denna termin. Vi tänker att detta är aspekter som påverkar 

studiens resultat och därmed studiens generaliserbarhet och användbarhet. Vi vill poängtera att det 

påverkar men inte i den grad att studien tappar sin generaliserbarhet, användbarhet eller validitet. Men 

är värt att betona då detta kunde ha fångats genom att använda en annan metod till exempel intervjuer. 

Det finns enligt Fejes och Thornberg (2015, s.19-20) en viss kritik mot kvalitativ forskning som kan 

vara värd att benämna, denna kritik handlar främst om relationen mellan forskaren och det som 

beforskas. Hur vida en forskare kan beskriva verkligheten oberoende av forskaren själv. Till exempel 

påverkas de teman vi skapat utav den bakgrund vi har och den kunskap vi har genom tidigare 

forskning vi läst med mera. Dock påstår Fejes och Thornberg (2015, s.20) att detta inte i sig skapar 

sämre forskning. Men det kan vara värt att betona att vi inte kan ge en otolkad bild av verkligheten, 

utan denna uppsats är en tolkning av verkligheten.  

Resultat och analys 

I denna del kommer en av uppsatsens större delar att presenteras, därför har vi valt att dela upp denna 

del i en rad olika rubriker. Den första indelningen vi gjort är att vi presenterar resultaten av våra 

frågeställningar en och en. Med hjälp av vår analysmetod har vi lyckats urskilja en rad olika teman 

kopplade till de olika frågeställningarna, dessa utgör resultaten. Efter varje frågeställningsdel så följer 

en analys baserad på det läroplansteoretiska perspektivet och med hjälp av begreppen 

formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena.  

Samtalsunderlagens föreställningar om barn och 

verksamhet 

Med hjälp av vår analysmetod har vi lyckats urskilja några teman i samtalsunderlagen kopplade till 

föreställningar om barn och verksamhet. Dessa kommer vi här nedan att först presentera och sedan 

kommer en analysera utifrån vår teoretiska utgångspunkt. 

 

Barnet i behov av trygghet 

Något som vi stötte på i materialets formuleringar var att barnet är i behov av trygghet. I alla 

samtalsunderlagen finns frågor och påståenden som bygger på att skapa information om barnets 

trygghet. En gemensam bild mellan förskolorna är bilden av barnet i behov av trygghet. Detta såg 

dock olika ut i de olika samtalsunderlagen förskolorna använde sig av. I vissa fall har 

samtalsunderlagen öppnat upp för föräldrar att uttala sig om hur vida de upplever att förskolan är en 

plats där de upplever att barnet känner sig tryggt. Andra förskolor formulerar sig på ett sätt där 

föräldrar kan kommentera hur vida arbetssättet på förskolan bidrar till denna trygghet. Det finns även 

fall där pedagoger ska fylla i exempel på hur de tycker att de skapar trygghet för barnet. I 

samtalsunderlagen såg vi dock inte att barnet bjuds in till att diskutera om hen upplever trygghet på 

förskolan utan det utgår från hur pedagoger och föräldrar upplever att barnet är i en trygg miljö. 

Formuleringarna i samtalsunderlagen tyder på att det finns en uppfattning om att barnet är i behov av 

trygghet och att det finns ett behov både från föräldrars och pedagogers håll att få information om att 
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barnet är tryggt på förskolan. Att barnets trygghet är något som berör de personer som finns i barnets 

vardag. Här nedan kommer ett exempel på hur detta kunde ta sig uttryck i samtalsunderlagen: 

”Har arbetssättet på förskolan bidragit till att barnet känner trygghet och trivsel”  

”Upplever ni att förskolan bidrar till att mitt barn känner sig trygg i förskolan” 

 

Barnet som aktiv erövrare 

Återkommande i samtalsunderlagen var även att barnet kan bli aktiv i relation till förskolan. Det 

framkommer i samtalsunderlagen att barnet ska erbjudas möjlighet att erövra en rad färdigheter, 

kunskaper och förmågor. Samtidigt framkommer det i samtalsunderlagen att det är verksamheten som 

ska bidra och finnas där för att barnet ska kunna vara en aktiv erövrare. I relation till detta skrivs det 

också fram att det är verksamheten, förskolan som ska stimulera barnet. Detta tycker vi tyder på att det 

finns en bild om att barnet kan bli aktiv och att förskolan finns där för att stödja och stimulera barnet 

att vara denna aktiva person och erövrare, och att det är förskolan som ska bidra till lusten för lärande. 

Ordet stimulera tyder också på att barnet ska sättas fart på, sporras till att vara detta aktiva barn. Barnet 

ska alltså vara aktivt i förskolan. I ett av våra samtalsunderlag ska föräldrar besvara vad de tycker att 

förskolan ska tänka på för att kunna stimulera barnet i fråga. Men de flesta av samtalsunderlagen 

frågor med koppling till detta tema handlar om hur vida förskolans arbetssätt bidrar till att barnet 

lyckas med detta, att erövra nya kunskaper och utvecklas. Detta synsätt ser vi även som gemensamt 

mellan förskolorna. Här nedan kommer ett exempel på hur detta kunde ta sig uttryck i 

samtalsunderlagen: 

”Upplever ni att förskolan bidrar till att mitt [sic!] barn ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra 

nya färdigheter och kunskaper” 

”Vad tycker du att vi särskilt ska tänka på i verksamheten som kan stimulera ditt barn?” 

 

Barnet som nyfiken med intressen  

Ett tema som fanns med på ett hörn i varje samtalsunderlag var barnets intressen. Denna aspekt fann vi 

två sidor av. Det första handlar om att föräldrarna informerar om vad barnet är intresserad och nyfiken 

på just nu och vilka intressen som föräldrarna vill att barnet i fråga ska få möjlighet att fördjupa sig i. 

Men det handlar också om hur förskolan bidrar till att barnet är nyfiket och om det på förskolan 

förekommit dokumentation som intresserat barnet. Vi tänker att detta hänger samman med det 

ovanstående temat och att med information om barns intressen och nyfikenhet kan förskolan finna 

verktyg till att stimulera barnen. Att barns intressen och nyfikenhet ska stimuleras och att förskolan på 

så sätt bidrar till att barn erövrar nya kunskaper och färdigheter. Vi tänker även att det kan ha med 

temat barnet i behov av trygghet att göra. Genom att utgå från barns intressen i verksamhetens 

utformning tänker vi att det bidrar till att barnet känner sig trygg i förskola, eftersom det är en viktig 

del i verksamheten. Detta baserar vi på formuleringar som denna:  

”Upplever ni att förskolan bidrar till att mitt barns nyfikenhet på skriftspråk och matematik stimuleras” 

Men även på att formuleringar som dessa ligger i direkt anslutning till varandra: 

”Vad är ditt barn nyfiken och intresserad av just nu?” 

”vad tycker du att vi särskilt ska tänka på i verksamheten som kan stimulera ditt barn” 
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Barnet med rätt till inflytande 

Att barnet ska ges inflytande och ha rätt till att få uttrycka sina känslor är något som vi såg 

återkommande och gemensamt i de olika samtalsunderlagen för förskolorna. Barnet är någon som är 

värd att lyssna till och vars åsikter och tankar räknas. Vi ser att samtalsunderlagens formuleringar 

tyder på att både föräldrar och pedagoger genom dessa ska få kunskaper om hur och vad barnen får 

inflytande över och vilka möjligheter som ges för detta. Detta framkommer i materialen genom frågor 

som handlar om hur barnet får möjlighet att kunna uttrycka åsikter känslor och behov. Detta visar på 

ett intresse för att barn ska kunna påverka sin vardag och att de kan komma med värdefull information, 

helt enkelt att barns inflytande över verksamheten är något viktigt och något som barnen har rätt till. 

Vi ser dock att detta diskuteras i samtalsunderlagen från de vuxnas håll, pedagoger och föräldrar. 

Barnets egna åsikter lyfts inte fram i deras formuleringar rörande detta ämne. Detta tycker vi oss se 

genom formuleringar som dessa: 

”Har arbetet på förskolan bidragit till att barnet utvecklar sin förmåga att ge uttryck för sina uppfattningar” 

”På det här sättet har … (barnets namn) möjlighet till inflytande på förskolan” 

 

Verksamheten är till för barnet 

De ovanstående temana berör samtalsunderlagens föreställningar om barnet, detta tema kommer att 

beröra vilken föreställning av verksamheten som framkommer i samtalsunderlagen. De teman som vi 

precis har skrivit fram går mer eller mindre ihop med varandra och det finns samband mellan dessa. 

Detta tema ”Verksamheten är till för barnet” går även det inte heller att separera och bygger på sitt sätt 

på de övriga temana. Den bild av verksamheten som växer fram i samtalsunderlagen handlar i stor 

utsträckning om att verksamheten är till för barnet. Till en början finns det ett flertal frågor i 

samtalsunderlagen som direkt frågar hur arbetssättet på förskolan bidrar till att barnet utvecklar och 

erövrar nya kunskaper. Det handlar om hur föräldrar upplever att förskolan bidrar till att barnet erövrar 

kunskaper och färdigheter. Men också om vilka förväntningar som finns på verksamheten. 

Verksamheten talas alltså om i relation till barnet. Formuleringarna i samtalsunderlagen har fokus på 

verksamheten och hur verksamhetens arbetssätt bidrar till barns utveckling, inflytande och lärande. 

Formuleringarna ser bland annat ut på följande sätt: 

”Har arbetssättet på förskolan bidragit till att barnet utvecklar sitt sociala samspel” 

”Har arbetssättet på förskolan bidragit till att barnet utvecklar sin förmåga att använda sig utav många 

uttrycksformer”  

I relation till de tidigare temana ska verksamheten se till att barnen är trygga, bidra till att barn erövrar 

färdigheter, kunskaper och förmågor, stimulera barnen, ta vara på och kanske till och med bygga på 

barnens intressen och sist men inte minst ska barnen ha inflytande över sin verksamhet. Verksamheten 

är ingenting utan sin relation till barnet. 
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Analys av samtalsunderlagens föreställningar om 

barn och verksamhet 

Vallberg Roth skriver med inspiration av Lundgren (2011, s.10) att våra föreställningar, vår världsbild 

är tilldelad oss av andra och att den vuxit fram beroende av föreställningar om vad barnet ska lära. 

Utifrån sådana tankar kring det läroplansteoretiskt perspektiv skulle vi kunna se att den bild av barnet 

och verksamheten som blir synlig i samtalsunderlagen är en del av förskolans världsbild, tilldelad oss 

från en högre nivå. Att de som formulerat läroplanen för förskolan påverkar förskolans världsbild och 

den syn på barn och verksamhet som råder där. Förskolans samtalsunderlag handlar om att få en bild 

av barnets lärande och utveckling och på vilket sätt förskolan bidrar till att stimulera barnet och vilka 

möjligheter förskolan ger barnet för inflytande över verksamheten. Dessa samtalsunderlag ger oss en 

bild av de rådande dominerande föreställningar som finns i samhället idag och vad som formulerats 

fram i läroplanen för förskolan (Skolverket 2010). Vi kan se dominerande föreställningar om barnet i 

behov av trygghet, med intressen, som aktiv och med rätt till inflytande och även att verksamheten är 

till för barnet i samtalsunderlagens formuleringar. Detta kopplar vi till det Wahlström (2015, s.10-11) 

skriver om rörande dominerande föreställningar som råder i ett samhälle som påverkar det som skrivs 

fram i en läroplan. Det finns alltså underliggande antagande om exempelvis vad som ska läras ut och 

vad som ses som giltig kunskap som påverkar det som skrivs fram i en läroplan.   

Här ovan presenteras hur föreställningarna om barn och verksamhet på en övergripande nivå kan 

kopplas samman med det läroplansteoretiska perspektivet, nu kommer vi att dyka närmare i hur de 

nämnda resultaten går att koppla till våra teoretiska begrepp: formuleringsarena, transformeringsarena 

och realiseringsarena. Till skillnad från i teoridelen kommer dessa här att användas parallellt och inte 

delas upp, då de i verkligheten inte går att separera som vi skrev i teoridelen. De föreställningar om 

barnet som blir synliga i samtalsunderlagen skiljer sig inte speciellt mycket från den barnsyn som 

formuleras fram i läroplanen. Detta tolkar vi som att transformeringen av den formulerade läroplanen 

till stor del går hand i hand. Att förskola  förskola och förskola läroplan inte skiljer sig 

speciellt mycket från varandra. Detta skulle kunna tolkas som att de har en delad bild av barnen och att 

ingen av de studerade samtalsunderlagen var speciellt unika gällande denna fråga. Vi kopplar detta till 

det som Linde (2014, s.24,55,64) skriver om den filosofiska sidan av formuleringsarenan som betonar 

barnsynen och att det finns tankar och föreställningar om barnet som ligger till grund för hur 

läroplaner är formulerade. Transformeringsarenan handlar istället förenklat om hur läroplanen i ett 

senare steg tolkas och transformeras. Att arenorna inte går att separera helt har att göra med att flera av 

de aktörer som är aktuella på formuleringsarenan även direkt och indirekt är aktiva och påverkar 

transformeringsarenan. Staten har ett ansvar för utbildning och granskning, detta leder till att de 

utbildade i förskolan redan i sin utbildning inför yrket bildar den barnsyn som ligger i grund för 

förskolans läroplan. Denna barnsyn har det med sig i sin profession som förskollärare och påverkar 

formuleringarna och innehållet i samtalsunderlaget och senare även det praktiska utvecklingssamtalet. 

Vi tänker även att det blir svårt för förskolor att bygga en verksamhet med en annan barnsyn än den 

som skrivs fram i läroplanen eftersom det är staten som senare granskar förskolorna och att 

förskolorna måste förhålla sig till både skollag och läroplan. Vi tänker att samtalsunderlagen inte bara 

står för hur förskolorna tolkar sitt uppdrag utan även vad de tror att staten vill ha ut av verksamheten.   

Det tredje begreppet vi använder i teoridelen är realiseringsarena, realiseringsarenan handlar om den 

kommunikation och aktivitet som sker, hur planeringen går som planerat eller inte (Linde 2014, 

s.67,73). I denna uppsats studerades inte utvecklingssamtalet i praktiken så det kan tyckas att denna 

arena inte är av relevans för oss men vi menar att den visst har sin plats. För det första kan inte dessa 
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arenor separeras, vi tänker vidare att samtalsunderlagen på sitt sätt även de är en realiseringsarena. 

Orden och formuleringarna är aktiva, de kommunicerar med föräldrar och pedagoger, kanske inte på 

samma sätt som dessa aktörer kommunicerar med varandra under det praktiska samtalet. Men vi 

tänker att samtalsunderlagen i sig är ett förberedande samtal och i sin tur realiserar det praktiska 

samtalet, då de utgör grunden för utvecklingssamtalets utformning och innehåll. 

Föräldrars roll i samtalsunderlagen 

Med hjälp av vår analysmetod har vi lyckats urskilja några teman i samtalsunderlagen kopplade till 

föreställningar om föräldrars roll i samtalsunderlagen. Dessa kommer vi här nedan att först presentera 

och till sist kommer en analys av detta utifrån vår teoretiska utgångspunkt. 

Föräldrars upplevelser och förväntningar 

I formuleringarna och ordvalen i samtalsunderlagen kunde vi se att dessa försöker skapa information 

om föräldrars upplevelser av förskolan. Det handlar om formuleringar där samtalsunderlagen rakt ut 

frågar vad föräldrar förväntar sig av förskolan, både i relation till barnet men också överhuvudtaget 

vad som förskolan kan förbättra. Andra samtalsunderlag betonar snarare föräldrars upplevelser av 

förskolan i relation till barnet, genom att fråga om föräldrars upplevelser om hur förskolan bidrar till 

att barnet är tryggt och utvecklas med mera. Vi ser detta som ett försök att få en bild av föräldrars 

förväntningar och upplevelser på verksamheten och förskolan, för att senare utvärdera och utveckla 

verksamheten. Här nedan följer exempel på detta från samtalsunderlagen: 

”Vilka förväntningar har du på förskolan? Finns det något vi kan ändra till det bättre? 

”Upplever ni att förskolan bidrar till att mitt [sic!] barn känner sig trygg i förskolan” 

 

Föräldrar möjligheter till styrande 

Det vi även kunde se i samtalsunderlagen var att föräldrarna bjöds in till att påverka innehållet i 

utvecklingssamtalet, detta bygger vi på att samtalsunderlagen lämnar plats för föräldrar att styra 

samtalet i olika riktningar. I vissa fall handlade det om att samtalsunderlagen direkt ställer frågor om 

vad föräldrar vill ta upp och om förskolan ska förbereda något speciellt. I andra fall fanns en lista över 

en mängd olika punkter som berör förskolans vardag där det i samtalsunderlaget poängteras att 

föräldrarna styr samtalet efter vilka punkter hen känner är viktigast. Formuleringarna riktade sig till 

vad just föräldrarna ville ta upp under utvecklingssamtalet men det fanns även utrymme för 

föräldrarna att kommentera vad de vill ha inflytande över i förskolan. Samtalsunderlagens 

formuleringar och uttryck öppnar upp för att föräldrar ska få möjlighet att styra utvecklingssamtalet, 

men också få möjlighet att uttrycka vad de faktiskt vill ha inflytande över. Vi tänker att detta har att 

göra med föräldrars rätt till inflytande över verksamhetens innehåll och utformning som framkommer i 

förskolans läroplan (Skolverket 2010). Formuleringarna i samtalsunderlagen kunde se ut på följande 

sätt:  

”Hur och på vilket sätt vill ni ha inflytande och vara delaktiga i verksamheten?” 

”Detta vill jag också ta upp under utvecklingssamtalet” 
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Analys av föräldrars roll i samtalsunderlagen 

I transformeringen av läroplanen kan förskollärarna ses huvudaktörer och beroende på hur de har 

tolkat uppdraget med föräldrars rätt till inflytande och delaktighet påverkar det i sin tur samarbetet 

mellan föräldrar och förskolan (Linde 2014, s.64-65). Vi kan se i samtalsunderlagen hur de 

dominerande föreställningarna i samhället (det som Wahlström 2015, s.10-11 skriver om) rörande 

föräldrar inflytande blir synliga och hur den formulerade läroplanen transformeras i 

samtalsunderlagens formuleringar. Vi ser att formuleringarna vill få fram föräldrars upplevelser, 

tankar och förväntningar på förskolan och på det sättet ser vi hur föräldrar ges inflytande och 

delaktighet i den pedagogiska verksamheten men även hur de får inflytande över utvecklingssamtalets 

innehåll och utformande. Föräldrarna får möjlighet att påverka vad de vill få inflytande över och deras 

tankar och föreställningar om verksamheten är till grund för fortsatt utvärdering och utveckling av 

förskolan. På detta sätt ser vi hur läroplanens dominerande föreställningar har tolkats i 

samtalsunderlagens innehåll och uppbyggnad för utvecklingssamtal i de olika förskolorna, där 

föräldrarna få inflytande och delaktighet i verksamheten. Vi ser att skaparen av samtalsunderlagen 

som en huvudaktör i utformandet av samtalsunderlagen då det är de som skapar dessa och 

formuleringarna och innehållet baseras på deras tolkningar av den formulerade läroplanen.  

Linde (2014, s.64) poängterar att föräldrar allt mer blivit en aktör i transformeringen av läroplanen. Att 

föräldrar ges möjlighet till inflytande i samtalsunderlagen kan både ses som att det är en 

transformering av hur de som formulerat samtalsunderlagen tolkar uppdraget om föräldrarnas 

inflytande. Men det kan även ses som ett svar på hur vårt samhälle ser ut här och nu. Att läroplanen 

växt fram i en tid där föräldrar ska ha rätt att påverka den verksamhet de lämnar sina barn till. Detta 

kopplar vi till det läroplansteoretiska perspektivet och hur dominerande föreställningar och ideologier i 

samhället påverkar (Wahlström 2015, s.10-11), i vårt fall förskolan och föräldrars möjlighet att 

påverka verksamheten. Men också en uppfattning om att hem och förskola behöver samarbeta för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet. Vi kan se i samtalsunderlagens formuleringar hur 

föräldrar får en större plats i utvecklingssamtalets utformning och innehåll. Vi ser det även som ett 

försök från förskolorna att ge föräldrar större inflytande och rätt att påverka verksamheten, på det här 

sättet kan vi se hur förskolorna tolkar de olika delarna i läroplanen och realiserar detta i verksamheten.  

Utvärderingens uttryck i samtalsunderlagen 

Denna del av resultatet kommer att skilja sig något från de andra delarna, här kommer inte olika teman 

att presenteras utan rubriken i sig får stå för det övergripande temat i denna del av resultatet. Denna del 

är också kopplad till tidigare resultat, men förtydligas här i relation till utvärderingen av verksamheten. 

I våra samtalsunderlag tyckte vi oss se att förskolor använder dessa som underlag för utvärderingen av 

förskolan, samtidigt som de är ett underlag för utvecklingssamtalen. I uppbyggnaden och 

formuleringarna i samtalsunderlagen öppnas det upp både för föräldrar och pedagoger att utvärdera 

förskolan och dess arbetssätt. Detta bygger vi på formuleringar som dessa:  

”Upplever ni att förskolan bidrar till att …”  

”Finns det något vi kan ändra till det bättre?” 

”Har arbetssättet på förskolan bidragit till att …” 
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Föräldrar får alltså i samtalsunderlagen en möjlighet att kommentera sina upplevelser och tankar om 

verksamheten med relation till barnet i fråga som vi i tidigare resultat varit inne på. Föräldrar fyller i 

dessa med en tanke att dessa handlar om barnet, vilket det såklart också gör, men samtidigt utvärderar 

de också förskolan genom att svara på frågorna. Samtalsunderlaget kan ses som ett dokument med 

dubbla uppdrag. Men samtalsunderlagen öppnar inte bara upp för utvärdering från föräldrarnas sida, 

utan öppnar även upp för att pedagoger ska kunna utvärdera sitt arbetssätt och sig själva. Detta bygger 

vi på de delar av samtalsunderlagen där pedagoger genom exempel på hur verksamheten bidrar till att 

barnet i fråga är tryggt eller erövrar till exempel förståelse av symboler. Detta tänker vi gör att 

pedagoger genom förberedelser inför utvecklingssamtalet och användandet av dessa medvetet och 

omedvetet utvärderar sin verksamhet. Vi vill avslutningsvis i denna del dra en koppling till 

föreställningar om barnet och närmare bestämt temat om att verksamheten är till för barnet. Att 

formuleringarna i våra samtalsunderlag ställer barnet i relation till verksamheten. Fokus ligger på att 

verksamheten är den avgörande faktorn till vad barn får möjlighet till att utveckla och inte barnet 

fristående från verksamheten. 

Analys av utvärderingens uttryck i 

samtalsunderlagen 

I våra samtalsunderlags formuleringar kan vi se hur kapitlet ”2.6 Uppföljning, utvärdering och 

utveckling” (Skolverket 2010) har tolkats. I samtalsunderlagen så kan vi se hur formuleringarna riktar 

sig mot hur verksamheten upplevs av de inblandade och vad de kan arbeta vidare med för att utveckla 

verksamheten till det bättre. De vi ser är att de professionella i verksamheten både får en här och nu 

bild av hur verksamheten ser ut och upplevs men även en framtids blick hur de kan arbeta vidare med 

verksamheten. Det ser vi är deras försök att tolka det som framkommer i läroplanen rörande detta. Att 

detta kapitel har tillkommit i läroplanen för förskolan kan ha att göra med de koder som läroplanen är 

uppbyggd av och som bygger på olika principer om vad verksamheten ska innehålla som Linde (2014, 

s.39-42) skriver om men även de rådande dominerande föreställningarna i samhället rörande behovet 

av utvärdering och utveckling. En sådan princip som påverkar formuleringen av läroplanen är frågan 

om utvärdering. I våra samtalsunderlag tycker vi oss se att tankar om detta får stor plats och 

genomsyrar hela samtalsunderlagen. Detta kopplar vi till de dominerande föreställningarna i samhället 

om verksamheten och dess behov av att utvärderas och utvecklas som kommer i uttryck i den 

formulerade läroplanen för förskolan. Hur detta sen tolkas är vad vi ser i samtalsunderlagen. Linde 

(2014, s.24) skriver om att formuleringsarenan handlar om dessa koder och principer men även en mer 

filosofisk sida som handlar om tankar och idéer och hur dessa kommer till uttryck. Vi tänker att 

läroplanen bygger på idéer och tankar att den måste utvärderas för att utvecklas, så verksamheten på 

bästa möjliga sätt kan bidra till att barnet utvecklar det som avses utvecklas. Vi tänker att i 

samtalsunderlagens formuleringar kommer dessa tankar i uttryck eftersom de söker efter svar på hur 

verksamheten upplevs och vad verksamheten ska arbeta vidare med.   

Att föräldrar kan ses som en aktör på transformeringsarenan har vi tidigare varit inne på men detta är 

relevant även för denna analys då vi ser hur formuleringarna bjuder in föräldrarna till att vara en aktör 

i transformeringsarenan i relation till utvärdering och utveckling av verksamheten. Även om 

föräldrarna är en del av denna transformering genom att ha inflytande och möjlighet att bidra till sina 

synpunkter på verksamheten, tänker vi att förskolan ändå blir huvudaktören då förskolan är ansvarig 

för hur utvärderingsuppdraget skrivs fram i samtalsunderlagen och vad föräldrarna får möjlighet till att 

bidra med. Dessa dominerande föreställningar om samarbetet mellan hem och förskola som skrivs in i 
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läroplanen ser vi kommer i uttryck på detta sätt i samtalsunderlagens formuleringar. Detta kopplar vi 

till vad Linde (2014, s.64) skriver om rörande transformeringsarenan, att på denna arena finns det en 

mängd olika aktörer som påverkar tolkningar av läroplanen. Staten är en tredje aktör på 

transformeringsarenan och påverkar transformeringsarenan genom att vara huvudman för utbildning 

(Linde 2014, s.64). Vi tänker att förskolors kulturer skiljer från varandra och detta i sin tur påverkar 

hur läroplanens uppdrag om utvärdering hanteras och transformeras och i sin tur blir synliga i 

samtalsunderlagen. Detta tänker vi har att göra med vilken utbildning personerna på förskolan har och 

hur de genom detta tolkar utvärderingsuppdraget på olika sätt. Just uppdraget om utvärdering 

förtydligades 2010 genom den nya läroplanen, personer som utbildade sig innan denna har antagligen 

inte stött på dessa delar i samma utsträckning som de pedagoger som utbildat sig efter. En annan 

aspekt handlar om hur vida personalen vidare utbildat sig i dessa frågor. Utbildningen och staten ses 

därför som aktiva även i tolkningen av läroplanens uppdrag om utvärdering.  

Diskussion  

Det vi tagit fasta på i uppsatsens tidigare delar är att det i samtalsunderlagen finns en rad uppfattningar 

om barnet, i samtalsunderlagen fann vi en rad uppfattningar om barnet, att de är i behov av trygghet 

samtidigt som barnet skrivs fram som en aktiverövrare med en rad intressen som ska tas till vara på för 

att barnet på ett nyfiket sätt ska kunna erövra ny kunskap. Barnen ska även vara delaktiga i sin vardag 

och få inflytande över den, att verksamheten med koppling till alla dessa punkter är till för barnen, 

barnet. Samtalsunderlagen kan ses som en transformering, tolkning av läroplanens dominerande 

föreställningar och ett sätt för förskolor att försöka skapa en verksamhet som är så bra som möjligt för 

barnet. Vi kan även se att det i samtalsunderlagen finns ett visst utrymme för föräldrar att bli en del av 

transformeringen av läroplanen, att pedagogerna kan ses som huvudaktörer men att föräldrarna även 

får, ”ska” hjälpa till i att skapa en verksamhet som möjliggör det bästa för deras barn. I 

samtalsunderlagen finns även spår av det utvärderingsuppdrag som skrivs fram i läroplanen, där det 

finns riktlinjer om att föräldrar ska få vara delaktiga i denna utvärdering. Genom samtalsunderlagens 

formuleringar kan vi se att våra förskolor tar tillvara på riktlinjerna om utvärdering. Att verksamheten 

ställs i relation till barnet och föreställningar om barnet och att verksamheten är till för dem. 

Föreställningar om barnet och verksamheten är i fokus för samtalsunderlagen och det som 

samtalsunderlagen efterfrågar alltid ställs i relation till barnet.  

Barn, verksamhet och utvärdering 

I resultat och analysdelen har vi presenterat de teman vi kunde finna angående de föreställningar om 

barn och verksamhet som våra samtalsunderlag bygger på. De handlade om barnet som behov av 

trygghet, barnet som aktiv erövrare, barnet med intressen, barnet med rätt till inflytande. Ett annat 

tema som berör barnen, men som skiljer sig något från de andra är hur verksamheten och barnen ställs 

i relation till varandra vi kallar detta tema, verksamheten är till för barnen. Vi tyckte oss kunna se att 

de teman vi fann i stor utsträckning matchade synen på barn och verksamhet i läroplanen. Förskolans 

uppdrag som framkommit i formuleringsarenan och skrivits fram i läroplanen bygger bland annat på 

en syn om att barnet är i behov av trygghet detta tolkar vi utifrån att det skrivs fram i läroplanen 

(Skolverket 2010) i relation till en rad olika punkter bland annat förskolan ska erbjuda barnen en trygg 
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miljö och en trygg omsorg. Men detta är inte de enda spåren vi kan se av läroplanen i de 

föreställningarna av barnet som vi fick fram. Förskolan ska stimulera barns utveckling och även barns 

lust till lärande ska stimuleras, detta kopplas i läroplanen ihop med barnens intressen som ska ligga till 

grund för barns lärande men även i en rad andra aspekter i förskolans uppdrag kopplas uppdraget 

samman med barns intressen. Att förskolan är till för barnen syns genomgående i de andra temana 

men vi vill ändå betona detta då det i samtalsunderlagen i olika utsträckning frågar om hur förskolan 

bidrar till att barnet stimuleras och utvecklas. Vi tänker att detta är ett sätt för förskolor att försöka 

tackla uppdraget om utvärdering som finns i läroplanen. Där det skrivs fram att barns utveckling och 

lärande ska följas för att förskolans kvalité ska kunna utvärderas.  

Barnet är alltså något det talas om i syfte om att synliggöra vad verksamheten bidar till för barnets 

lärande och utveckling. Vi kan se ett intresse i samtalsunderlagen att få reda på mer om barnet i 

relation till verksamheten. I samtalsunderlagen tycker vi oss inte kunna se att intresset är att få reda på 

eventuella brister hos barnet dock kan vi se en synliggörandenorm i dessa. Syftet är vad vi tolkar att 

synliggöra verksamheten och hur verksamhetens arbetssätt bidrar till att förskolans formulerade 

uppdrag i läroplanen införlivas. I samtalsunderlagen kan vi se hur både föräldrar och pedagoger ska 

delge sina tankar och upplevelser om verksamheten och om hur verksamheten bidrar till barns lärande 

och utveckling. Vi kopplar detta till vad Markström (2011, s.67-68) skriver om i sin artikel om en 

synliggörande norm som innebär en granskning och synliggörande av barnet, verksamheten och till en 

viss del hemmet. Både pedagoger och föräldrar bidar med reflektioner och bedömningar av barnets 

förmågor och brister och målet tycks vara att skapa en helhetsbild av barnet. Katthoff (2015) 

presenterar likande resultat från tyska grundskolor, författaren uppmärksammar att i interaktionen 

mellan föräldrar och lärare skapas en humoristisk ram där båda talar om barnets beteenden och 

bedömer barnets prestationer. Katthoff pekar också på att det krävs en kritisk hållning gentemot 

bedömningen av barnet. Dessa studier är från olika länder, den ena behandlar skolan och den andra 

förskolan. Anledningen till att vi nämner dessa båda i relation till varandra är att professionella som 

arbetar med utvecklingssamtal bör vara medvetna om att denna bedömning ofta sker i 

utvecklingssamtalen och att vi genom att vara medvetna om det kan vara kritiska till den bedömning 

samtalen medför. Intressant då är att barnet ska jämföras med sig själv för att se om barnet erövrar nya 

kunskaper men att barn inte ska jämföras med andra barns kunskaper. Vi tänker att detta kan se olika 

ut beroende på vilken barnsyn förskolorna vilar på och vad föräldrarna efterfrågar för kunskap om 

barnet. Det kan bli en krock mellan förskolan och föräldrar då föräldrar eventuellt kan komma att vilja 

ha information om hur sitt barn ligger till i relation till andra barn, medan förskolans uppdrag snarare 

ligger i hur barnet själv kan utvecklas i relation till verksamheten och i relation till sig själv. 

I samtalsunderlagen tycker vi även oss se ett intresse av att skapa en bild av barnets intresse, 

utveckling och lärande. Genom detta intresse tänker vi att nya normer skapas om hur och vad barnet 

förväntas lära och utveckla. Vi kan dock inte se ett intresse av att forma ett ”normalt” barn, snarare 

forma en verksamhet som är till för barnets utveckling och lärande. Intresset i samtalsunderlagets 

formuleringar frågar inte efter vad barnet förväntas vara men vi upplever en syn om att barnet ska vara 

aktiv i sitt lärande och utveckling exempelvis att barnet förväntas få mer kunskap om olika ämnen. Vi 

tänker att detta synsätt på barnet som aktiv i skapandet av ny kunskap och lärande så skapas även nya 

normer kring detta. Detta talar Alasuutari och Karila (2010, s.108-109) om i sin artikel, att det i dessa 

samtal det förhandlas fram om vad som är det ”normala” barnet. I planeringen så förväntas föräldrar 

vara delaktiga genom att observera och delge information om barnet men även att tala för barnet. 

Vidare skriver de att målet är att se det enskilda barnet och se barnets färdigheter, behov och 

egenskaper. Simonsson och Markström (2013a, s.10) diskuterar i sin artikel att pedagoger inte 
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uttryckligen talar om att de granskar eller bedömer barnet men att genom de uttalanden som görs 

uttrycks normer och genom det en indirekt bedömning av barnet.  

Att det är verksamheten som är i fokus för utvärdering och bedömning är något vi kan se i 

samtalsunderlagen. Formuleringarna riktar sig mot hur verksamheten bidrar till barnets utveckling och 

lärande och inte fokuserar på att bedöma och utvärdera barnet. I våra samtalsunderlag tycker vi oss se 

ett arbete för barnets bästa i fokus. Vi tolkar dessa samtalsunderlag som ett sätt att utvärdera och 

utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan med barnets bästa i fokus. Vi tycker oss se att 

utvecklingssamtalet inte är vilket samtal som helst utan är ett professionellt möte där det som kommer 

fram under samtal kommer ligga till grund till fortsatt utvecklingsarbete av verksamheten. I våra 

samtalsunderlag kan vi även se styrningar från läroplanen rörande barnsyn, utvärdering och utveckling 

av verksamheten. I tidigare forskning skriver Simonsson och Markström (2013a, s.2) om att förskolans 

mål formuleras ovanifrån och att de professionella anpassar verksamheten efter dessa styrningar och 

en kontrollstation av detta är utvecklingssamtalet. Vidare skriver Simonsson och Markström (2013a, 

s.6-7) att det är ett stort ansvar att planera och genomföra ett utvecklingssamtal och att 

utvecklingssamtalet är en viktig samtalsarena för de själva som professionella men även för föräldrar 

och arbetet för barnets bästa. Mötet ska vara positivt men även professionellt. 

Föräldrainflytande och utvärdering 

I den reviderade läroplanen har uppdraget om utvärdering förtydligas genom kapitlet ”Uppföljning, 

utvärdering och utveckling”. Men det är inte bara i denna del av läroplanen som utvärderingen 

benämns utan även i kapitlet ”Förskola och hem”, i båda kapitlen utrycks det att föräldrar ska vara 

delaktiga i denna utvärdering och att utvärderingen ska utgå från ett barnperspektiv (Skolverket 2010, 

s.2,13–14). Resultaten vi har angående utvärderingen och samtalsunderlagen kopplar vi till dessa 

kapitel i läroplanen. Att det är dessa krav på utvärdering från förskolans läroplan som påverkar hur 

samtalsunderlagen skrivs fram. Att samtalsunderlagen skrivits fram på detta sätt öppnar upp för 

föräldrar och pedagoger att bedriva och vara delaktiga i den utvärdering som ska utveckla 

verksamheten. Våra samtalsunderlag är förberedande underlag till föräldrar och pedagoger detta ger 

dem en bild om vad utvecklingssamtalet ska handla om. De innehåller frågor eller påstående om 

barnet som föräldrarna ska kommentera och reflektera kring. De samtalsunderlag vi har tittat på har 

föräldrarna blivit tilldelade av förskolan så finns det en syn på barnet och hur det framställs i 

dokumentet som ligger i grund för hur frågorna framställs i samtalsunderlagen. Vi tänker att det blir 

svårt för förädlarna att bidra med sin bild av barnet, som kanske har egenskaper och styrkor som de 

vill förmedla. Men att det i samtalsunderlagen endast framkommer om barnet lever upp till den 

föreställningen av barnet som förskolans samtalsunderlag bygger på. Det samma gäller de pedagoger 

som fyller i liknande dokument, men skillnaden här blir att pedagoger någonstans förhoppningsvis har 

varit med och kunnat påverka vilket material hen faktiskt arbetar med. Denna förmån tänker vi att 

föräldrar inte har, utan att de förväntas att fylla i och delta i att skapa denna bild av barnet, vare sig de 

vill eller inte för att de vill undvika att se ut som "dåliga" föräldrar som inte uppfyller kraven från 

förskolan. Detta kan vi även koppla ihop med det Simonsson och Markström (2013a, s.8) skriver i sin 

artikel om att pedagoger använder sig av olika typer av underlag för förbereda sig inför 

utvecklingssamtalet och att även förädlarna förväntas att bidra och förbereda sig inför samtalen. Syftet 

med dessa är enligt Simonsson och Markström (2013a, s.8) att tillsammans med föräldrarna skapa en 

gemensam kollektiv bild av barnet som sedan används under utvecklingssamtalet. I denna artikel 

beskriver även författarna den önskvärda föräldern, att föräldrar även i förskolan ska bidra till barnets 
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välmående. Genom de frågor som finns i samtalsunderlagen kan föräldrar bidra med att utvärdera 

verksamheten och ge värdefull information om sitt barn och på så sätt bidra till sitt barns välmående 

även när de själva inte är närvarande. Att vara en bra förälder är Simonsson och Markström inte 

ensamma om att tala om. Pillet-Shore (2015, s.273-274) skriver att föräldrar bara i interaktion med 

andra kan skapa sig en identitet som bra förälder. I utvecklingssamtal kommenterar föräldrar sitt barns 

brister just för att påvisa att de är kunniga och bra föräldrar. En fråga som är intressant att fundera över 

är hur vida barnens brister kommer att komma på tal i de utvecklingssamtal som bygger på de 

studerade samtalsunderlagen.   

Vi tyckte oss även se i samtalsunderlagen att utvecklingssamtalet inte enbart ska betraktas som en 

granskning av barnet och föräldrarna, det är även verksamheten som ska granskas och även 

förskollärarens profession. Vi tycker oss se att förskolor har tagit vara på läroplanens utvärderings 

kapitel, där vissa förskolor redan i sina formuleringar betonar verksamheten och att föräldrar och 

pedagoger ska besvara på hur verksamheten lever upp till att barnet får en bra uppväxt på förskolan. 

Hur förskolan erbjuder barn trygghet och lust att lära bland annat. Genom att ha detta fokus på 

verksamheten släpps föräldrar in verksamheten på ett annat sätt och utvecklingssamtalet blir ett sätt för 

förskolan att låta föräldrar granska verksamheten. Detta skriver även Simonsson och Markström 

(2013a, s.10) om. De skriver i sin artikel att utvecklingssamtalet inte bara ska betraktas som en 

granskning av föräldrarna och barnet, utan att samtalen kan betraktas som en granskning av 

verksamheten och en självgranskning av professionen.  

I resultaten och analysen av vår frågeställning angående föräldrars inflytande i samtalsunderlagen, ser 

vi att formuleringarna och utformande av samtalsunderlagen tyder på att förskolor försöker släppa in 

föräldrarna i verksamheten och få inflytande. Men samtidigt menar Markström (2011) att dessa 

förberedelser och att frågornas karaktär inte är neutrala, de och förskollärarna styr samtalet. Vi tänker 

att samtalsunderlagen är en tolkning av vad ”man” tror att utvecklingssamtalet ska vara gentemot 

läroplanen, något som ska bidra till en god relation mellan hem och förskola, där föräldrar ska få 

inflytande över förskolans verksamhet. Men i praktiken kanske detta uppdrag inte klingar med vad 

personal vill att föräldrar ska ha inflytande över och vad föräldrar faktiskt vill ha inflytande över. Att 

pedagoger inte vill ha föräldrars åsikter och att föräldrar är nöjda över att pedagogen styr och att de 

inte känner något behov av att ha inflytande och tycker det är ganska skönt. Då kommer det inflytande 

som blir synligt i läroplan och samtalsunderlag få en helt annan form i realiseringen av dessa. I 

samtalsunderlagen kan vi se hur föräldrarna ges utrymme till utvecklingssamtalets innehåll där de kan 

ta upp egna frågor om barnet eller verksamheten. Genom detta tycker vi oss se hur föräldrarna ges stöd 

och möjlighet att få inflytande och delaktighet i verksamhetens pedagogiska arbete med barnets bästa i 

fokus. Formuleringarna i samtalsunderlagen tolkar vi även som ett sätt att bibehålla en god relation 

med föräldrarna där föräldrarnas tankar och funderingar tas tillvara på i det fortsatta utvecklingsarbetet 

i verksamheten. Simonsson och Markström (2013a, s.7) tar även de upp att utvecklingssamtalet ger ett 

stöd till föräldrarna och föräldrarna ges möjlighet att ta upp frågor som är betydande för dem. De 

skriver även om ett relationsskapande som är viktigt för ett fortsatt bra samarbete mellan förskolan och 

hemmet. Detta kopplar vi till läroplanens kapitel ”Förskola och hem” (2010, s.13). Denna del 

beskriver föräldrars rätt till inflytande och delaktighet i både utvecklingssamtalet som sådant men 

också i hur förskolorna arbetar med läroplanens olika mål. I vårt resultat framkommer det att förskolor 

genom utformningen av samtalsunderlagen är medvetna om detta uppdrag och försöker genom dessa 

ge föräldrar möjlighet till inflytande och delaktighet både i själva utvecklingssamtalet och 

verksamheten. Men också ge dem möjlighet att uttrycka sig om verksamheten i sig, både genom 
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direkta frågor men också genom att de får möjlighet att uttrycka sina förväntningar på verksamheten 

och sina upplevelser av den, i relation till sitt barn men också om verksamheten i sig.  

Uppsatsen betydelse för praktiken och 

professionen 

 

Som vi skrivit innan så framkommer det både i läroplanen (Skolverket 2010, s.13), Allmänna råd och 

kommentarer (Skolverket 2013, s.35) och Skollagen (SFS 2010:800) så ska utvecklingssamtal 

genomföras i förskolan där barnets utveckling och lärande är i fokus. I våra samtalsunderlag kan vi se 

hur dessa riktlinjer har tolkats och vilka föreställningar om barn och verksamhet tolkningarna bygger 

på. Vi tänker därför att denna studie är av vikt för förskollärarens arbete rörande utvecklingssamtal, 

både i förberedandet för samtalet men även under det praktiska samtalet. Vår studie ger en bild på hur 

samtalsunderlag för utvecklingssamtal kan se ut samt vilka föreställningar som kan uppkomma om 

barn och verksamhet i och med dessa. Genom att se det från ett läroplansteoretiskt perspektiv kan vi se 

hur förskolor tolkar det som formuleras i läroplanen och realiserar detta i verksamhetens 

samtalsunderlag för utvecklingssamtal och på det sättet ge en indikation på hur ett utvecklingssamtal 

kan komma att se ut och vad samtalet kan handla om. Vi kommer fram till i vår studie att förskolornas 

samtalsunderlag bygger på olika föreställningar om barn och verksamhet som tolkats från läroplanen. 

Därför tänker vi att det är av vikt för verksamma inom förskolan att vara medvetna om vilka 

föreställningar deras verksamhet vilar på här i vår tid och i vårt samhälle. Vilken barnsyn förmedlar de 

och vilken syn på verksamheten förmedlas. Vi tänker att vår studie bidrar till denna typ av tänkande. 

Eftersom det även framkommer i läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s.13) att det är 

förskolläraren som har ansvaret för utvecklingssamtalets innehåll och genomförande, så anser vi att 

det är viktigt att förskolläraren har en kunskap och en bred bild på utvecklingssamtalet, men även vad 

som bedöms och hur det bedöms och vilka föreställningar det vilar på. Även i Allmänna råd och 

kommentarer (Skolverket 2013, s.35) skrivs det fram att det är barnets lärande och utveckling som 

utvecklingssamtalet ska kretsa runt, därför tycker vi även att det är viktigt att få kunskap om vilka 

föreställningar dessa dokument för med sig.  

Markström (2010, s.471-472) skriver i sin artikel om att utvecklingssamtalet är en del av praktiken i de 

svenska förskolorna och att den upprätthåller och påverkar relationen mellan hemmet och förskolan 

och mer därtill. Även i förskolans läroplan (Skolverket 2010, s.13) så framkommer det att förskolan 

ska ha ett nära samarbete med hemmet. Vi ser i våra samtalsunderlag hur de olika förskolorna har 

tolkat de olika direktiven i läroplanen rörande detta och vi tänker därför att studiens resultat och analys 

bidrar till förståelsen av hur förskolor tänker att samarbetet mellan hem och förskola ska se ut. När det 

handlar om förskolans utvärdering och utvecklingsuppdrag (Skolverket 2010, s.14) så är 

utvecklingssamtal viktig när det handlar om att få med föräldrar men även föräldrars åsikter, tankar 

och funderingar är viktiga att ta del av då det i sin tur påverkar det fortsatta utvärderings och 

utvecklingsarbetet och även detta lyfter vi fram i vår studie. Vi kan utifrån ovan skrivet se 

utvecklingssamtalet som en viktig del av förskollärarens profession och hur styrningen av 

verksamheten blir synlig genom bland annat läroplanen. Vi ser även utvecklingssamtalet som en viktig 

del i utvecklingsarbetet i förskolan som är kopplat till förskollärarens profession. Vår studie ger en 

bredare bild på utvecklingssamtalets och vad förskolorna tänker att det ska innehålla. Den lyfter fram 

de föreställningar om barn och verksamhet som samtalsunderlagens formuleringar vilar på. Även 
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läroplanens riktlinjer lyfts fram och hur de i sin tur tolkas i verksamheten. Vi tänker därför att vår 

studie bidrar till professionen och förskollärares fortsatta arbete med utvecklingssamtal.   

Slutsatser 

I denna studie har vi sökt ny kunskap om hur läroplanen sätter spår i samtalsunderlagen för 

utvecklingssamtal, hur läroplanens föreställningar om barn, verksamhet och föräldrainflytande tolkas 

och sätter spår i samtalsunderlagens formuleringar. Vi ville även få kunskap om hur läroplanens 

uppdrag om utvärdering satte spår i dessa. Det vi genom denna studie fått kunskap om är hur de 

förskolors vars material vi studerat tolkar och transformerar läroplanens uppdrag om 

utvecklingssamtal. Att utvecklingssamtalen är tänkta till att förbättra möjligheter för en verksamhet 

som är till för barnet. Där barnet kan känna sig trygg, där barnet kan vara aktivt och erövra nya 

kunskaper, där barnet får möjlighet och tid till sina intressen och ha inflytande över sin vardag. 

Genomgående betonas barn och verksamhet i relation till varandra, där information om barnet ska 

bidra till att ge information om kvalitén på förskolan. Samtidigt tyder tidigare forskning på att det i 

praktiken talas om barnet på ett helt annat sätt, att barns brister lätt hamnar i fokus, även om det inte är 

direkt uttalat. Att detta även kommer från föräldrarnas håll som ett sätt att hävda sig som bra föräldrar. 

Vi har i detta arbete också fått kunskap om föräldrarnas del, att även de har ett ansvar gentemot sina 

barn att bidra till att skapa den verksamhet som läroplanen förespråkar. Att det finns en bild av den 

önskvärda föräldern som handlar om just detta, att det finns en bild av att förälder ska vara delaktig i 

förskolan och att kunna bidra till sitt barns välmående även när hen inte är närvarande. Att föräldrar 

genom att ta till sig samtalsunderlagen kan komma med information om barnet som är värdefull för 

sitt barns vardag. Men också för förskolorna att uppskatta hur vida de lever upp till vad de förväntas 

göra. Vi tolkar samtalsunderlagen som ett sätt för förskolorna att arbeta med sitt utvärderingsarbete, ett 

sätt att få föräldrarna involverade i detta arbete utan att direkt säga att det är utvärdering av 

verksamheten det handlar om. Vi ser samtalsunderlagen för utvecklingssamtal direkt knutet till 

läroplanen och att läroplanen sätter tydliga spår i förskolornas samtalsunderlag.  

Vidare forskning 

I vår studie har vi haft fokus på samtalsunderlagen och dess föreställningar om barn, verksamhet, 

föräldrainflytande och utvärdering. Genom att studera dessa har vi fått kunskap om en liten del av hela 

utvecklingssamtalsprocessen. Vi vet inte i vilket sammanhang dessa samtalsunderlag är skrivna, vi vet 

inte heller hur just dessa specifika samtalsunderlag tar sig uttryck i praktiken. Därför tänker vi att 

denna studie kan ses som en liten grund till en större studie, där kunskap om utvecklingssamtalets 

andra delar skapas. Vi tänker att det skulle kunna vara av vikt för professionen att få kunskap om de 

tankar som ligger till grund för hur samtalsunderlagen skrivs fram och av vilka personer, då detta kan 

komma att påverka hur samtalsunderlagen tolkas. Hur påverkas utvecklingssamtalet rent praktiskt av 

dessa samtalsunderlag och i vilken utsträckning använder pedagoger och föräldrar samtalsunderlaget 

under utvecklingssamtalet. Detta skulle vara intressant att studera vidare med frågeställningar som 

dessa: 

Hur realiseras samtalsunderlagen för utvecklingssamtal i det praktiska samtalet? 

Hur diskuteras och tolkas läroplanen i framskrivningen av underlag för utvecklingssamtal?  
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