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Förord 

 
Vi vill tacka förskollärarna och deras förskolor för trevligt bemötande vid intervjutillfället och 

att de ville delta i vår studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Johan 

Liljestrand som har hjälp oss i vårt arbete på ett positivt och trevligt sätt. Vi vill även tacka 

våra familjer som stöttat oss i denna process. Framförallt vill vi tacka varandra för gott 

samarbete. Vi ville göra examensarbetet tillsammans med tanke på vårt val av yrke som 

förskollärare, där samarbete mellan människor är en del av yrkesrollen. 
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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att se hur förskollärare beskriver arbetet med utvecklingssamtal? 

Metoden vi använde var kvalitativa intervjuer. I studien deltog sex yrkesverksamma 

förskollärare på tre olika förskolor i Mellansverige. Delar av resultatet visar att förskollärarna 

på de tre förskolorna arbetar olika med dokumentationer, förberedelser, genomförande, 

efterarbete i utvecklingssamtalet. Förskollärarna använder sig av olika dokumentationsmallar 

som underlag i arbetet med utvecklingssamtalet. Förskollärarna i studien vill även styrka sitt 

uppdrag för föräldrar genom att påvisa att finns styrdokument som de ska följa. Det vi också 

sett i resultatet är att förskollärarna alltmer vill släppa fokuset på det enskilda barnets 

utveckling och i stället se till vad verksamheten kan förbättra eller förändra. Förskollärarna 

betonar även sin egen roll i detta. Förskollärarna betonar dessutom att samarbetet mellan 

hemmet och förskolan är viktigt. 
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Inledning 
 

Enligt Markström (2007) innebar industrialiseringen att folk flyttade in till städerna vilket 

ledde till levnadsvillkoren för barn och familjer förändrades. Detta medförde att behovet av 

barnomsorg ökade. Det inrättades särskilda barninstitutioner och dessa kallades för 

barnträdgårdar och barnkrubbor. Dessa två typer av verksamheter är grunden för dagens 

förskolor (a.a.). Enligt Utbildningsdepartementet (2006) tillsatte Tage Erlander 

barnstugeutredningen år 1968 och den skulle lägga grunden inom pedagogiskt, ideologiskt 

och organisatorisk för en omfattande barnomsorgsutbyggnad i kommunerna. Denna utredning 

fick stor betydelse för förskolans utveckling och lade grunden till den kommande läroplanen 

för förskolan år 1998 (a.a.). 

 

Enligt Markström (2006) kallades utvecklingssamtal tidigare för kvartsamtal eller enskilda 

samtal vilket var gamla benämningar på det som fanns innan införande av läroplanerna för 

grundskolan år 1994 och förskolan år 1998. Kvartsamtalens funktion var att elever, föräldrar 

och lärare resonerade kring elevens kunskapsmässiga och sociala lärande processer, menar 

hon. Utvecklingssamtalen är ett av staten påbjudet möte och ingår i förskollärarens yrke och 

uppdrag (Markström 2006). Utvecklingssamtalet är en viktig del i förskolan för i detta samtal 

möts hemmet och förskolans värld. Enligt Lpfö (98) har förskolan till uppgift att samarbeta 

med vårdnadshavarna och ge möjligheter till att varje barn utvecklas efter sin egen förmåga. 

Ett utvecklingssamtal är inte bara ett samtal utan flera samtal beroende på vilket syfte är och 

när det äger rum, menar Buckhöj-Lago (2000). Med detta menar hon att den första kontakten 

föräldrar och barn har med förskolläraren börjar redan när barnet skolas in och då har 

förskolläraren ett samtal med föräldrarna. Sedan blir det löpande utvecklingssamtal under de 

år som barnet vistas på förskolan. När barnet ska sluta på förskolan har förskolläraren ett 

avslutande samtal och ett förberedande samtal inför barnets start på sexårsverksamheten 

(a.a.). Gars (2006) menar att samtalet har en blandning av professionalitet och personlighet. 

Hon menar att förskolläraren inte bara för fram den offentliga synen på barnet, som bygger på 

uppdraget som förskolläraren har att följa, utan refererar även till förskollärarens personliga 

erfarenheter. Detta belyses i citatet nedan 
 

Utvecklingssamtalet är det ”lilla”, det personliga samtalet insatt i det ”stora”, det samhälleliga samtalets ram 

(Gars, 2006, sid 90).  

 

Med detta menar hon, att samtalet har en betydelsefull roll i samspelet mellan individuella 

och samhälliga nivåer. Studiens syfte är hur förskollärare beskriver arbete med 

utvecklingssamtal? Vi vill även få en klarare bild över vilken utbildning lärare har och hur de 

fått denna utbildning. Vår undersökning kommer att bygga på intervjustudier med 

yrkesverksamma förskollärare. Vi vill även få en bild av hur förskollärare förbereder sig 

själva, föräldrar och barn inför utvecklingssamtalet, genom att ta del av deras 

dokumentationer och mallar.  
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Bakgrund 
 

Bakgrunden beskriver förskollärares utbildning i utvecklingssamtal. Därefter följer vad ett 

utvecklingssamtal kan vara inom förskolans verksamhetsområde, dess planering som består 

av förarbete, genomförandet och efterarbetet kring utvecklingssamtalet.  

 

Förskollärares utbildning i utvecklingssamtal 

 
Gars (2006) kom fram till att de intervjuade förskollärarnas legitimitet i utvecklingssamtalet 

är att de formellt är samhällets representanter. Det är deras livserfarenhet och eget 

föräldraskap och inte deras utbildning som gett dem kunskaper i utvecklingssamtal. Pramling, 

Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskolan står inför en spännande framtid genom 

att hänvisa till regeringens utvecklingsplan (1996/1997) säger att framtidens lärare behöver 

mer teoretisk, didaktisk, social kompetens och kommunikativ kunskap. De menar att lärare 

bör ta till sig nya teorier och perspektiv. Didaktiska kompetenserna ska leda till förändrade 

sätt att se på hur man ger barns förutsättningar och utmaningar för att hjälpa i sitt lärande. I 

Skolverket (2005) nämns också om att kommunerna bör sträva efter att ge personalen på 

förskolan kompetensutveckling och se till att de har pedagogisk högskoleutbildning mot barn 

i förskoleåldern. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) menar man med detta att 
 

För att läroplanens mål skall uppfyllas krävs en väl utbildad personal som får möjlighet till den 

kompetensutveckling och det stöd som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sitt arbete 

(a.a. s. 4) 

 

Samtidigt menar Alvestad och Pramling Samuelsson (refererad i Johansson och Holmbäck 

Rolander, 2007) att pedagoger inte kan se sig som fullärd när de slutat sin grundutbildning 

utan bör ta till sig av ny kunskap och förändras med den. De menar att målen i läroplanen är 

tydliga för pedagoger men det ges ingen hjälp till hur de ska gå till väga för att arbeta med 

dem. De menar att läroplanens mål har en tilltro till pedagoger och deras profession samt att 

de ska kunna tolka läroplanens mål och sätta dessa i relation till den barngrupp de arbetar 

med.  

 

Jancke och Klang- Matsson (1999) anser att utvärdera sina samtal tillsammans med kollegor 

eller förskolechefer bidrar till självutveckling. Att vara med på varandras utvecklingssamtal 

kan vara till stor hjälp för att utveckla sina kunskaper att hålla i utvecklingssamtal (a.a.). 

 

Vad är utvecklingssamtal? 

I genomgången åtskiljs forskarlitteratur och i handbokslitteraturen återkommande under varje 

rubrik. Med handbokslitteratur menar vi, författare som vägleder förskollärare konkret i sitt 

arbete med utvecklingssamtalet. Bakgrunden sammanfattas därefter i punktform. 

 

Vad som följer belyser utvecklingssamtal, pedagogisk dokumentation och 

utvecklingssamtalets målsättning med föräldrar enligt forskningslitteratur och konkret 

handbokslitteratur. Därefter beskrivs förberedelser inför samtalet, underlag till genomförande 

av utvecklingssamtalet med dokumentationsmallar och utvecklingssamtalets efterarbete 

genom reflektion och utvärdering. 
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Utvecklingssamtal enligt forskningslitteraturen 

 

Utvecklingssamtal är enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) något som det läggs 

stor vikt vid idag. De menar att det är barnet som ska vara i fokus både för föräldrar samt 

pedagoger. Genom att ha ett klart syfte med utvecklingssamtalet för alla parter blir det ett 

ömsesidigt givande och tagande, vilket bidrar till att barnet får stöd till att lära sig och att 

utvecklas, menar de. Markström (2008) menar att ett utvecklingssamtal är mer än bara ett 

utvecklingssamtal, det är även en praktik som skapas i gemenskap mellan barn, föräldrar och 

personal i förskolan tillsammans med dess traditioner och rutiner. I Markström (2006) 

omnämner hon också att utvecklingssamtalet ingår i förskollärarens yrke och det är av staten 

ett påbjudet möte. Skolverket (2005) menar att utvecklingssamtalet ska byggas på en 

nyanserad och rik bild av barnets utveckling samt lärande. Barnet ska inte jämföras med 

någon annan än sig själv och inte heller utifrån fastställda normer. Barnets utveckling skall 

sättas in i ett vidare pedagogiskt och socialt sammanhang, samt i samspelet mellan barn och 

vuxna. Samtalet bör ha formen av en dialog mellan personal och föräldrar, där båda parter 

bidrar med information om barnet. De behöver även diskutera under vilka förutsättningar och 

sammanhang som barnet trivs och utvecklas på bästa sätt både i förskolan samt i hemmet 

(a.a.).  

 

Kvartsamtalet eller enskilda samtal kallas idag för utvecklingssamtal och då menar Gars 

(2006) att utvecklingssamtal ofta kan utmynnas i en utvecklingsplan (IUP), detta kan ses som 

både positivt och negativt beroende på vad som ska rättas till är det enskilda barnet eller 

verksamheten som ska utvecklas. Detta tar även Elfström (refererad i Jancke och Wiklund 

Dahl, 2006) fasta på och menar att barnen inte alls behöver individuella utvecklingsplaner i 

förskolan. De behöver pedagoger, anser hon som reflekterar över sitt pedagogiska arbete och 

ser till att barnets alla olika kompetenser blir synliga samt ser till att barnet kommer till sin 

rätt i verksamheten. Trots detta bedöms det enskilda barnet alltmer sägs det i Skolverkets 

(Nyhetsbrev 2008) och dessutom finns inget krav på IUP står det i Lpfö (98) utan den 

pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan.  

 

Utvecklingssamtal enligt handbokslitteratur 

 

Buckhöj-Lago (2000) menar att utvecklingssamtal kan vara olika typer av samtal till exempel 

välkomstsamtal, utvecklingssamtal, avslutande samtal och överlämnande samtal. Vilken typ 

av samtal som äger rum beror på syftet med det. Hon menar även att utvecklingssamtalet 

utgör den viktigaste arenan för medinflytande för föräldrarna eftersom det i skollagen inte 

uttryckligen står skrivet att föräldrarna har rätt till inflytande. Föräldrarna har huvudansvaret 

för barnets fostran och omvårdnad och det är föräldrarna som känner sina barn bäst, menar 

hon. Hon anser därför att det är viktigt att främja en god relation mellan hem och skola. 

 

Buckhöj-Lago (2000) berättar att kvartsamtal var mera en fingervisning av elevprestation och 

innehöll inga framtidsmål att jobba mot som numera finns i utvecklingssamtalet.  

  

Enligt Zetterström (2006) är det i grundskoleförordningen som kravet på individuella 

utvecklingsplaner finns. Med det är ett krav som skolan fått inte förskolan, menar hon. Detta 

skapar en del förvirring på förskolorna. Men hon betonar att det egentligen är en 

dokumentation av barnets utveckling som skapar ett underlag vid planering, en pedagogisk 

diskussion, utveckling och skapar information av barnets utveckling. Dessutom är det viktigt 
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att tydliggöra att förskolan aldrig har skrivit individuella utvecklingsplaner med mål utan 

däremot kan barnets utveckling bedömas med liknande redskap som skolan använder, menar 

hon. Hon påpekar att läroplanerna i skolan och förskolan är väldigt lika men 

tillvägagångssättet och uppdraget är olika.  

 

Kan dokumentation vara ett verktyg för förskollärare att synliggöra barnets utveckling och 

lärande och ett underlag till utvecklingssamtalet? Men även en utveckling för förskolläraren i 

verksamheten. 

 

Pedagogisk dokumentation enligt forskningslitteraturen 

 

Lenz (1997) menar att pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg har används i nord-

italenska staden Reggio Emilia i den kommunala barnomsorgen de senaste trettio åren och 

fungerat som ett underlag för fortbildning, föräldrasamarbete, utvärdering och 

arbetsutveckling. Hon förklarar att Reggio Emilias filosofi har 

 
Grundats på en övertygelse om att den kunskap som vuxna kan få om barn och av barn är lika viktig som den 

kunskap som vuxna kan ge barnen (Lenz, 1997.s.7) 

 

Med detta menar hon att pedagogerna ska ha en reflekterande och medforskande hållning och 

det är två viktiga funktioner. Det ena är att utveckla sig själv som pedagog och skapa nya 

kunskaper och underlag för fortbildning och utvärdering. Det andra ger barnen de rätta 

förutsättningarna för att deras lärprocesser skall kunna utvecklas. Dessa två funktioner är 

oskiljaktiga och är beroende av varandra för att fungera, menar hon. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999) menar för att synliggöra en pedagogisk process kan pedagogen ta hjälp 

av videokamera, intervjuer, kamera, bandupptagning och observationer. Med detta menar de 

att den pedagogiska praktiken blir synlig för pedagoger, barn, föräldrar, ledningsansvariga 

och politiker. Vilket skapar förutsättningar till en dialog där alla kan bli hörda samt att nya 

tankar gör att verksamheten kan utvecklas. Det pedagogiska arbetet kan också följas upp 

genom användandet av portfolios menar de.   

 

Pedagogisk dokumentation enligt handbokslitteratur 

 

Pedagogisk dokumentation synliggör verksamhetens kvalitet och det blir viktigt att diskutera 

och göra en bedömning av kvalitén i förskolan vilket kan medföra utvecklingsbehov av 

verksamheten, enligt Wiklund Dahl och Jancke (2007).  Dokumentationer kan göras utifrån 

två utgångspunkter i förskolan, menar de. Det ena är att reflektera och diskutera egna 

attityder, värderingar, det egna arbetet och samarbetet i verksamheten. Det andra är att 

synliggöra barns lärande och utveckling.   

 

Utvecklingssamtalets målsättning med föräldrar enligt forskningslitteraturen 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att arbetslaget skall 

 
Föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i 

och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal (a.a. s.15) 

 

Markström (2005) menar att i utvecklingssamtalen och i de dagliga mötena kan personal och 

föräldrar försöka komma överens om en bild hur barnet har det i förskolan, men det är viktigt 

att särskilja på hem och institution samt hur barnen skall vara i dessa miljöer. Samtalen är en 

möjlighet till att ge varandra en förståelse för hur barnet fungerar i både hemmet och 
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förskolan. Hon menar att parterna pratar sig samman om barnet. Detta benämner hon som 

olika aspekter eller funktioner i Markström (2006) och där den första är att det sker en 

rapportering från förskolan till föräldern utifrån olika aspekter hur barnet agerar och handlar 

på institutionen. Den andra är att det sker ett utbyte av information till exempel att förskolan 

vill veta vad barnet säger hemma om förskolan det kan också vara information om andra barn 

och föräldrar. Föräldrar informerar även förskolan om det som rör barnet och dem själva. Det 

tredje är att samtalet är en examination av barnet vilket innebär att barnet jämförs med sig 

själv, syskon och andra barn. Många gånger jämförs barnet med det som betecknas som 

normalt genomsnittsbarn, som följer ideal om hur ett barn ska vara menar hon. Den fjärde 

aspekten handlar om att både förskolan och hemmet skapar en bild eller berättelse om barnet 

från hemmet och från förskolan. Föräldrarna och förskolan kompletterar sina bilder, men hon 

frågar sig om målet då blir att skapa konsensus kring bilden av barnet. Den femte aspekten 

skapar en bild eller berättelse hur institutionen fungerar med dess traditioner, regler och 

normer.  Den sjätte aspekten handlar om sfären utanför institutionen. Slutligen den sjunde 

aspekten handlar om att föräldrar och personal presenterar sig själva i samtalet som 

kompetenta i de roller de har. Personal som ansvariga i förskolan och föräldrarna i hemmet 

samt i sin föräldraroll (Markström, 2006). Kvalitet i förskolan (2005) framhåller att 

samverkan mellan förskola och hem behöver stärkas och utvecklingssamtalet är den del av 

detta. En samverkan mellan hem och förskola ska bygga på en öppenhet, respekt och 

ömsidighet mellan förskollärare och föräldrar. Därför blir kommunikationen viktig vilket 

Nilsson och Waldemarson (2007) menar. Det är även en konst att lyssna i kommunikation 

menar de, men det har stor betydelse för alla som har med människor att göra. I svåra samtal 

med föräldrar är det extra viktigt med upplägget kring samtalet, anser de vidare, och att 

samtalet tas på allvar. De poängterar att den som håller i samtalet inte är ute efter att anklaga 

någon utan de ska reda ut saker och ting tillsammans med den de talar med. De menar att 

öppna frågor kan vara till hjälp och det ger utrymme för ömsesidighet i det svåra samtalet. De 

menar också att det svåra samtalet kräver en återkoppling vilket kan innebära att ett nytt möte 

fordras.  

 

Förberedelser inför utvecklingssamtalet  

Förberedelser inför samtalet enligt forskningslitteraturen 

 

Markström (2008) tar upp om förberedelser i sina studier. Det är hela arbetslaget, föräldrar 

och barnet som involveras vid olika tider och platser med det förberedande arbetet. Det är 

förskolläraren och barnskötaren som i hennes studier tar initiativet till samtalet och styr 

förberedelserna. Genom skriftliga eller andra dokument, förberedande samtal så som 

personalmöten, dagliga samtal med arbetslaget, föräldrar och barnet görs sig den ansvarige 

informerad av barnet inför samtalet (a.a.). Varje barns skriftliga material samlas i en pärm 

vilket kan vara anteckningar som gjorts dagligen det kan även vara något som barnet sagt 

tidigare samt barnets teckningar med mera (Markström 2007). Med detta material som 

handlar om det enskilda barnet, menar hon att i hennes studier av förskollärarna, vill 

förskollärare ge en gemensam bild av barnet som hela arbetslaget står bakom. Även 

föräldrarna görs sedan delaktiga i förberedelser menar hon, genom att de får besvara en 

blankett med frågor som skickas hem i förväg. Föräldrarna får även frågor som de ska gå 

igenom tillsammans med sitt barn. En av de förskolor som hon studerade använde sig också 

av testliknande formulär något som hon tyckte liknade fyrårskontrollen, där barnen får visa 

vad de kan till exempel att hoppa på ett och skriva sitt namn. I Markström (2006) analyserar 

hon detta som att barnet testas i vad barn bör kunna och vilka förväntningar verksamheten har 
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på barnet. Hon använder sig av Michael Foucaults terminologi och tolkar att detta då blir ett 

instrument för kontroll av normaliteter och avvikelser i förhållande till förskolan. 

 

Förberedelser inför samtalet enligt handbokslitteraturen 

 

Jancke och Klang-Mattson (1999) poängterar att utvecklingssamtal ska vara väl förberedd och 

har en grund som ser till hela barnets lärande och utveckling. För att uppnå detta bör det 

utarbetas underlag för samtalet som bygger på olika dokumentationer. Dessa dokumentationer 

kan vara observationer, teckningar barnet gjort själv, fotografier, portfolie med mera. Ordet 

Portfolie beskrivs av Buckhöj-Lago (2000). Ordet består av två delar: port, av latinska portare 

som betyder bära och folio av folium som betyder blad och papper. Hon förklarar att en 

porfolio kan vara en pärm, mapp, låda eller något annat barnen samlar sina alster i. Portfolien 

kan beskrivas menar hon, som ett redskap som ska främja barnens inlärning och deras 

förmåga att utvärdera och reflektera över vad de lärt sig. När sedan barnet reflekterar 

tillsammans med läraren synliggörs lärandet både för både barnet och läraren, anser hon.  

Jancke och Klang-Mattson (1999) menar att det är viktigt att det finns en medveten tanke vid 

dokumenterandet. Vidare tar det upp vilket typ av samtal som ska äga rum för det första 

samtalet kräver mera förberedelser än de andra samtalen (a.a.). I Buckhöj-Lago (2000) menar 

att det inte finns några regler hur länge ett utvecklingssamtal ska pågå. Tack vare det så 

kallade kvartsamtal fick tiden för samtal ett fäste, enligt henne. Det är viktigt menar hon att 

det finns tid till att diskutera alla viktiga delar och att tiden inte är snävt tilltagen. Hon betonar 

att utvecklingssamtalen som professionellt samtal bör ha en öppen tidsangivelse mellan trettio 

till fyrtiofem minuter. Genom att ha denna öppna tid finns det alltid en frihet att avsluta efter 

trettio minuter men även att fortsätta tills alla viktiga frågor avhandlas, anser hon. 

 

Underlag till genomförande av utvecklingssamtalet 

Dokumentationsmallar enligt forskningslitteraturen 

 

Forskarna Gars och Markströms resonemang kring samtalsunderlag och dokumentationer. 

Gars (2002) analyserade bland annat tjugo dispositioner i sin studie som hon gjorde under 

åren 1995 till 1996. Dispositioner avser de dokument som används av de flesta förskolor och 

kan även benämnas som lista, punkter, mallar och checklistor, förklarar hon vidare. Dessa 

dispositioner används för att förbereda sig inför utvecklingssamtal och används även som en 

agenda i själva samtalet . Hon kom fram till att dessa dispositioner hade två dimensioner i 

hennes studie. Det ena var av utvecklingsvariabler som motorik och språk det andra handlade 

om hur barnet klarar av det återkommande dagliga inslaget i verksamheten, barnets motoriska 

utveckling, språk, sociala, lek och den känslomässiga utvecklingen. Hon finner att 

förskollärarna i hennes studie har blicken riktat mot barnets beteenden samt barnets 

förhållande till utvecklingspsykologiska och dagliga rutiner. Fokuset ligger på avvikelser från 

normen och förskolan skall hjälpa barnet att anpassa sig. Detta tar hon även upp i sin bok 

Gars (2006)  och ställer sig frågan vad som ska korrigeras barnet eller verksamheten. Det 

finns, menar hon flera studier som visar på att problem läggs mer på barnet än mot 

verksamheten. Det pedagogiska som bedrivs i verksamheten och som barnet befinner sig i 

granskas sällan. Detta menar hon blir motsägelsefullt till modern utvecklingspsykologi som 

det ofta refereras till och som bygger på ett interaktioniskt synsätt . 

 

Liknande analyser gör Markström (2006) i sin studie som hon gjorde under åren 2001 till 

2002 kring samtalsunderlagen. Hennes studie berörde två förskolor och så här diskuterar hon 

kring dem. I förskola ett hade samtalsunderlagen utvärderande frågor om vad föräldrar ansåg 
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om verksamheten när det gällde omsorgen om barnets kroppsliga behov som mat, vila och 

utevistelse. Verksamhetens sociala och pedagogiska innehåll handlade om utevistelse, 

samlingar och teman. Samtalsunderlagen innehöll även frågor med anknytning till hemmet, 

vad berättar barnet om förskolan? Och mål för att stödja och hjälpa barnet. På förskola två såg 

de först till hela barnet just nu i sina samtalsunderlag genom frågor som hur visar barnet att 

det trivs eller inte trivs? Barnets intresse, förmågor och sociala kontakter i förskolan. Det var 

även frågor riktade om vad barnet berättar hemma om förskolan. Sedan gjordes en 

sammanfattad bild av barnet. De skrivs även ibland skriftliga utvecklingsplaner och 

handlingsplaner (a.a.).  Markström (2006) kom fram till att dessa samtalsunderlag talar om 

hur barnen är, vad som kan förändras och förbättras. Hon anser att detta blir en form av 

kategorisering och normaliseringsprocess och att det kan tolkas utifrån det sociala och 

psykologiska förutsättningar hos barnet som kommer från utvecklingspsykologiska 

stadieteorier. Hon menar att det handlar om att vissa steg och moment ska vara klara innan 

barnet träder in i nästa stadium och även inför skolstart. I sin artikel (Markström, 2008) anser 

hon också att detta distribuerande och användande av blanketter kan tolkas som ett sätt att 

hjälpa föräldrar men även personal vad det ska samtala om. Blanketter blir ett redskap för att 

ordna en aktivitet i tid och rum. Blanketten blir ett maktmedel vad samtalet ska handla om. 

Blanketten blir ett sätt föra samtalet framåt men innehållet spelar ingen roll, anser hon. 

 

Dokumentationsmallar enligt handbokslitteraturen 

 

Enligt Jancke och Klang-Mattson (1999) ska samtalsunderlagen bestå av observationer och 

anteckningar som ger en överblick av barnets utveckling, men det är viktig att se vad barnet 

tycker om just nu.  För att få en uppfattning av hela barnet tar man hjälp av samtalsunderlagen 

som tar upp olika delar baserade på läroplanen. Dessa kan till exempel vara normen och 

värden, utveckling och lärande och barns inflytande samt att se hela barnet, menar de. Detta 

bidrar till en gemensam diskussion om barnet på utvecklingssamtalet, anser de. 

 

Utvecklingssamtalets efterarbete 

Reflektion och utvärdering enligt forskningslitteraturen 

 
Franke-Wikberg (refererad i Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999) menar att det inte 

räcker att föräldrar är nöjda och att barnen trivs i förskolan eller att pedagoger anser att det är 

god kvalité i verksamheten. Det är först när vi ser hur barnen uppfattar ett visst innehåll i 

förskolan som pedagogen vet mot vilka mål verksamheten skall sträva. Franke-Wikberg 

(refererad i Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999) talar om självvärdering vilket de menar 

innebär att pedagoger analyserar och beskriver nuläget i verksamheten. Detta kan ske genom 

att pedagogen själv reflekterar över det som både är bra och mindre bra, det skall även 

innefatta hur pedagoger ska lösa de eventuella problemen framöver. Hon menar att 

kvalitetsbedömning är en form av olika utvärderingar, vilket innebär att man värderar och 

uttalar sig i efterhand om vad resultatet blev. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 

förtydligar detta i citatet nedan 

 
Dokumentation, kvalitetsbedömning, utvärdering och uppföljning av den pedagogiska verksamhetens innehåll, 

arbetssätt, förhållningsätt och barns läroprocess syftar till att synliggöra och utveckla verksamhetens 

pedagogiska kvalitet och att utveckla pedagogernas förmåga att ta barns perspektiv (a.a. s 124).  

 

Reflektion och utvärdering ger en förbättrad kvalité i förskolans verksamhet enligt 

ovanstående citat. 
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Reflektion och utvärdering enligt handbokslitteraturen 

 

Enligt Buckhöj-Lago (2000) menar att kvalitet på utvecklingssamtalet sjunker om man inte 

följer upp det parterna kommit överens om. Jancke och Klang- Matsson (1999) menar att 

utvecklingssamtalet inte är över när man skiljs åt utan en del finns kvar att göra. Reflektion 

och utvärdering av samtalet är bra göra direkt efteråt för att inte glömma det parterna pratat 

om, menar de. Reflekterande kan bestå av en analys av förskollärarens egen roll och om 

samtalet behöver delges med arbetslaget, anser de. I Buckhöj-Lago (2000) anser att det är 

viktigt med efterarbete och att följa upp det som sägs i samtalet. Eftersom det är angeläget att 

vara överens om vem som ansvarar för vad och att en uppföljning eller nytt möte bestäms om 

så behövs. Steinberg (2008) har liknande åsikter och menar att pedagogen bör sammanfatta 

det som parterna kommer överens om i utvecklingssamtalet. Därmed visar pedagogen på sin 

goda ambition och ger föräldrarna en möjlighet att se om de har samma bild om vad som ska 

göras framöver. 
 

Sammanfattning av utvecklingssamtal i litteraturgenomgången 

Forskningslitteraturen  

 

 Utvecklingssamtalen kan utmynnas i individuella utvecklingsplaner.  

 

 Utvecklingssamtalet är en gemensam dialog mellan barn, personal och föräldrar. 

Vilket vidare skall sätta barnet in i ett större pedagogiskt sammanhang.  

 

 Den pedagogiska dokumentationen grundar sig på både den kunskap som vuxna kan 

ge barnen, men även på den kunskap vuxna kan få om barnen och av barnen.  

 

 Förberedelserna inför utvecklingssamtalet bygger på att ge en helhetsbild av barnet på 

förskolan.  

 

 Dokumentsmallar eller samtalsunderlag som används av de flesta förskolor och kan 

även benämnas som lista, punkter, mallar och checklistor. Dessa 

dokumentationsmallar används för att förbereda sig inför utvecklingssamtal och 

används även som en agenda i själva samtalet . 

 

 Samtalsunderlag har ofta mera fokus på barnet och hur barnet ska vara, än se till den 

pedagogiska verksamheten. 

 

 Det är viktigt med förskollärarnas reflektioner vilket kan synliggöra verksamhetens 

innehåll eller vad som ska utvecklas i verksamheten. Genom en ömsedig förståelse 

mellan föräldrar och förskollärare skapas en gemensam bild av barnet i förskolan och 

hemmet. 

 

Handbokslitteraturen 

 

 Individuella utvecklingsplaner är inget som måste användas i förskolan men är ändå 

ett dokument av barnets utveckling.  

 

 Utvecklingssamtalet utgör den viktigaste arenan för medinflytande för föräldrarna.  
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 Genom att förskolläraren utvärderar sina utvecklingssamtal med kollegier bidrar detta 

till erfarenheter och kunskaper i utvecklingssamtal.  

 

 Med pedagogisk dokumentation synliggörs kvalitén i förskolan vilket kan medföra ett 

utvecklingsbehov av verksamhetens innehåll. 

 

 Inför utvecklingssamtalet är det viktigt att vara väl förberedd och ha ett bra 

samtalsunderlag som ser till hela barnets utveckling och lärande. Dessa 

samtalsunderlag skall baseras på läroplanens strävans mål.  

 

 När själva samtalet äger rum ska tiden inte vara snävt tilltagen utan vara en öppen tid 

mellan trettio till fyrtiofem minuter för att alla frågor ska hinnas bearbetas.  

 

 Avslutningsvis skall förskollärarna göra en sammanfattning av utvecklingssamtalet 

med föräldern för att se om bilden av barnet är densamma för båda parter. 
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Syfte och frågeställning 
 

Hur förskollärare beskriver arbetet med utvecklingssamtal? 

 

 

Metod 
 

Här kommer vi att beskriva vilken metod vi valt för vårt syfte. Vi kommer även att redogöra 

för valet av våra intervjupersoner och hur vi gått tillväga. Vi diskuterar de etiska regler som 

gäller i vårt examensarbete. Dessutom kommer vi att redovisa hur vi har tolkat och analyserat 

vårt intervjumaterial.  

Metodval 

Vi valde att göra enskilda kvalitativa intervjuer och att använda oss av en diktafon (är en form 

av bandspelare) eftersom de är en av de vanligaste metodval enligt Backman (2008) i det 

kvalitativa perspektivet. Detta val gjorde vi därför kunna vara mer avslappnade på 

intervjuerna och inte behöva fundera på om att vi antecknade rätt. Inspelningen gjorde att vi 

kunde återgå till samtalet under bearbetning av intervjuerna.  

 

Innan vi gjorde de riktiga intervjuerna med förskollärarna gjorde vi försöksfrågor till två 

förskollärare vi känner och som de fick svara på skriftligt. Vi gjorde detta för att se om våra 

frågor hade rätt inriktning för vårt syfte, vilket Dalen (2007) menar är viktigt för att testa 

frågornas utformning. Vi testade även diktafonen som vi skulle använda vid intervjuerna. Det 

gjorde vi enbart med oss själva för att se om det fungerade. Dalen (2007) menar att detta gör 

att vi som intervjuare får ett mera avslappnat och behärskat förhållningssätt, vilket kan göra 

att förskollärarna känner sig trygga och lugna. 

 

Det kvalitativa synsätten eller filosofin enligt Backman (2008) riktar mer intresset mot 

individen. Hur individen upplever, tolkar och strukturerar sin verklighet samt omgivning i 

relation till tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är också något vi har tagit fasta på genom 

att intervjua personerna enskild för att få deras egen tolkning, erfarenheter och kunskaper 

inom utvecklingssamtal och enligt Backman ger det även en empirisk kontakt som han 

beskriver att man går och kikar på verkligheten. 

Undersökningspersoner och urval 

I vår studie har vi intervjuat sex förskollärare som arbetar på tre olika förskolor i 

Mellansverige. På de tre förskolorna har vi intervjuat två förskollärare på varje förskola. De 

som arbetar på den föräldrakooperativa förskolan benämns som förskollärare 1 och 2. 

Förskollärarna på kommunala förskolan kallas 3 och 4 sist benämner vi förskollärarna på 

Montessori förskolan som 5 och 6. Detta för att läsarna lättare kan se skillnader eller likheter 

mellan de olika förskolorna och skapa sig en bättre bild av resultatet. 

Valet av förskollärare fick förskolorna styra själva och vi hade bara som krav att de var 

utbildade förskollärare. Vi valde förskollärare för att alla skulle ha en likvärdig 

utbildningsbakgrund. När det gällde förskolorna ville vi ha en kommunalförskola, 

föräldrakooperativförskola och en med en annan pedagogiskinriktning. Av de tre första vi 

valde fick vi nej av två vilket medförde att vi fick ringa till två nya förskolor. Dessa förskolor 

tackade ja och ville delta i vår studie. De två som tackade nej var det ena ett 

föräldrakooperativ, som redan var involverad i ett examensarbete. Den andra var en 

kommunalförskola som hade sin dokumentmallar under omarbetning och ville därför inte 
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delta i vår studie.  Förskolorna som tackade ja till att delta blev en kommunal, ett 

föräldrakooperativ och en Montessoriförskola. Montessori och den kommunala förskolan 

ligger i en kommun och föräldrakooperativet i en annan kommun i Mellansverige. Att vi valt 

dessa olika förskolor är för att få en bredare syn på hur det kan skilja sig mellan dessa tre 

förskolor när det gäller utvecklingssamtal.  

Tillvägagångssätt 

Vi tog först kontakt via telefon med ansvariga rektorer på de tre förskolor vi valt. Vi 

presenterade oss för dem och förklarade våra syfte med studien. Vi berättade kortfattat att 

intervjuerna skulle pågå i trettio minuter och att vi ville intervjua personerna enskilt. Vidare 

berättade vi att vi skulle spela in intervjuerna och föra anteckningar under tiden. Innan 

samtalet avslutade kom vi överens om att skicka ett missivbrev (bilaga 1) där våra två 

syftesfrågor framkom och dessa var hur arbetar förskollärare med utvecklingssamtal? Hur 

uppfattar förskolläraren utvecklingssamtal? Dessutom skickade vi med våra intervjufrågor 

(bilaga 2). Detta för att de skulle kunna fundera kring frågorna och förbereda sig. Vi kom 

även överens om att vi skulle återkomma om några dagar, för att bestämma ett datum och 

klockslag för intervjuerna. Efter några dagar ringde vi upp förskolorna igen och kom överens 

om dag samt tid för intervjuerna. I missivbrevet hade vi bett om att få tillgång till 

dokumentationsmallar som de använder i sina utvecklingssamtal. Detta för att 

dokumentationsmallarna ingick i våra intervjufrågor som ett diskussionsunderlag.  

 

Vid själva intervjutillfället kom vi i god tid för att installera oss och presentera oss för 

förskolan. Vi fick rum tilldelade av förskolan där vi installerade oss genom att göra ordning 

diktafonen och möblerade för en bra intervjumiljö. En bra intervjumiljö för oss innebär att 

den intervjuade personen känner sig välkommen och att placeringen av stolor inger en 

gruppkänsla. När förskollärarna kom förklarade vi vad som skulle hända och poängterade 

igen om de etiska principerna. Förskollärarna hade tagit med sig samtalsunderlagen som vi 

bett om i missivbrevet.  

 

Under själva intervjun valde vi att turas om att anteckna och ställa frågor till förskollärarna 

eftersom vi inte utfört några kvalitativa intervjuer förut. Backman (2008) menar att intervjuer 

ställer höga krav på de som genomför dem utifrån ett kvalitativt synsätt och studier kan ibland 

behöva tränade intervjuare. Genom att vi båda var närvarande vid intervjuerna kunde vi hjälpa 

och stödja varandra. Under intervjuernas gång blev vi tvungna att ställa följdfrågor för att 

förstå förskollärarna. Vi hade även en klocka med oss för att inte överskrida de trettio minuter 

vi hade sagt att intervjuerna skulle pågå. Intervjuerna tog mellan tjugo och trettio minuter 

vardera. Intervjuerna förlöpte väl och vi tackade dem för deras medverkan samt att de kan ta 

del av studien när den blir klar. 

Intervjumaterialets bearbetning och analys 

Det inspelade intervjumaterialet lyssnade vi av och skrev ned under intervjun. Genom att 

skriva ner det blir det en strukturering av texten, enligt Kvale (1997) och är i sig en början till 

en analys, menar han. Sedan läste vi det nedskrivna intervjumaterialet var och en för sig, för 

att gå djupare in i svaren samt anteckna det vi själva tyckte var relevant. Efter detta 

diskuterade vi ihop oss kring våra egna anteckningar och sedan bestämde vi var som skulle 

vara med som var relevanta svar av betydelse för vårt syfte. Vi valde att analysera varje 

förskollärares svar för sig. Detta för att kunna jämföra och hitta likheter eller olikheter mellan 

deras svar. Detta kan vara en (Tagit BORT) tolkning vilket innebär enligt Kvale (1997) att 
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vinna en giltig gemensam förståelse av en texts mening där den muntliga diskursen 

omvandlas till texter vilket sedan tolkas vidare. 

 

Först gick vi genom varje fråga var för sig och vad varje förskollärare hade svarat på den. 

Därefter började vi sammanställa alla förskollärares svar för respektive fråga. Nu började vi 

kunna se vad förskollärarna säger kring dessa frågor och fann framträdande teman utifrån de 

svar vi fått. Genom att analysera och granska dessa svar kunde vi nu hitta svar under andra 

aspekter än under den frågan vi hade ställt. Därefter gjorde vi olika områden kring svaren som 

till exempel bakgrundsdata om förskollärarens utbildningsbakgrund. Under denna rubrik 

placerades förskollärarnas olika utbildning i utvecklingssamtal. Vi fortsatte att identifiera 

teman och bearbetade texten samt lade in citat från förskollärarna för att förtydliga textens 

innebörd. När det gäller bearbetningen av förskollärarnas dokumentationsmallar har vi valt att 

redovisa i resultatet beskrivit dessa kortfattat och även bifogat dessa som bilagor. Själva 

syftets fråga har varit i våra tankar under hela processen. 

Etik 

Redan när vi började med studien har vi tänkt på vad som är etisk rätt och riktigt. Dalen 

(2007) tar upp krav på samtycke som hon menar är att försökspersonerna ska ha fått 

information innan intervjutillfället detta kallas enligt vetenskapsrådet (2010) för 

samtyckeskraven som betonar att forskaren bör vara försiktig när det gäller omyndiga 

personer, detta var inget problem för oss eftersom vi intervjuade vuxna personer. Dalen 

(2007) säger att det ska vara frivilligt att medverka. Hon nämner också kravet på information 

som bland annat att ger forskningspersonernas rätt till den övergripande planen för 

forskningen, de metoder som kommer att användas, hur resultatet kommer att presenteras och 

förmedlas. Detta var något vi gjorde redan vid första samtalet med förskolan innan 

intervjuerna. Vi presenterade oss och syftet med vår studie.  

 

Vi talade även om att vi skulle använda oss av en diktafon vid intervjutillfället och att detta 

skulle vara anonymt samt att det inspelade materialet kommer att förstöras efter ett år vilket vi 

fått tagit del av under vår utbildning på Lärarprogrammet. Den tog upp om 

personuppgiftslagen (PuL 2007) där syftet är att skydda människor mot att deras personliga 

integritet kränks. Med tanke på detta har vi valt att kalla våra intervjupersoner för 

förskollärare1 också vidare detta styrks även vad vetenskapsrådet (2010) anser om 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet enligt vetenskapsrådet (2010) 

säger vidare att uppgifter om hur och var forskningsresultatet kommer att offentliggöras är 

viktig att delge den intervjuade. Detta gjorde vi vid intervjutillfället och nämnde att de skulle 

få ta del av intervjuerna och även den slutgiltiga studien och att den skulle publiceras på 

DIVA.  

 

Vi tog även hänsyn till att vi sagt att våra intervjuer skulle pågå i trettio minuter. För att uppnå 

detta hade vi med oss en klocka för att hålla tiden. Vi ville med detta ta hänsyn till 

förskollärarnas egen tid och att vi fått tagit del av den. 
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Resultat 
 

Först presenteras utvecklingssamtalets förarbetet som innefattar förskollärarnas 

utbildningsbakgrund och vilka kunskaper de har i utvecklingssamtal. Vidare redovisar vi 

genomförande av förskollärarnas dokumentationsmallar för hur förskollärare på de tre 

förskolorna dokumenterar inför utvecklingssamtalen. Deras förarbete och efterarbetet av 

utvecklingssamtalen redovisas i en gemensam text. De tre förskolornas dokumentmallar har vi 

valt att presentera var för sig för att ge en klarare bild. Därefter är det tiden som läggs ner på 

utvecklingssamtalets olika moment som presenteras. Sist tar vi upp vad förskolorna vill uppnå 

i mötet med föräldrarna. 

 

Förberedelser inför utvecklingssamtalet 

Förskollärarnas kunskap om utvecklingssamtal 

 

I följande avsnitt presenterar vi hur förskollärarna utvecklat sina kunskaper om 

utvecklingssamtal.   

 

Här fick ni synpunkter får opponenterna hur ni skulle skriva mer övergripande: (Varför 

hoppar ni fram och tillbaka i årtal) Förskollärare 1 har gått en Montessori utbildning och gick 

ut år 1994. Förskollärarna 6 fick sin examen 1984 och Förskollärare 3 fick sin 

förskollärarexamen år 2000 båda har gått traditionell förskollärarutbildning. Förskollärare 2 

har en förskollärarutbildning från Bulgarien som blev klar år 1977. Av sex intervjuade 

förskollärare har de fyra ovan nämnda förskollärarna inte fått några kunskaper om 

utvecklingssamtal i sin förskollärarutbildning.  

 

Förskollärare 4 fick sin förskollärarexamen år 2003 och förskollärare 5 förskollärarutbildning 

år 1989, denna förskollärare har även en Montessori utbildning senare. Dessa har fått en del 

utbildning när det gäller utvecklingssamtal. Förskollärare 4 har fått lite grundläggande om 

utvecklingssamtal, samtalsteknik och en del föreläsningar om svåra samtal. Bland deltagarna 

varierar det mellan att ha fått mer ingående kunskap med praktiska övningar och mer 

kortfattade presentationer, det senare märks i följande citat.  

Vi läste en bok som hette Samtal med föräldrar och hade diskussioner kring samtalsmetodik 

(Förskollärare 3). 

Förskollärare 5 berättar däremot att under metodiklektionerna fick de göra rollspel som 

handlade om utvecklingssamtal.  

På metodiklektionen fick vi lite problemlösningar där man fick dra en lapp och ha en ett samtal 

utifrån en situation, det blir som rollspel. Några spelade föräldrar och några lärare och några 

tittade på (Förskollärare 5). 

Förskollärarnas bakgrunder skiljer sig alltså åt när det gäller utbildning inom 

utvecklingssamtal. Endast två av sex verkar alltså ha fått en mer ingående undervisning.  

 

Fortbildning i utvecklingssamtal 

 

Förskollärarna berättar att de fått tagit del av föreläsningar om utvecklingssamtal när de 

började arbeta som förskollärare.  
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Jag har gått på en halvdagsföreläsning om utvecklingssamtal. Jag har sparat anteckningar från 

den. Det handlade om hur man skulle gå tillväga med planering och det praktiska och tog till mig 

den bra, men det var ju länge sedan på 1990-talet genom kommunen (Förskollärare 6). 

Citatet pekar på att det inte har erbjudits många tillfällen till fortbildning. I samband med nya 

rön och regler från kommuner och chefer har förskollärarna fått fortbildning om 

utvecklingssamtalets olika moment.  

 

Pedagogisk dokumentation 

 

Förskollärarna på två av de tre förskolorna tog upp om pedagogisk dokumentation. 

 

Föräldrakooperativets förskola har fått utbildning från kommun om pedagogisk 

dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen sker enligt förskollärare 2 tillsammans 

med barnen tittar i den så kallade portfolien där barnets teckningar och alster med mera sätts 

in. Där reflekterar hon tillsammans med barnen vad de lärt sig. På den kommunala förskolan 

menar förskollärare 4 att den pedagogiska dokumentationen är att se ett lärande till exempel 

att se barnets intresse och lyfta det, men det blir inte pedagogisk dokumentation förrän man 

reflekterat omkring detta i arbetslaget. Det är då det blir pedagogisk när man ser vad barnet 

lärt av situationen samt vad vi i arbetslaget har lärt oss av situationen. Förskollärarna går 

sedan vidare med de erfarenheter det fått i arbetslaget och ser hur de kan gå vidare med dessa 

erfarenheter för att utveckla sig själva och barnen vidare. Det blir ett lärande utifrån 

dokumentation och händelser, anser förskollärare 4. Hon berättar vidare att detta skiljer sig 

från den gamla portfolien där man fotograferade och skrev ner lite kring foton, men 

reflekterade inte över det. De har också i samband med arbetet omkring pedagogisk 

dokumentation anställt en pedagogista. Det innebär att denna person har en särkilt utbildning 

och ska leda personalen i deras arbete med pedagogisk dokumentation.   

 

Erfarenhetsgrundad kunskap  

 

Här handlar det om att lära sig av sina kollegor 

Jag har utvecklats allt eftersom i samarbete med andra, att jag lärt av andra och att vi lär av 

varandra (Förskollärare 5). 

Kom i kontakt med det när jag började i förskolan i Sverige år 1994. Då presenterades det för mig 

av mina kollegor, jag lärde mig av dem (Förskollärare 2). 

Förskollärarna uppger att diskussioner i arbetslaget har medfört ökade kunskaper. 

Förskollärarna har lärt sig om utvecklingssamtalets olika moment genom att delta i andra 

förskollärares förarbeten, eller dokumentationer  

Jag har i arbetet med andra som jobbat längre lärt mig av dem och fått tagit del av deras material 

(Förskollärare 1). 

Det sker också genom att närvara vid själva samtalet.  

Det var då man började arbeta som man fick lära sig och träna hur man gör (Förskollärare 4).  

Detta sätt att lära sig om utvecklingssamtal är det vanligaste bland våra förskollärare. 

Sammantaget visar intervjuerna att det inte är genom utbildning utan informellt lärande på 

arbetsplatsen som förskollärarna utvecklat sin kunskap om utvecklingssamtal.   
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Målsättningar med föräldrakontakten 

 

Det framkom vad förskollärarna på respektive förskola vill uppnå i mötet med föräldrarna. 

Föräldrakooperativa förskolan anser att samverkan mellan hemmet och förskolan är viktig. 

Förskollärarna tycker att utvecklingssamtalet är föräldrarnas tid med förskolläraren. Förskolan 

jobbar aktivt med att göra verksamheten synlig för föräldrarna. Detta görs genom att 

förskolan delger föräldrarna utdrag från läroplan för att påvisa sitt pedagogiska uppdrag.  

Utvecklingssamtalet är mest till för att ge föräldrarna insyn i verksamheten och att de känner 

sig trygga på förskolan.  De vill att föräldrarna ska känna sig nöjda. Detta gör de genom att 

samla in alla dokument från utvecklingssamtalen. Som används för att förändra, förbättra och 

utveckla verksamheten. De menar att verksamheten ska vara till för barnet och vad de vill 

göra. Förskollärarna poängterar att föräldrarnas åsikter om verksamheten är viktig för dem.  I 

utvecklingssamtalet är det föräldrarna som ska få prata och bli lyssnade på, anser 

Förskollärare 2. Hon säger att 

Vi vuxna är förebilder för barnen om vi lyssnar på föräldrarna lyssnar de på oss. Respekt mot 

varandra, om vi vuxna inte respekterar varandra gör inte barnen det heller (Förskollärare 2). 

I den kommunala förskolan är det viktigt att lyfta styrdokumenten för föräldrarna så de vet 

vad förskolan har för mål och riktlinjer att följa. Målet med detta är att visa på att det är ett 

lärande redan på förskolan och det är där grunden läggs för barnen. Förskollärarna anser att 

det är viktigt med en bra kontakt, ett ömsesidigt förtroende och att föräldrarna känner sig 

trygga. Om föräldrarna känner sig trygga, vågar de säga till om något känns fel. Förskolan 

lägger stor vikt vid att det inte bara är den enskilda förskollärarens bild av barnet som 

förmedlas till föräldrarna, utan det är även arbetslagets bild av barnet. Så här säger en av 

förskollärarna 

Det är alltid vår bild av barnet vi ska visa och inte min bild av barnet och det är viktigt 

(Förskollärare 3).  

Förskollärarna pratar även med föräldrarna om barnet under de dagliga mötena. När sedan 

utvecklingssamtalet äger rum är det en stund för föräldern att prata enskilt. En förskollärare 

berättar att 

Man pratar i de dagliga mötena med föräldrarna, så det brukar inte vara några överraskningar 

på utvecklingssamtalet. Men det är ändå en stund för föräldrarna att prata enskilt (Förskollärare 

4). 

Hon tycker också att det är viktigt att förskolan lägger stor vikt vid att föräldrar ska känna sig 

hörda och få en enskild stund med dem. De vill även visa på att det är ett samarbete mellan 

föräldrar och förskolan. Så här säger en förskollärare om detta 

Att föräldrarna har förtroende för oss här och att vi har ett förtroende för föräldrarna, att man 

har ett samarbete det är ju ett gemensamt barn (Förskollärare 3). 

Montessoriförskolan vill i sitt arbete med föräldrarna uppnå ömsesidig förståelse hur barnet 

har det på förskolan och hur barnen har det hemma. Detta för att skapa en helhetsbild av 

barnet och genom det hitta nya sätt att stimulera och utveckla barnet. Detta är viktigt för 

förskollärarna och betonas i citaten nedan 

Man vill att barnen utvecklas och att hitta nya sätt att stimulera så att barnen utvecklas ännu 

mera. Det är dit jag vill komma (Förskollärare 5). 
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Det viktiga för föräldrarna är att se att det sker en utveckling och att det går framåt 

(Förskollärare 6). 

Citaten visar att en ömsesidig förståelse mellan föräldrarna och förskollärarna kan en 

helhetsbild av barnet skapas, vilket hjälper båda parterna att stimulera och utveckla barnet. 

 

Förskollärarna på Montessoriförskolan vill också att föräldrarna och deras barn skall känna 

sig trygga med dem, samt att de blir tagna på allvar.  

Vi vill att föräldrarna ska känna sig trygga med oss här att vi tar dem och deras barn på allvar. 

Man vill ge en helhetsbild av barnet på förskolan (Förskollärare 5). 

Förskolan vill även visa upp verksamheten för föräldrarna. Utvecklingssamtalet är till för 

föräldrarna skull och det är viktig att förskolan har med sig föräldrarna i sitt arbete. En av 

förskollärarna menar också att det är viktigt för henne visas genom citatet. 

Samtalet är till föräldrarnas skull men även för vår skull, vi behöver ju ha med föräldrarna i vårt 

arbete (Förskollärare 6). 

De tre förskolorna har en gemensam tanke när det gäller att belysa sin verksamhet. De menar 

att det viktigt att föräldrar förstår att förskolorna har styrdokument som de följer. I detta har 

Föräldrakooperativets förskola ett tydligare budskap som bygger på ett bra samarbete med 

föräldrarna eftersom det är en föräldrakooperativ. Denna förskola menar också att 

verksamheten ska följa barnet och inte barnet följa verksamheten och då är föräldrarnas 

samlade åsikter om verksamhetens innehåll extra viktig för denna förskola.  

 

Samtliga förskolor betonar att trygghet och ett ömsedigt förtroende mellan föräldrar och 

förskollärare är en viktig del. Utvecklingssamtalet är till för föräldrarna skull anser de, men 

även enskild stund för föräldern tillsammans med förskolläraren. En förskollärare menar 

också att det är viktigt att lyssna på föräldern. Gemensamt för förskolorna är att skapa en 

helhetsbild av barnet i utvecklingssamtalet.  

 

Förberedelser inför utvecklingssamtalet 

 

Det varierar på de tre förskolorna hur förskollärarna förbereder sig inför utvecklingssamtalen. 

Föräldrakooperativet och Montessoriförskolan har förberedande möten i arbetslaget. På dessa 

möten diskuteras alla barn och detta görs för att få en bredare bild av barnet.   

Vi dokumenterar alla barn inte bara mina ansvarsbarn. Inför utvecklingssamtalet har vi 

barnkonferenser där tittar vi igen om vi har något om alla. Alla hjälps åt att skriva 

nulägesrapporten(bilaga), nu får man inte säga något som har en negativ klang. Då måste man 

fundera hur man ska formulera sig i nulägesrapporten, för ibland måste man även lyfta dåliga 

saker (Förskollärare 1). 

På personalmöten går vi igenom alla barn och pratar om alla barn och pratar om det är något 

särskilt med något barn, för vi ser ju olika på barnen (Förskollärare 5). 

Den kommunala förskolan har inte sådana möten utan sköter informationen mer informellt i 

det dagliga arbetet. Samtliga förskolor tar del av de andra förskollärarnas syn på barnet men 

sammanställer sedan sina ansvarsbarn. På de tre förskolorna har förskollärarna ansvarsbarn, 

som de dokumenterar, observerar och sammanställer inför utvecklingssamtalen. Förskolorna 

gör fortlöpande dokumentationer om barnen som sedan används för att förbereda 

utvecklingssamtalet. Följande citat visar hur ansvarsbarnet hör till en enskild förskollärare:  
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Jag skriver alltid själv om mina ansvarsbarn och gör löpande dokumentationer av barnet under en 

längre tid för att få något att ta på. Även de andra lärarna delger sin syn på barnet, men jag 

sammanställer mina ansvarsbarn (Förskollärare 6).  

På Föräldrakooperativet innebär dokumentationen av ansvarsbarn att de till exempel 

fotograferar barnen under olika lärandesituationer som de sedan tillsammans med barnen 

reflekterar kring. På Montessoriförskolan tar de också foton på barnen men de används inte 

till utvecklingssamtalet. Denna förskola jobbar inte med portfolie eller pärmar utan barnen får 

bilderna på en cd-skiva när de slutar på förskolan. Den kommunala förskolan har däremot 

porfolie där de samlar bilder på barnet och teckningar som barnet gjort. Portfolien används 

sedan till utvecklingssamtalet där förskollärarna visar föräldrarna på barnets lärande. En 

förskollärare beskriver att detta kan ske i sista minuten. 

När man väl spikat datumet för samtalet så läggs mer fokus på samtalsunderlaget. Ibland blir det 

när inpå, kanske dagen innan som man plockar ihop materialet om barnet (Förskollärare 4). 

Förberedelserna involverar arbetslagen på de tre förskolorna och detta kännetecknas av att de 

vill skapa en gemensam bild av barnet. På den kommunala förskolan görs inte det i ordnad 

form utan informellt. Förskolan anser sig inte ha tid till att sitta i arbetslaget och diskutera 

varje enskilt barn. 

 

Underlag till genomförande av utvecklingssamtalet 

Dokumentationsmallar 

Här presenteras de tre förskolornas (föräldrakooperativets förskola, den kommunala förskolan 

och Montessoriförskolan) förberedande dokumentationsmallar var för sig och även 

förskollärarnas uppfattningar om dessa mallar. Vi har lagt med förskolornas 

dokumentationsmallar som bilagor men vi har tagit bort namnet på förskolan eller något som 

kan anknytas till förskolorna. 

Föräldrakooperativets förskola 

I föräldrakooperativets används tre typer av mallar för utvecklingssamtalet: föräldramallen; 

barnintervjumallen och individuella utvecklingsmallen. 

 

Föräldramallen 

Föräldrakooperativet har en föräldramall (bilaga 3) som de kallar för samtalsunderlag och 

som de skickar hem till föräldrarna innan utvecklingssamtalet. Båda förskollärarna tycker att 

det är bra att föräldrarna få hem mallen för att de kan förbereda sig. Denna mall skriver både 

föräldrarna och förskollärare på efter samtalet. De skickar även hem ett välkomstbrev (bilaga 

4-7) med utdrag från förskolans läroplan. En förskollärare motiverar detta med att 

Utdragen ur läroplanen är för att vi vill få samtalen att gå åt det pedagogiska hållet 

(Förskollärare 1). 

Det är inte det enskilda barnet som är i fokus utan barnet i förskolans pedagogiska verksamhet 

som förskolläraren understryker. Mallen har även ett frågeformulär, där de skall svara på 

frågor som till exempel 

 Vad upplever ni är ert barns starka sidor just nu? Finns det något som ni upplever att 

ert barn behöver som inte vi ger på förskolan? 
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 Finns det något från ert barns liv utanför förskolan som vi bör känna till? 

Förskollärare 2 motiverar dessa frågor med att barnet ingår i både förskolans och i familjens 

sammanhang  

Viktigt med vad familjen vill ta upp och se till dem som en stor del i allt, även om barnen är på 

förskolan mycket är familjen viktig (Förskollärare 2). 

Citatet liksom frågorna pekar på ett grundläggande syfte med utvecklingssamtalet i förskolan 

generellt: samarbete mellan förskolan och familjen.  

 

Barnintervjumallen 

Barnintervjumallen (bilaga 8-9) på föräldrakooperativet får föräldrarna hemskickade och skall 

göra den tillsammans med barn inför utvecklingssamtalet. Barnintervjun består av frågor som 

barnen besvarar med hjälp av smilesgubbar som ser glada, neutrala eller ledsna ut. Frågorna 

som barnen skall svara på är till exempel 

 Hur känns det att gå till förskolan? 

 Tycker du att du får vara med och bestämma på förskolan? 

 Förskollärare 1 menar på att 

Det skall vara lätt för barnen att förstå frågorna, enkla frågor som barnen kan relatera till och att 

barnen skall svara snabbt. Viktigt att inte lägga in egna värderingar, viktigt hur man ställer 

frågan och inte ställer ledande frågor (Förskollärare 1). 

Detta visar på att förskollärarens egna värderingar inte får läggas in i frågeställningar för att 

styra barnet i sina svar. 

 

Barnintervjuerna gjordes enbart på förskolan förr, numera skickar de hem en till föräldrarna 

inför utvecklingssamtalet. Förskolans tanke med detta är att de tror att barnen kan svara olika 

på frågorna beroende på om de är hemma eller på förskolan.  Detta använder de som ett 

jämförande underlag under utvecklingssamtalet med föräldrarna.  

 

Individuella utvecklingsplansmall 

Den individuella utvecklingsplansmallen (bilaga 10) på föräldrakooperativet kallar de numera 

nulägesbeskrivning och innefattar barnets namn, födelsedata och ansvarig pedagog. Här 

diskuteras hur det är just nu i verksamheten och väver in barnet. Här utvärderas tidigare 

insatser, nuläget och vilka insatser förskolan verksamhet samt hemmet skall göra för att 

främja och stödja barnets utveckling. Förskollärare 2 beskriver att det är 

Viktigt med nuläget det som har varit vet vi redan. Om det är något sedan förra samtalet lyfter vi 

det i nuläget (Förskollärare 2). 

Förskollärare menar att det är viktigt att utvärdera tidigare insatser med barnet men det är 

ändå framåt som de riktar blicken. 

 

Förskollärarna berättar att enligt kommunens nya rön och riktlinjer skall vi utvärdera samt 

utveckla verksamheten inte barnet. Sedan utvärderar förskolan alla utvecklingssamtal de haft 

med föräldrarna och detta blir ett underlag för att förbättra och utveckla verksamhetens 

innehåll. Detta förtydligas av citatet nedan 
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Verksamheten skall följa barnet och utvecklas och utvärderas för har vi bygg och konstruktion 

men om ingen bygger har vi ju fel verksamhet. Då måste vi ändra verksamheten (Förskollärare 1). 

Ovanstående citat visar att verksamheten skall följa barnet och inte tvärt om.  

 

Barnet skall beskrivas från en positiv synvinkel och dokumenteras pedagogiskt, vilket innebär 

att man tar bilder på barnet i en lärande situation. Dessa sätts in i en pärm och förskolläraren 2 

förtydligar det i följande citat  

Vi sitter tillsammans med barnen när de tittar i sin pärm och reflektera vad de lärt sig, det är 

viktigt för barnen (Förskollärare 2). 

Detta visar att reflektioner och utvärderingar tillsammans med barnen, föräldrarna och 

förskollärarna blir en utveckling för förskolan samt verksamheten. Förskollärarna på 

föräldrakooperativet nämner IUP i samband med dokumentationsmallar och menar. 

Förskollärare 2 berättar att hon år 2000 läste i förskoletidningen om IUP och konstaterade att 

det kändes för avancerat för förskolan. Hon ansåg att det var mer till för skolan. Det hon 

reagerade över var att en bedömning av barnet som skulle göras och det kändes inte bra för 

henne. Liknande säger förskollärare 1 och hänvisar till att förr hade de tidigare mål och nya 

mål. Men nu har de inga mål för barnen utan det är verksamheten som ska utvärderas. 

 

Den kommunala förskolan 

Den kommunala förskolan använder sig av tre olika mallar till utvecklingssamtalet. De kallas 

för föräldrarmallen, barnintervjumallen och individuell samtalsunderlagsmall. 

 

Föräldrarmallen  

Den kommunala förskolan har också en föräldrarmall (bilaga 11) som de använt i många år. 

Mallen får föräldrarna hem inför utvecklingssamtalet. Tanken med detta är att föräldrarna ska 

kunna förbereda sig. Mallen har frågor som till exempel 

 Hur upplever Ni/Du att Ert/Ditt barn trivs på förskolan? 

 Vad anser Ni/Du är god kvalitet hos oss? 

Frågan om god kvalitet, anser förskolläraren är en svår fråga för föräldrar att svara på. Hon 

menar att  

Föräldrarna vill att barnen ska trivas och vara glada, trygg och det är god kvalitet för dem 

(Förskollärare 4). 

 

Barnintervjumallen 

Barnintervjumallen (bilaga 12) på den kommunala förskolan har funnits cirka ett år. 

Barnintervjuer görs enbart på förskolan. Barnintervjuerna görs ofta med det lite äldre barnen 

och speciellt när barnet ska förflyttas till femårsverksamheten. Intervjun används sedan i 

samtalet med föräldrarna. Intervjumallen har smilesgubbar som svarsalternativ och frågor 

som ställs är till exempel 

 Hur känner du dig när du går till förskolan? 

 Vad är du bra på? 
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Förskolläraren funderar mycket över hur frågorna tolkas av barnen. Och menar att 

Man måste förklara smilisarna så att barnen förstår. Det är svårt att veta hur barnen svarar, 

ibland kan man tro att de tar en av varje. Ibland kan dom svara att dom är sur för att vara inne, 

men jag vet att dom tycker om det eller tvärtom. Barnen kan svara på ett sätt som jag inte tror 

utan de bara svarar. Svar kan bli utifrån vad som hänt just nu (Förskollärare 4). 

Detta citat visar på att förskolläraren är medveten om att barn agerar utifrån vad som hände 

innan och att barnen gör sina egna tolkningar som inte alltid är vad vuxna tänker. Men hon 

anser också att 

Det är just det här som kommer från barnen som det allra viktigaste, det är då man får de riktiga 

härliga svaren från barnen (Förskollärare 4). 

 

Individuell samtalsunderlagsmall 

Individuell samtalsunderlagsmall (bilaga 13) är den mall som förskollärarna på den 

kommunala förskolan använder i sina förberedelser inför utvecklingssamtalet. Förskollärarna 

påpekar att samtalsunderlaget är en offentlig handling och de måste tänka på hur de 

formuleras sig. Detta dokument är under omarbetning på grund av att de tycker att 

dokumenten har en bedömande aspekt av barnet. Detta visar citatet på nedan 

Det är en offentlig handling som föräldrarna kan titta på, så därför gäller det att inte bedöma 

barnet, tänka på vad man skriver. Det ska alltid vara positivt. Vad barnet kan, inte vad barnet inte 

kan utan bygga på det positiva. Det får inte vara negativt, det tycker hela arbetslaget 

(Förskollärare 3). 

Förskollärarna använder mallen som en checklista eller komihåglapp. Det finns även en 

lathund till frågorna som kan användas för ett förtydligande på vad som ska observeras. 

Förskollärarna anser att den nuvarande mallen är bedömande och att kompetens och 

kunskapsfrågorna blir att de lätt hamnar i negativa tankar kring barnet. De tycker också att 

frågorna är svårtolkade och att de hamnar mer i tankar kring vad som är rätt svar än att se till 

barnet. En förskollärare säger att 

Det har varit svårt att hitta en mall som känns bra men jag har nog stirrat mig blind på att ge rätt 

svar på frågorna än att se på barnet (Förskollärare 4). 

Citatet påvisar hur svårt det är att tolka frågorna i mallen. Trots att det finns en lathund (bilaga 

14-15) som ska hjälpa förskolläraren i tankarna. Några av frågorna specificeras nedan. 

 Motorik. Lathunden förklarar: Hur fungerar barnets finmotorik? Finns det något 

som hämmar barnet? Pincettgrepp? Springa? Behöver extra insatser sättas in? 

 Kunskaper och kompetenser som barnet behöver uppmuntras i. Lathunden 

förklarar: Finns det något som barnet som barnet behöver utveckla? Som till 

exempel sociala förmågor, tal, toabesök? 

När motorik, kunskaper och kompetenser, se ovan, kommer upp i samtalet så hamnar 

förskollärarna ofta i tankarna med vad barnen inte kan. En förskollärare säger i de två följande 

citaten att 

Motorik känns lite så där och man hamnar i kan inte tänket. Till exempel ej klippa 

(Förskollärare 4). 
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 Det blir lätt att hamna i negativa tankar när man ser på kompetenser och kunskaper. 

Uppmuntransfrågorna känns krystade (Förskollärare 4). 

Förskollärarna gemensamma uppfattningar om mallen mynnar ut i att den har en bedömande 

och negativ aspekt. 

 

Montessoriförskolan 

Montessoriförskolan har tre mallar som de använder i utvecklingssamtalet. 

Barnintervjumallen, individuella planeringsmallen och utvecklingsplan. Montessoriförskolan 

använder sig inte av en så kallad föräldrarmall som de två övriga förskolorna. Däremot kan 

förskolan ibland skicka ut frågor till föräldrarna inför utvecklingssamtalet om det är någon 

särkilt de vill prata om.  

 

Barnintervjumallen (Barnbarometer) 

Barnintervjumallen (bilaga 16) på Montessoriförskolan görs enbart med de äldre barnen. 

Några frågor har smilisar som svarsalternativ. Exempel på frågorna som mallen har är 

följande: 

 Vad tycker du är roligast/tråkigast på förskolan? 

 Vad vill du bli när du blir stor? 

 Vad är du rädd för? 

Individuella planeringsmallen 

Individuella planeringsmallen (bilaga 17) på Montessoriförskolan används av förskollärarna 

som ett underlag för utvecklingssamtalet. Samtalen börjar med att de gör en återblick från 

tidigare utvecklingssamtal för att se vad som blivit sagt och hur barnet har utvecklats. De för 

även anteckningar under själva samtalet och gör en gemensam planering tillsammans med 

föräldrarna om förväntningar och önskemål till nästa utvecklingssamtal. Detta förtydligas av 

citatet. 

Jag försöker anteckna hela tiden vad föräldrarna säger i samtalet. Med tanke på att föräldrarna 

ska känna att de blir tagna på allvar (Förskollärare 5). 

Genom att de för anteckningar under samtalets gång blir det en gemensam diskussion med 

föräldrarna. Detta för att föräldrarna ska känna delaktiga och att de blir tagna på allvar. 

 

Mallen inleder med barnets namn, ålder, datum och vilka som närvarar vid samtalet. 

Förskollärarna använder även mallen som en checklista för sina egna anteckningar inför 

samtalet.  Mallen tar upp följande områden: 

 Förälder/föräldrarna förväntningar/önskemål 

 Personalens synpunkter/anteckningar 

 Socialt, språk och motorik 

Denna individuella planeringsmall används av förskollärarna för att visa föräldrarna vad 

barnet lärt sig eller vad som behöver utvecklas mer hos barnet. Förskolläraren ger här ett 

exempel på hur hon resonerar om detta med föräldrarna.  
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Viktig med det positiva och ta med att det här kan vi jobba mer på eller stimulera. Om barnet inte 

alls kan hålla i pennan då brukar jag fråga om de brukar rita något hemma? Och om de inte gör 

det hemma brukar jag uppmuntra att det kan vara bra att kunna hålla pennan när man ska börja 

skolan (Förskollärare 5). 

Utvecklingsplan 

Montessoriförskolan har även en utvecklingsplan (bilaga 18) som används av förskollärarna 

på olika vis.  Denna utvecklingsplan är en förlaga till den nuvarande individuella 

planeringsmallen de använder till utvecklingssamtalen i dag. Om något blir jobbigt eller om 

en incident händer på förskolan använder Förskollärare 5 använder sig av denna mall för att 

komma överens med föräldrarna hur de ska komma fram till en gemensam lösning.  

 

En kort sammanfattning av dokumentationsmallarna. Förskollärarna på föräldrakooperativet 

har barnintervjun som en slags jämförelse mellan hem och förskolan. De belyser vikten av att 

ha föräldrarna med sig verksamheten och att deras åsikter är viktigt. Förskollärarna på den 

kommunala förskolan menar att deras individuella samtalsunderlag fungerar som en 

komihåglista eller checklista inför utvecklingssamtalen. En återblick till vad som blev sagt på 

förra utvecklingssamtalet anser förskollärarna på Montessori förskolan är viktigt. Något som 

alla förskolor har är barnintervjuer med smilisar som svarsalternativ, vilket förskollärarna 

menar är lätt att förstå för barnen.   

 

Utvecklingssamtalets efterarbete 

Reflektion och utvärdering 

 

Förskollärarnas efterarbete varierar på tre förskolorna. På den kommunala förskolan delger 

förskollärarna arbetslaget om något speciellt tagits upp på utvecklingssamtalet. Genom att 

Vi delger varandra och reflekterar efter samtalet (Förskollärare 4). 

Detta gör även Föräldrakooperativets förskola. Denna förskola sammanställer också alla sina 

samtalsunderlag för att förbättra och utveckla sin verksamhet enligt föräldrar, barn och 

personals önskemål. Föräldrarnas åsikter väger tungt på föräldrakooperativet, anser en av 

förskollärare och detta gör att vi får fundera på 

Vad vi ska göra nästa år ska bygga på föräldrar och barns samlade dokumentation (Förskollärare 

2). 

Detta bidrar till att 

Verksamheten ska följa barnet och det är verksamheten som ska utvecklas och utvärderas för om 

vi har bygg och konstruktion, men ingen bygger har vi ju fel verksamhet (Förskollärare 1). 

Genom att föräldrakooperativet är en förening och drivs av föräldrarna läggs stor vikt på vad 

föräldrarna anser. 

 

På Montessoriförskolans personalmöten har de alltid med en punkt där de diskuterar barnen.  

Under denna punkt delger arbetslaget varandra om vad som sagts på utvecklingssamtalet.  

Förskolorna sparar underlagen och använder dessa för att se vad som hänt sedan förra gången. 

Dessa mallar sparas och kan användas för att återblicka på vad som har utvecklats (Förskollärare 

5). 
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Med detta vill förskolläraren på Montessoriförskolan visa på att de lägger stor vikt i att 

återknyta till tidigare utvecklingssamtal och visa föräldrarna vad som har hänt sedan förra 

samtalet. 

 

Efterarbetet på samtliga förskolor blir en form av reflektioner för både förskollärare och 

verksamheten.  

 

Tid och efterarbete kring utvecklingssamtalet 

 

Det ser lite olika ut på förskolorna hur mycket tid de lägger ner på arbetet med 

utvecklingssamtalet.  Montessoriförskolan börjar rent praktisk att observera, anteckna och 

fundera kring barnen en månad innan samtalet äger rum.  Förskollärarna på Montessori 

förskolan lägger ner cirka en timme per barn inför samtalet. Vissa samtal kräver mera tid och 

efterarbetet tar också tid i form av renskrivningar och diskussioner i arbetslaget. En 

förskollärare säger att hon lägger ner 

Ca en timme lägger jag ner på varje barn inför samtalet. Kan ibland var olika för olika barn. 

Sedan följer man ju upp efteråt med att renskriva och det kan nog bli mer än en timme 

(Förskollärare 6). 

Föräldrakooperativets förskola berättar att den tid de lägger ner på utvecklingssamtalen olika 

moment är den egna planeringstiden. Det är den tid som ligger utanför schemalagda 

arbetstiden.  Planeringstiden för utvecklingssamtalen är cirka tre timmar per vecka. Det 

innefattar fortlöpande dokumentation, diskussioner i arbetslaget, förberedande av mallar och 

själva utvecklingssamtalet samt efterarbete.  En förskollärare menar att det är  

Planeringstid används till att dokumentera men det är inte tid som tas från barnen, utan tid 

utanför verksamheten (Förskollärare 2). 

Med det menar hon att förskollärarens tid med barnen är den schemalagda arbetstiden den 

tiden får inte användas till utvecklingssamtalets moment. Det är planeringstiden som hon 

använder för detta.  

 

På den kommunala förskolan menar förskollärarna att det tar cirka en timme med 

förberedelser inför samtalet. Förskollärarna tar även upp att vissa barn tar det längre tid att 

dokumentera än andra.  Citat nedan visar hur en förskollärare tänker kring detta. 

Ungefär en timme per barn och samtal. Vissa blir det mer och vissa blir det mindre med, en 

känner man att man har mer koll på, man är mer med just det barnet och har bättre kontakt med 

(Förskollärare 3). 

En av förskollärarna på den kommunala förskolan anser att tiden är kort, de hinner inte sitta 

ner i arbetslaget och diskutera barnen tillsammans inför utvecklingssamtalet 

Man har inte tiden till att sitta och diskutera barnen tillsammans, förr satt man mer och pratade 

barn inför samtalen (Förskollärare 4). 

Förvaltande av tiden på de tre förskolorna skiljer sig. Två av förskolorna utrycker att det kan 

tar längre tid att dokumentera vissa barn. Tiden till utvecklingssamtalen är en bristvara enligt 

förskollärare 4 och förskollärare 2 förtydligar att det inte är tid från barnen utan sin egen 

planeringstid hon använder. 
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Sammanfattning av resultatet 

 Sammantaget visar intervjuerna att det inte är genom utbildning utan informellt 

lärande på arbetsplatsen som förskollärarna utvecklat sin kunskap om 

utvecklingssamtal.   

 Vårt resultat visar att pedagogisk dokumentation är något som är nytt och aktuellt i 

två av de tre förskolorna. Reflektion enligt förskollärarna i dessa förskolor är en viktig 

del i pedagogisk dokumentation och blir ett verktyg till utvecklingssamtalen.  

 Mallarna ingår i förarbetet och resultatet visar att dessa mallar skiljer sig åt mellan de 

tre förskolorna. Det gemensamma är att alla tre förskolorna använder sig av en mall 

inför utvecklingssamtalet. Dessa benämns som checklista eller komihåglapp av 

förskollärarna.  

 Den kommunala förskolan anser att på grund av tidsbrist har de inte någon gemensam 

sittnig inför utvecklingssamtalet där barnen diskuteras, vilket skiljer sig från de två 

andra förskolorna. Dessa två förskolor diskuterar kring alla barnen inför 

utvecklingssamtalet. 

 De tre förskolorna har en gemensam tanke när det gäller att belysa sin verksamhet. De 

menar att det viktigt att föräldrar förstår att förskolorna har styrdokument som de 

följer. Samtliga förskolor betonar att trygghet och ett ömsedigt förtroende mellan 

föräldrar och förskollärare är en viktig del. Gemensamt för de tre förskolorna är att 

tillsammans med föräldrarna skapa en helhetsbild av barnet både från hemmet samt 

förskolans värld. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi kommer här att redogöra för vår valda metods för- och nackdelar. Vårt val av att använda 

oss av en diktafon när gjorde våra kvalitativa intervjuer var ett bra val anser vi och enligt 

Backman (2008) är detta också den vanligaste intervjumetoden i kvalitativa undersökningar. 

Inspelningen på diktafonen var av god kvalitet vilket gjorde det lätt för oss att lyssna av och 

anteckna intervjumaterialet. Användandet av diktafonen under intervjun bidrog till att både vi 

och förskollärarna kände sig avslappnade. Det vi reflekterar över är att intervjufrågorna har 

kunnat kompletteras med följdfrågor för att tydliggöra våra frågeställningar mera. Vår brist på 

intervjuteknik medförde att vissa delar av intervjuerna var svårtolkade till exempel när vi 

diskuterade frågan om förskolans dokumentationsmallar. Det vi borde ha gjort då var att 

förtydliga vilken mall vi pratade om. Vår tanke att ta med dessa dokumentationsmallar som 

bilagor var för att visa hur dessa ser olika ut. Som blivande förskollärare kan dessa exempel 

på mallar vara till hjälp och ge idéer till egna dokumentationsmallar. Genom att vi besökte de 

av oss valda förskolor och förskollärare gjorde att vi såg dem i deras verklighet och detta ger 

vår studie en trovärdigare aspekt, anser vi. 

 

Vi är nöjda med urvalet av de tre förskolorna och deras inriktningar och att vi fick intervjua 

två utbildade förskollärare på varje förskola. Det var viktigt för vårt syfte med studie. De 

intervjuade förskollärarna hade tagit del av våra utskickade missivbrev (bilaga 1) och 

intervjufrågorna (bilaga 2). I missivbrevet ville vi ta del av förskolans samtalsunderlag eller 

mallar vilket de hade förberett väl och tog med sig till intervjun. Den erfarenheten vi har gjort 

i samband med intervjutillfällen är att det var bra att vara två men som vi tidigare har nämnt 

har vi brister i intervjuteknik. Detta styrker Backman (2008) och menar att ställs höga krav på 

dem som genomför intervjuer. Det vi tänker på i efterhand är att vi var två och den 

intervjuade var ensam vilket kan göra att personen känner sig i underläge vid intervjutillfället. 

Detta kan vi inte veta eftersom vi inte frågade om hur det kändes, vi kan bara se till att 

personen såg avslappnad och trygg ut under intervjustunden. 

 

Vår bearbetning och analysering av intervjumaterialet tog lång tid. Mycket på grund av att 

intervjutillfällena var utspridda på tre veckor vilket försvårade för oss att börja analysera och 

kategorisera vårt resultat. Vi började arbeta med de intervjuer som var klara men själva 

analyserandet kunde inte göras förrän alla intervjuer var klara. Analysen av våra 

intervjufrågor visar att vi borde haft följdfrågor till förskollärarna för att tydliggöra svaren så 

att dessa hamnade under rätt kategorier. Vår analys av resultat medförde att våra tidigare 

syftesfrågor som var formulerade enligt följande: Hur arbetar förskollärare med 

utvecklingssamtal? Hur uppfattar förskolläraren utvecklingssamtal? Men dessa 

frågeställningar blev svårtolkade och vi kom då fram till att syftet skulle ändras till hur 

förskolläre beskriver arbetet med utvecklingssamtal. 

 

Vi har under hela studien beaktat det som är etisk rätt och riktig, vilket vi även påtalat för de 

intervjuade förskollärarna. Både före och efter intervjutillfället. När vi arbetade med 

intervjumaterial har vi varit noga med att lagra på USB minne och även suttit enskild när vi 

diskuterade intervjuerna. Slutligen vill vi påtala att förskolorna eller förskollärarna inte 

nämnts vid deras riktiga namn varken i det inspelade materialet eller i studien, vilket vi anser 

är viktigt. 
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Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att se hur förskollärare beskriver arbetet med utvecklingssamtal. 

Av de sex intervjuade förskollärarna var det endast två som hade fått kunskaper i 

utvecklingssamtal i sin förskollärarutbildning. Trots att skolverket (2005) betonar att 

kommunerna skall sträva efter att ge personalen i förskolan kompetensutveckling och att de 

ska se till att personalen har pedagogisk högskoleutbildning inriktad mot barn i 

förskoleåldern. Detta styrks av vad läroplanen (Lpfö98) säger i följande citat 

 
för att läroplanens mål ska uppfyllas krävs en väl utbildad personal som får möjlighet till kompetensutveckling 

och det stöd som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sitt arbete (a.a. s. 4)  

 

Gars (2006) säger att det är genom livserfarenheter och eget föräldraskap som förskollärare 

fått sina kunskaper i utvecklingssamtal. Detta visas även vårt resultat på där förskollärarna 

berättar att de lärt sig av varandra, genom ta del av andras material och närvara vid kollegors 

utvecklingssamtal.  I resultatet nämner förskollärarna på den föräldrakooperativa förskola och 

den kommunala förskolan att de har fått utbildning i pedagogisk dokumentation och det blir 

inte pedagogisk dokumentation förrän de reflekterar i arbetslaget, vad barnen lärt sig av 

situationer och vad de som arbetslag har lärt sig av dessa. Det tolkar vi som att förskollärarna 

har stor brist på utbildning i utvecklingssamtal i förskollärarutbildningen vilket vi själva har 

erfarenheter av i vår utbildning.  

 

Det vi ser i resultatet är att förarbetet inför utvecklingssamtalet i förskolorna kännetecknas av 

att de har formella och informella möten inför utvecklingssamtalen. På dessa möten 

diskuteras alla barnen. Förskollärarna vill med detta skapa en helhetsbild av barnet på 

förskolan. Den kommunala förskolan menar att det är svårt att få tiden till att ha dessa möten 

inför utvecklingssamtalet. Det vi ser som viktigt i resultatet är att förskollärarna vill skapa en 

gemensam bild av barnet och att det inte är den enskilde förskollärarens bild av barnet i 

förskolan. Detta blir intressant med tanke på att (Gars, 2002;2006, Markström, 2006;2008) 

anser att för mycket fokus riktat mot barnet kan bidra till en normaliseringsprocess. En 

gemensam bild av barnet tyder på att det finns en samsyn hos förskollärarna i resultatet. Det 

vi kan tolka av dokumentationsmallarna i resultatet är att de kallas för individuella 

utvecklingsplaner, utvecklingsplan, individuell planering och individuellt samtalsunderlag. 

Det vi frågar oss är om detta kan vara något som IUP skapat? Gars (2006) menar att 

utvecklingssamtalet ofta utmynnar i en utvecklingsplan. Förskollärare anser att IUP är för 

svår för förskolan och att det dessutom har en bedömande aspekt vilket inte är bra anser de.  

Det vi kan se utifrån dokumentionsmallarna i vår studie är att dessa mallar har en bedömande 

aspekt, eftersom mallarna tar upp motoriken, språket och kunskaper och kompetenser som 

barnet behöver uppmuntras i, trots att inte finns något krav på förskolan att göra individuella 

utvecklingsplaner i styrdokumenten. (Markström, 2006;2008, Gars, 2002;2006) gjorde 

liknande analyser i sina studier  av samtalsunderlagena och menar att dessa samtalsunderlag 

har mer fokus på barnet och hur barnet ska vara, än se till den pedagogiska verksamheten. 

Detta gör att förskollärarna hamnar negativa tankar kring barnen istället för att se till vad 

verksamheten kan göra för barnet. Det som vi tolkar positivt med mallarna är att 

förskollärarna använder mallarna som en form av checklistor eller komihåglista inför 

utvecklingssamtalet.  

 

När det gäller barnintervjumallarna har samtliga förskolor smilisar som svarsalternativ och 

detta menar förskollärarna blir lättare för barnen att förstå. Resultatet visar på att den 
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föräldrakooperativa förskola har en tanke med sina barnintervjumallar som de övriga 

förskolorna inte nämner något om. Det vill säga att föräldrakooperativets förskola vill att både 

hemmet och förskolan ska göra barnintervjuerna som sedan kan jämföras för att se om det 

finns likheter och skillnader i svaren. Detta blir ett samtalsunderlag i deras utvecklingssamtal. 

Vi uppfattar att förskolorna hanterar föräldrarmallen olika. Vilket innebär att två av de tre 

förskolorna skickar hem föräldrarmallen och den tredje förskolan väljer att ibland skicka hem 

frågor till föräldrarna om det är något särskilt de vill prata om. Vi tolkar att förskollärarna 

anser att det är bra att föräldrarna kan förbereda sig och det genererar till ett bra samarbete 

mellan hemmet och förskolan.  

 

Resultatet visar på skillnader bland de tre förskolorna när det gäller efterarbetet. Samtliga 

förskolor reflekterar och delger varandra efter utvecklingssamtalet om något speciellt har 

tagits upp. Vi ser att dessa reflektioner används på olika sätt till exempel, den 

föräldrakooperativa förskolan sammanställer sina samtalsunderlag och använder dessa till 

förbättra och förändra verksamhetens innehåll. Detta tycker vi styrks av Franke-Wikberg 

(refererad i Pramling, Samuelsson och Sheridan, 1999) som menar att det inte bara räcker 

med att föräldrarna är nöjda och att barnen trivs i förskolan. Det är först när vi ser hur barnen 

uppfattar ett visst innehåll i förskolan menar Franke-Wikberg, som förskollärarna vet mot 

vilket håll verksamheten ska sträva. Som blivande förskollärare anser vi att efterarbete är 

viktig vilket även Buckhöj-Lago (2000) säger och menar att kvalitén på utvecklingssamtalet 

sjunker om man inte följer upp det man talat om. 

 

Resultatet visar att förskolorna har olika uppfattningar hur mycket tid de lägger ner i arbetet 

med utvecklingssamtalet. Detta kan bero på att vår intervjufråga om tiden var ställd på ett 

svårtolkat sätt. Intervjufrågan löd så här: Hur mycket tid lägger du på att dokumentera 

utvecklingssamtal? Vi uppfattar att förskollärarna lägger ner mycket tid på 

utvecklingssamtalens moment, men däremot är det svårt att utläsa från resultat hur mycket tid 

de egentligen lägger ner på utvecklingssamtalen.  Eftersom de svar vi får från förskollärarna 

är allt från att de börjar fundera en månad i förväg till att de tar cirka en timme att samla ihop 

underlagen för samtalen. Det vi ser är att tiden i utvecklingssamtalets olika moment innebär 

förberedelser, genomförande av själva samtalet men även efterarbeten. Detta har vi inte 

klargjort i vår intervjufråga vilket har medfört att resultatet visar olika tidsangivelser från de 

intervjuade förskollärarna. Vi ser även att tiden ser olika ut på grund av att vissa barn tar 

längre tid att dokumentera än andra och en del samtal kräver mer eller mindre tid.  

 

Två av de tre förskolorna betonar att förskolan har styrdokument att följa. Vi tolkar att detta 

är för att förskolorna vill att föräldrar ska förstå att dessa styrdokument är förskolans och 

förskollärarens uppdrag. Förskollärarna i den kommunala förskolan menar att det är redan i 

förskolan som grunden läggs för barnens lärande. Samtliga förskolor vill belysa 

verksamhetens innehåll för föräldrarna. Samtliga förskolor i resultatet betonar att trygghet och 

ett ömsidigt förtroende kan uppnås genom god kommunikation med föräldrarna vilket 

Förskollärare 2 poängterar att lyssna på föräldrarna är viktig och det förstärks med det hon 

säger nedan 

 

Vi vuxna är förebilder för barnen om vi lyssnar på föräldrarna lyssnar de på oss. Respekt mot 

varandra, om vi vuxna inte respekterar varandra gör inte barnen det heller (Förskollärare 2). 

 

Vi ser i resultatet att lyssna och ta föräldrar på allvar är viktigt för förskollärarna. Nilsson och 

Waldermarsson (2007) menar att det är en konst att lyssna men det har också en väldigt stor 
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betydelse när man har med människor att göra. ”I varje möte med en annan människa har jag 

något nytt att lära” (Pollack refererad i Buckhöj-Lago, 2000) om detta tänker vi att 

utvecklingssamtalet är ett möte med barnen, föräldrar och oss själva, där alla ska ha en 

möjlighet att utvecklas. Genom att vi som blivande förskollärare har en nyfikenhet och är 

goda lyssnare kan vi skapa förutsättningar för goda möten med föräldrar och barn. 

 
Syftet med denna studie var att belysa hur förskollärare beskriver arbetet med 

utvecklingssamtal. För att besvara syftet har vi tagit del av de intervjuade förskollärarnas 

berättelser. Även forskningslitteraturen och handbokslitteraturen har bidraget till att ge en 

klarare bild om utvecklingssamtalets olika delar som till exempel förberedelser, 

genomförande och efterarbete. Det förskollärarna betonar i studien är vikten av gott samarbete 

med föräldrarna. Detta skapas genom trygghet och ett ömsidigt förtroende mellan parterna. 

Förslag till vidare undersökning 

Vi skulle vilja veta mera om utvecklingssamtalen. Det är ett stort område ser vi nu. Vi skulle 

vilja vara med och observera när själva utvecklingssamtalen äger rum, men även observera 

hur allt dokumenterande görs. Det skulle även vara intressant att studera hur föräldrar tar till 

sig utvecklingssamtalen. Vi skulle även vilja veta hur förskollärarutbildningarna innehåll ser 

ut i Sverige och om ämnet utvecklingssamtal ingår i utbildningen och i vilken utsträckning 

detta sker. Ytterligare en aspekt vi skulle vilja titta på är vilken typ av fortbildning 

förskollärare erbjuds i utvecklingssamtal. 
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Akademin för utbildning och ekonomi 

Handledare :  Johan Liljestrand, Fil. Doktor, lektor i pedagogik, Telefon arbete:026-648451 

E-post: johan.liljstrand@hig.se 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstuderande på Högskolan i Gävle med inriktning mot förskolan. Denna sista 

termin ska vi skriva vårt examensarbete inom pedagogik på 15 hp. Vårt arbete kommer att 

handla om utvecklingssamtal utifrån förskollärarens perspektiv. Vår syfte med 

examensuppgiften är att få svar på frågorna: 

 

Hur arbetar förskollärare med utvecklingssamtal?  

Hur uppfattar förskolläraren utvecklingssamtal?  

 

Vi skulle vilja intervjua två förskollärare på er förskola och även spela in intervjun för att 

lättare ta del av det som sägs. Ni kommer att få frågorna i förväg för att ta del av dem och 

fundera kring frågeställningarna. Intervjuerna skulle vi vilja genomföra under veckorna 34 

och 35. Intervjuerna kommer att pågå i cirka 30 minuter. Vi skulle vilja ta del av era 

eventuella mallar eller dokument rörande utvecklingssamtal och att dessa finns tillgå vid 

intervjutillfället. 

 

Vi vore väldigt tacksamma för er medverkan men även att få ta del av den kompetens ni 

besitter i arbetet kring utvecklingssamtal. Detta skulle tillföra mycket till vårt examensarbete. 

Intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellts, vilket innebär att ljudupptagningen sparas 

på högskolan i Gävle i ett år och sedan förstörs. Vi kommer att använda fiktiva namn på de 

medverkande och förskolor. När examensarbetet är klart kommer det att finnas tillgängligt på 

Högskolans bibliotek i Gävle på databasen DIVA. 

Har ni några funderingar kring intervjuerna är ni välkommen att kontakta oss.  

 

 

Gävle den 2010-08-30 

 

 

 

Ingela Sterner, Telefon mobil: 073-555 70 14, E-post: eep07isr@student.hig.se 

Susanna L-Andersson, Telefon mobil: 073-62 62 217, E-post: plu07ean@student.hig.se 
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Intervjufrågor: 

 

 

 

1 När fick du din förskollärarexamen? 

2 Har du fått utbildning om utvecklingssamtal i så fall vilken? 

3 Hur mycket tid lägger du på att dokumentera utvecklingssamtal? 

4 Ett samtal utifrån de skrivna mallar eller idéer som används – varför är dessa punkter 

viktiga för dig? 

5 Hur mycket dokumenterar du inför utvecklingssamtal? 

6 Vad vill ni uppnå i mötet med föräldrarna? 
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