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Abstract 

 
Engström, Y., Frykholm, S & Sjöberg, A. (2010). Utvecklingssamtal i förskolan – hur några 

pedagoger upplever planering och genomförande av utvecklingssamtal i förskolan. 

Examensarbete i pedagogik, 15 hp. Lärarprogrammet, akademin för utbildning och ekonomi. 

Högskolan i Gävle.  

 

I litteratur som behandlar utvecklingssamtalet i förskola och skola benämns detta samtal 

ibland som det svåra samtalet. Hur upplever egentligen pedagoger i förskolan 

utvecklingssamtalet? Syftet med denna studie var att exemplifiera och diskutera hur några 

verksamma pedagoger i förskolan upplevde planering och genomförande av 

utvecklingssamtalet. I första hand utfördes en enkät i kvantitativt syfte där 65 pedagoger 

(förskollärare och barnskötare) deltog. För att fördjupa studien gjordes sex kvalitativa 

intervjuer. Resultatet visade att informanterna inte upplevde arbetet med utvecklingssamtalet 

som svårt, däremot upplevdes utvecklingssamtalets planering som tidskrävande. 

Planeringstiden uppgav flera informanter vara alldeles för kort, då även andra arbetsuppgifter 

behövde avhandlas under planeringstiden. En del av informanterna uppgav att den 

pedagogiska verksamheten blev lidande då pedagogen blev tvungen att försöka hitta 
ytterligare tid till planering under den dagliga verksamheten. 
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1 Inledning 
Kontakten mellan hem och förskola är ett stort område som kan ges ett flertal olika uttryck 

såsom tamburkontakt
1
, telefonsamtal

2
 samt utvecklingssamtal

3
. Gars (2002) menar att det är 

pedagogens uppgift att anskaffa en god relation mellan förskolan och hemmet. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi stött på olika tankar kring utvecklingssamtalet. 

Några av dessa tankar har fått oss att reflektera över utvecklingssamtalet då flera pedagoger 

har gjort negativa uttalanden om detta samtal, t ex har en pedagog uttryckt en olustkänsla över 

utvecklingssamtalet då det enligt denna pedagog upplevs som ett oärligt samtal. Detta har 

väckt en nyfikenhet att undersöka hur några pedagoger upplever planering och genomförande 

av utvecklingssamtalet i förskolan. Hur vanligt är det att pedagoger upplever samtalet som 

oärligt, och varför är det så? Kan det vara så att kontakten förskola – hem inte ges tillräckligt 

med utrymme i lärarutbildningen? Känner inte pedagogen sig tillräckligt förberedd då det inte 

funnits nog med planeringstid inför samtalet? Finns det yttre faktorer som påverkar hur 

pedagogen genomför samtalet t ex förhållningsorder från chef, krav från kollegor eller 

vårdnadshavare? Pedagoger kan känna en viss press från omgivningen anser Gars (2002) då 

vårdnadshavare och arbetskamrater förlitar sig på att pedagogen gör ett bra arbete vid 

utvecklingssamtalet. 

  

 I viss litteratur har utvecklingssamtalet hänvisats till att vara ett svårt samtal (Hofvendahl 

2006, Stevens & Tollafield 2003, Fredericks & Rasinski 1990, Juul & Jensen 2003, Simmons 

2002). Eftersom vi stött på denna uppfattning i litteraturen frågar vi oss om detta kommer att 

belysas av de verksamma pedagogerna i de intervjuer vi ämnar genomföra. Syftet med denna 

studie är att diskutera hur ett antal pedagoger upplever planering och genomförande av 

utvecklingssamtal i förskolan. Studien grundar sig i tidigare forskning gällande 

utvecklingssamtal i förskola/skola och resultatet av genomförda enkäter och intervjuer med 

några verksamma pedagoger i förskolan. 

                                                 
1
 Den dagliga kontakten mellan vårdnadshavare och pedagog. 

2
 Detta kan inträffa om pedagogen behöver ytterligare information om barnet t.ex. vid sjukdom m.m. 

3
 Utvecklingssamtalet är ett enskilt samtal mellan pedagog och vårdnadshavare där barnets utveckling och 

lärande står i fokus.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras utvecklingssamtalets olika delar. Vidare ges det en sammanfattning 

av de roller som de olika aktörerna (barn, vårdnadshavare, pedagog) i samtalet har.  

2.1 Likheter med skolan 

Kvartssamtal, och som det senare har kommit att kallas utvecklingssamtal, har sedan mitten 

av 1970 – talet blivit ett av staten föreskrivet obligatoriskt inslag i skolor och förskolor runt 

om i Sverige (Markström 2006). Elfström (2005) menar att det är och har varit olika fokus i 

samtalen när det gäller skola respektive förskola. Av tradition har skolan varit mer inriktad på 

hur eleverna klarade sig i de olika skolämnena, ett mer kunskapsfokus medan förskolan satte 

fokus på barnens känsloliv och egenskaper (a.a.). Det har successivt blivit en förskjutning från 

det utvecklingsmässiga och sociala mot att bli mer kunskapsinriktat i förskolan, en utveckling 

som till stor del kan bero på att förskolan 1998 fick en läroplan, Lpfö 98. En förskjutning kan 

även ses i skolan mot att det i de yngre åren finns mer fokus på hur eleverna klarar av det 

sociala samspelet i skolan (a.a.). Hofvendahl (2006a) ser många likheter mellan 

utvecklingssamtalet och kvartsamtal då de återkommer regelbundet, de är styrda av 

styrdokument, och det som ska avhandlas är det enskilda barnets utveckling, skolgång och 

beteende. 

2.2 Vad är det för samtal? 

Samtal mellan pedagog och vårdnadshavare sker enlig Markström (2006) ofta varje dag i 

någon form i förskolan. Utvecklingssamtalet ger båda parter möjligheten att fördjupa den 

vardagliga kontakten och prata ostört vilket utgör ett avbrott från de vardagliga samtalen 

(a.a.). Man kan heller inte likna utvecklingssamtalet som vilket samtal som helst då det sker 

utifrån ett specifikt syfte och i ett visst sammanhang. Utvecklingssamtalet är en mix mellan 

det individuella och det kollektiva (a.a.). Detta samtal erbjuder båda parterna ett tillfälle att 

utbyta information angående barnet och dess vistelse på förskolan (Juul & Jensen 2003). Det 

är pedagogernas ansvar att regelbundet ta initiativ till detta samtal och komma överens med 

vårdnadshavare om en passande tid för båda parter (Markström 2006).  

 

Pedagogerna i arbetslaget ska enligt Lpfö 98 (Skolverket 1998) genomföra utvecklingssamtal 

och föra vidare samtal med vårdnadshavare kontinuerligt under året angående barnets 

utveckling, lärande och trivsel. Vanligt förekommande är att den pedagog som hade 

huvudansvaret för ett visst barn under inskolningstiden även följer detta barn under 

förskoletiden och fungerar som ansvarig pedagog och genomför utvecklingssamtalen 

(Markström 2006). Huber (2003) ser fördelar med att barnet har en ansvarspedagog som 

barnet och familjen känner stort förtroende för. Författaren visar att vårdnadshavare upplever 

det positivt att en pedagog känner deras barn väl. Trots att samtal mellan hem och förskola 

förekommer relativt ofta såsom utvecklingssamtal, elevsamtal, kvartsamtal och den dagliga 

tamburkontakten, är forskningen inom detta område föga, till skillnad mot liknande forskning 

om samtal i skolan (Markström 2008, Markström 2006, Leiminier & Baker 2000). 

 

Utvecklingssamtalet är till viss grad en procedur som ska genomföras enligt vissa mönster och 

regler. Några specifika ämnen ska avhandlas som bygger på interaktionen aktörerna emellan. 

Samtalet är dels strukturerat och styrs av ett underlag och en planerad agenda, vilket är typiskt 

för institutionella verksamheter (Hofvendahl 2006a, Markström 2005). Samtalet ger även 

möjlighet att ta upp andra typer av frågor och funderingar, vilket görs av både pedagogen och 
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vårdnadshavarna (Hofvendahl 2006a). ”Utvecklingssamtalet används för utbyte av 

information” (Markström 2005 s. 135). Under utvecklingssamtalet behandlas också 

värderingar och uppfostringsfrågor (Markström 2005, Juul & Jensen 2003). 

Utvecklingssamtal kan upplevas som stressande för pedagogerna och lite genant för 

vårdnadshavarna då de kan uppleva att deras barn gjort något fel när de behöver komma till 

skolan för ett samtal med pedagogen (Leung & Yuen 2001). 

 

För pedagogen kan det vara viktigt att tänka på hur det samlade materialet framförs, och hur 

de formulerar sig under utvecklingssamtalet. Om samtalet inte går bra och någon part inte är 

nöjd kan det visa sig redan dagen efter, med t ex obekväm stämning, då pedagogen och 

vårdnadshavaren ska mötas igen vid lämning eller hämtning (Markström 2005, 2006, 2008). 

Samtalet kan få en vardaglig och personlig karaktär när aktörerna för in nya samtalsämnen i 

samtalet och det alldagliga vävs samman med det formella (Markström 2006, Steinberg 

2008). Enligt Hofvendahl (2006a) tenderar utvecklingssamtalet att genomgå olika tempon. 

Den positiva delen där det talas om hur bra det gått för eleven och det visas bra provresultat 

har ett ledigt och smidigt tempo där alla parter känner sig bekväma. I den negativa delen då 

det t ex kan talas om dåligt uppförande och dåliga provresultat blir det längre pauser, man har 

svårt att hitta rätt ord och deltagarna blir allmänt obekväma (a.a.). 

2.3 Planering inför utvecklingssamtalet i förskolan 

Förberedelsen som pedagogen gör inför utvecklingssamtalet kan te sig olika. Pedagoger i 

förskola/skola ägnar åtskilliga timmar av sin arbetstid för att planera och genomföra dessa 

samtal med vårdnadshavare (Markström 2006). ”Att få tiden att räcka till är ett problem för 

lärare och därför gäller det att prioritera och ta tillvara på den tid som finns” (Buckhöj-Lago 

2000 s 36). Vidare anser Steinberg (2008) att det pedagogiska arbetet blir lidande av att det 

finns andra sysslor som kräver deras tid t ex täcka upp för andra pedagogers planering och 

sjukfrånvaro, förbereda måltider och diverse städning. Förberedande personalmöten kan 

förekomma där pedagogerna samtalar om varje enskilt barn (Markström 2006). Här ges det 

tillfälle för alla pedagoger att ge sin bild av det aktuella barnet. Om flera pedagoger har 

liknande uppfattning om ett visst barn kan det ge mer tyngd åt de uttalanden som ska 

framföras om detta barn i utvecklingssamtalet (a.a.). Vidare är det sedan varje enskild 

ansvarspedagog som ansvarar för att samla ett gediget underlag genom observationer, 

minnesanteckningar och ytterligare samtal med kollegorna om det aktuella barnet. Barnets 

alster, t ex teckningar och pyssel, tas fram för att visa vad barnet åstadkommit under den 

gångna tiden (a.a.). I Markströms (2006) studie framgick det att de intervjuade pedagogerna 

även gör en liten intervju med barnen som ytterligare samtalsunderlag. Många pedagoger har 

en egen eller kommunens mall att gå efter för att ha en stadig grund att stå på. Vissa förskolor 

har även intervjufrågor som de önskar att vårdnadshavarna genomför hemma med sina barn 

(Markström 2006, Elfström 2005). Denna förberedelse är positiv för båda parter då 

vårdnadshavarna får information om samtalets innehåll vilket leder till att pedagog och 

vårdnadshavare kan mötas på lika villkor i samtalet (Löwenborg & Gíslason 2002). 

Utvecklingssamtalet är en pågående process som inte utgörs av ett samtal utan förbereds av 

flera aktörer; barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna. Alla bidrar på sitt sätt med material 

för att det ska bli ett givande samtal (Markström 2006). 

2.4 Genomförande av utvecklingssamtalet i förskolan 

Det insamlade materialet redovisas och diskuteras och ger uttryck för vad barnet bör kunna 

och även vad som förväntas av barnet (Markström 2006).  För att båda parter ska få en så 

positiv upplevelse som möjligt under samtalet kan det vara trevligt om vårdnadshavaren 
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erbjuds en kopp kaffe eller the innan de börjar (Simmons 2002). Det är även viktigt att 

vårdnadshavaren sitter bekvämt och att samtalet äger rum i en trevlig omgivning utan 

störande moment (a.a.). Effektiva och givande utvecklingssamtal äger ofta rum i en miljö där 

båda parter känner förtroende och behandlar varandra med respekt (Clark 1999). 
 

Markström (2006) redovisar tre olika sätt som pedagogen kan inleda utvecklingssamtalet på. 

Det första är att pedagogen inleder med att göra en längre sammanfattning av barnets tid på 

förskolan, och skildrar hur de upplevt barnet under den aktuella tiden.  Denna strategi kan 

uppfattas som en avrapportering och dels som att skapa en utgångspunkt för samtalet (a.a.). 

En annan variant är att pedagogen börjar med en genomgång av de blanketter som barnet har 

svarat på både hemma och på förskolan, och det utförs en jämförelse av dessa. Där bjuds 

vårdnadshavare in att ta en mer aktiv roll i samtalet. Ett tredje alternativ att inleda 

utvecklingssamtalet är att pedagogen ställer en direkt fråga till vårdnadshavaren om hur de 

upplever att barnet trivs på förskolan, ytterligare ett sätt att komma igång med samtalet (a.a.). 

Samtalets inledning ger vårdnadshavaren en trygg start på samtalet (Buckhöj-Lago 2000). 

Detta gör det lättare att komma in på samtalets tyngdpunkter. Inledningen bör skapa en god 

kontakt mellan samtalsparterna och ämnet ska då vara av neutralt slag, på det sättet ökas 

deltagarnas känsla av delaktighet (a.a.). Det är också viktigt att återkoppla till tidigare samtal 

för att se om de då uppsatta målen är uppfyllda. Återkopplingen bör ske i utvärderingssyfte 

och utföras med försiktighet, så att ingen känner sig anklagad om målen inte är fullbordade 

(a.a.). I en del utvecklingssamtal skrivs några noteringar av pedagogen och i vissa fall skrivs 

en individuell utvecklingsplan (IUP) med specifika mål som ska uppfyllas till nästa 

utvecklingssamtal t ex träna på att bli blöjfri eller motorisk träning (Markström 2006). Detta 

påvisar vad som anses normalt respektive avvikande i denna kontext. Denna utvecklingsplan 

ska skrivas under av pedagog och vårdnadshavare och följas upp vid nästa utvecklingssamtal 

(a.a.). Ett gemensamt drag för många samtal är det finns en uttalad starttid utan given 

stopptid. Det kan inträffa att pedagogen signalerar att det är dags att runda av med t ex ”men 

annars är allt bra”, ”om du inte har något mer så” (Markström 2006 s. 40). Hofvendahl 

(2006a) talar om att pedagogen erbjuder vårdnadshavaren och eleven ett 

förlängningserbjudande som hintar om att samtalet lider mot sitt slut. Detta erbjudande kan 

yttra sig genom att pedagogen säger ”hade du/ni några funderingar eller frågor”, ”var det 

något annat” eller ”är vi klara”. Vidare menar Hofvendahl (2006a) att om vårdnadshavaren 

avslår detta erbjudande har de medvetet/omedvetet accepterat samtalets avslut. Vissa 

tillvägagångssätt för att avsluta samtalet välkomnar och tar gladeligen emot övriga frågor 

medans andra tekniker för att avsluta samtalet hämmar och stressar fram ett avslut. Saknas 

möjligheten till övriga frågor går det hand i hand med att fastslå att pedagogen misslyckats 

med samtalet (a.a.).  

2.5 Barnens roll i utvecklingssamtalet 

Barnen står som huvudpersoner i utvecklingssamtalet då det är just barnets utveckling och 

lärande som ska belysas i detta samtal (Markström 2006). Många pedagoger involverar barnet 

i förberedelserna inför utvecklingssamtalet genom att göra en intervju med barnet om t ex 

vem de helst leker med, favoritrum, favoritaktivitet m.m. Då även vissa vårdnadshavare 

genomför intervju hemma med barnet kan det bli att barnet får svara på relativt lika frågor 
både hemma och på förskolan (a.a.). På en del förskolor blir barnet mer involverat än andra. 

Somliga pedagoger har intervju med barnet, låter barnet se vilka alster som pedagogen tänkt 

visa vårdnadshavarna och pratar med barnet om att det är t ex idag som vårdnadshavarna ska 

komma på utvecklingssamtal. Detta kan bidra till att barnet uppmanas till självreflektion. När 

utvecklingssamtalet sker på dagtid händer det i enstaka fall att barnet är med under samtalet 
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(a.a.). Anledningen brukar då vara av praktiska skäl och inte med tanke att barnet ska vara 

delaktig i samtalet. Utvecklingssamtalet är en tidpunkt då det ges möjlighet att ”pricka av” 

och se att barnet utvecklas i den takt som pedagoger och vårdnadshavare förväntar sig av 

barnet. Vid dessa tillfällen kan värderande omdömen om barnet förekomma t ex att barnet är 

duktigt, envist, argt m.m. Utvecklingssamtalet är inte bara ett samtal som avhandlar barnets 

aktuella situation utan kan även ta upp vart barnet ämnar gå förskoleklass någonstans och hur 

detta ska förberedas (a.a.). 

 

Leiminier och Baker (2000) upptäckte i sin studie hur barnet blir en aktiv samtalspartner i 

stället för ett samtalsämne. Författarna gjorde diverse observationer under ett antal 

utvecklingssamtal och upptäckte hur barnet inte höll med pedagogen om en händelse som 

diskuterades under samtalet. Leiminier och Baker (2000) blev varse om hur barnet utmanade 

pedagogen under samtalet och var mycket aktiv i samtalet. Barnet stod på sig och slutligen 

kom de fram till en lösning som alla samtalsdeltagare var överense om (a.a.). 

      

Barn känner av när de vuxna i dess närhet inte klarar av att samarbeta och det är minst lika 

frustrerande som när deras vårdnadshavare inte kommer överens (Clark 1999). Pedagogen 

och vårdnadshavaren besitter lika stort ansvar för att detta inte sker, men det är till barnets 

fördel. Det finns däremot inget som säger att parterna måste vara överens. Barn kan känna sig 

ängsliga av att veta att pedagogen och föräldern talar om barnet bakom stängda dörrar (a.a.). 

Simmons (2002) anser att barnet kan medverka vid utvecklingssamtalet om det har åldern 

inne, är tillräckligt mogen och är utvecklingsmässigt redo att delta på ett produktivt sätt. Det 

är av stor vikt att barnet känner sig involverad i förberedelserna då samtalet handlar om det. 

Vidare anser Simmons (2002) att barnet inte ska medverka vid själva samtalet om det finns 

risk att det blir ett hinder istället för en tillgång.  

2.6 Pedagogers roll i utvecklingssamtalet 

Av de tre aktörerna (barn, vårdnadshavare, pedagog) i utvecklingssamtalet är pedagogen den 

styrande. Pedagogen planerar, samlar material, bokar in tid och genomför samtalet vilket ger 

pedagogen makten över samtalet (Gars 2002). Pedagogen kanske inte alltid känner att 

hon/han har maktpositionen i relationen till vårdnadshavarna. Ibland kan pedagogen uppleva 

att det är vårdnadshavaren som har den starkare positionen (Juul & Jensen 2003). En del 

pedagoger kan uppleva sin uppgift som svår då rollen som förskolans representant ibland kan 

kännas tung (a.a.). Pedagogen bär ansvaret för utvecklingssamtalets stämning och för den ton 

som används under samtalet (a.a.). Flera pedagoger lägger ner mycket tid på att förbereda 

utvecklingssamtalet (Markström 2006). Det är bra att som pedagog ha en klar bild över hur 

samtalet ska byggas upp. Planeringen är viktig för ett bra samtal, men en alltför detaljerad 

plan kan binda pedagogen till ett enkelspårigt synsätt (a.a.). Risken är då att man låser sig för 

mycket vid de planerade samtalspunkterna och då glömmer bort att vara lyhörd för 

vårdnadshavarens önskemål (Löwenborg & Gíslason 2002, Nilsson & Waldemarson 1994). 

Många pedagoger önskar att kunna genomföra det perfekta samtalet, men trots stor erfarenhet 

förlöper det inte alltid optimalt (Juul & Jensen 2003). Barron (1991) menar att det är den tid 

och de resurser som läggs ner på förberedelse, genomförande och uppföljning av samtalet 

som är avgörande för samtalets framgång. Att uppnå perfektion är nästintill omöjligt då den 
mänskliga faktorn alltid finns där (a.a.). Det är viktigt att samtalsparterna tänker på hur de 

formulerar sig. En felaktig formulering kan lätt leda till missförstånd och försvåra parternas 

samarbete (Juul & Jensen 2003). Särskilt nyutexaminerade pedagoger kan känna en oro inför 

hur de ska hantera missnöjda och kritiska vårdnadshavare. De kan känna obehag om de 

behöver uppmärksamma vårdnadshavaren om barnet har svårigheter (Clark 1999). 



10 

 

  

Ett tydligt mål gör att pedagogen håller sig till det planerade ämnet för samtalet (Nilsson & 

Waldemarson 1994). Det förekommer att pedagogerna har specifika personalmöten som 

verkar förberedande inför utvecklingssamtalet där de diskuterar varje barn enskilt (Markström 

2006). Ofta är det barnets ansvarspedagog som håller i utvecklingssamtalet för ett visst antal 

barn som den följt sedan inskolningen. Många pedagoger intervjuar barnen om hur de trivs på 

förskolan och vad de tycker om att göra. De samlar ihop olika alster för att visa på vad barnet 

har åstadkommit under den aktuella tiden. Pedagogerna observerar barnet i olika situationer, 

och har ytterligare samtal med övriga pedagoger för att få en så rättvis bild av barnet som 

möjligt (a.a.). ”När föräldrar och professionella möts i ett problemorienterat samtal är 

situationen den att ingen är expert på det parterna samlats kring: barnets liv – sett inifrån” 

(Juul & Jensen 2003 s.183). Somliga pedagoger bjuder in barnet i förberedelserna av 

utvecklingssamtalet mer än andra. Det kan handla om att de samtalar om att imorgon ska 

pedagogen träffa vårdnadshavarna, pedagogen visar barnet vilka alster som ska visas och de 

kan även göra en återblick och samtala om vilken nivå barnet låg på vid förra 

utvecklingssamtalet (Markström 2006). 

 

Utvecklingssamtalet kan många gånger upplevas som ett stressat samtal och många pedagoger 

och även vårdnadshavare drar sig för detta samtal (Fredericks & Rasinski 1990, Hofvendahl 

2006, Juul & Jensen 2003, Simmons 2002, Stevens & Tollafield 2003). Pedagogerna kan 

känna sig överväldigad av att veta att det väntar vårdnadshavare i korridoren som också 

väntar på sin tur (Stevens & Tollafield 2003). Vidare skriver författarna att en del pedagoger 

till och med önskar att en viss förälder ska utebli från den bokade tiden då de föreställer sig att 

det kommer bli ett jobbigt samtal. ”Inför ett av samtalen som finns med i materialet, t.ex., 

sade läraren att hon hoppades att pappan inte skulle komma eftersom han hade så väldigt lätt 

för att bli arg” (Hofvendahl 2006a s. 60). Dessa negativa känslor och attityder kan kanaliseras 

till det faktiska samtalet. Detta kan resultera i att det inte blir ett produktivt samtal vilket 

Stevens och Tollafield (2003) anser inte ska behöva inträffa då skolan ska upplevas som en 

varm och välkomnande verksamhet där barnens framtida utbildning ska planeras och 

diskuteras. Vårdnadshavarna har rätt till rak och ärlig kommunikation från pedagogen. Denna 

kommunikation måste framföras på ett taktfullt sätt så att inte vårdnadshavaren känner sig 

nedvärderad eller överkörd av det akademiska språket (Simmons 2002). Fokus ska ligga på 

det positiva hos barnet och ha en problemlösande inställning till det svåra (Löwenborg & 

Gíslason 2002). Pedagogens största hinder för att skapa en god föräldrakontakt är ibland 

pedagogens egen vilja att fokusera på samtalets mål. Pedagogen kan emellertid glömma bort 

att känna in vårdnadshavarens sinnesstämning och låter då inte denna part få komma till tals 

(Juul & Jensen 2003).  Enligt DeMoulin (1992) är det pedagogens ansvar att se till att ge 

vårdnadshavare möjligheten att få höra, se, tänka och säga det de vill under samtalet. 

Andersson (2003) påpekar vikten av att vårdnadshavarna upplever att pedagogen lyssnat på 

dem under samtalet. Pedagoger är väl medvetna om hur viktigt det är med en bra 

kommunikation med vårdnadshavare likväl anser många pedagoger att just 

utvecklingssamtalet är det största stressmomentet de upplever i sitt yrke (Huber 2003).  

 

Hofvendahl (2006b) uppmärksammar hur pedagoger tenderar att fokusera på elevens brister i 

utvecklingssamtalet i skolan vilket han benämner som ett bristperspektiv. Vad han menar är 

att pedagogen har ett val i hur de kommenterar t ex ett provresultat. Valet ligger i att fokusera 

på att eleven hade nästan alla rätt eller att uttrycka sig som att eleven hade ett enda fel. Vidare 

poängterar Hofvendahl (2006b) att utvecklingssamtalet ska lyfta elevens positiva egenskaper 
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och starka sidor. Även Steinberg (2008) anser att fokus på barnets styrkor och inte brister är 

att föredra då det ger ett mer produktivt samtal.   

 

Pedagogen bör skaffa sig kunskap om barnens färdigheter. Ett sätt att skaffa sig denna 

kunskap menar Lundahl (2006) är att bedöma barns prestationer och deras potentiella 

prestationer. Eventuella omdömen ska inte baseras på barnets kunskaper i jämförelse med de 

andra barnens prestationer (a.a.). Bedömning ska ske utifrån effekterna för den enskilde 

eleven (Widén 2010). Barnets utvecklingsmål skall vara realistiska för just den individen, 

ingen tävlan med andra är tillåtet (Lundahl 2006). Bedömningen som pedagogen gör påverkar 

barnet, positivt eller negativt, därför är det viktigt att pedagogen har god kunskap om detta.  

Pedagogen som gör den bedömningen bör besitta de kunskaper som krävs för att denna ska bli 

till individens rättvisa (a.a.). Markström (2008) menar att genom utvecklingssamtalet sker en 

redogörelse till vårdnadshavare från institutionen. Det byts information och en examination 

och bedömning av barnet som kan resultera i en prognostisering och en vidare planering av 

barnets fortsatta liv inom förskola/skola (a.a.). Pedagogen och arbetslaget har mycket kunskap 

att hämta i utvärderingen av samtalen. Denna reflektion kan vara utvecklande då pedagogen 

får en möjlighet att blicka tillbaka och lära sig av samtalen (Löwenborg & Gíslason 2002). 

2.7 Vårdnadshavares roll i utvecklingssamtalet 

I relationen mellan pedagogen och vårdnadshavaren är det främst pedagogen som ansvarar för 

att ett gott samarbete finns mellan parterna (Juul & Jensen 2003). Då det är pedagogen som 

har maktpositionen i relationen mellan de aktiva parterna finns risken att vårdnadshavaren kan 

uppleva att deras åsikter inte tas på allvar. Parterna bör under samtalet vara jämlika för att 

samtalet ska hålla den goda kvaliteten som krävs (a.a.). En ärlig och öppen kommunikation 

från pedagogen uppskattas av vårdnadshavare även om det är tråkiga händelser som ska tas 

upp, de vill även bli tagna på allvar och ses som vuxna människor inte ”bara” som 

vårdnadshavare (Andersson 2003). 

 

På vissa förskolor involveras vårdnadshavarna genom att de får en blankett med sig hem. På 

denna blankett finns intervjufrågor som pedagogerna önskar att de genomför med barnen 

hemma i lugn och ro. Detta gör att vårdnadshavaren blir delaktig i förberedelsen av 

utvecklingssamtalet (Markström 2005). ”Föräldrar förväntas delta i samarbetet och samtalen” 

(Gars 2002 s. 52). Genom att de förväntas göra denna intervju med sitt barn innebär det att de 

gör en sorts bedömning av sitt eget barn, om det trivs på förskolan, om det är glad, ledsen 

m.m. (Markström, 2005, 2006). Swiderek (1997) menar att om vårdnadshavaren får 

information på förhand om vad som ska avhandlas under samtalet ger det tid till att ta in och 

mentalt förbereda sig inför samtalet och kan på det sättet underlätta att all information går 

fram. Pedagogen framför sin mening i första hand medan vårdnadshavarens åsikter får vänta 

och ges inte alltid det utrymma som önskas (Gars 2002, Swiderek 1997). 

 

I den allmänna debatten om föräldrainflytande i skolan finns det en föreställning om att detta 

inflytande är viktigt, vilket inte heller ifrågasätts. Vidare anser Erikson (2004) att 

vårdnadshavare inte har tillräckligt inflytande i skolverksamheten och att det antas vara ett 

problem, den debatten toppas av hur föräldrainflytandet kan ökas. Det råder dock oenighet om 
i vilken riktning detta ökande inflytande ska ta. Johansson och Wahlberg Orving (1993) såg i 

deras undersökning att vårdnadshavare hade större inflytande när barngrupperna var mindre. 

Vidare menar Erikson (2004) att ett föräldrainflytande i skolan är betydelsefullt, men det 

ökade intresset att förstärka och fördjupa inflytandet kan även komplicera relationen mellan 

hem och skola. Samarbetet mellan hem och skola är en svår uppgift att genomföra (Bouakaz 
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2007). Ett närmare samarbete mellan hemmet och skolan kan resultera i att det blir lättare att 

hjälpa barnet fram i dess utveckling (Erikson 2004). Erikson (2004) ser även en problematik i 

detta då vårdnadshavarna vill sina barns bästa och är därmed partiska vilket medför att de kan 

utnyttja denna relation
4
. Bouakaz (2007) visar på hur försök till att få vårdnadshavare mer 

involverad i skolan inte alltid lett till bra resultat. För att få ett bra samarbete mellan hemmet 

och skolan är det viktigt att vårdnadshavaren känner sig behövd och uppskattad av 

förskolan/skolan. 

 

Som engagerad vårdnadshavare förväntas du ha en fråga eller fundering när 

förlängningserbjudandet kommer (Hofvendahl 2006a). Vårdnadshavare som inte har en sista 

fråga hamnar då i ett kommunikativt dilemma och kan uppfattas som att de inte tar samtalet 

på allvar och inte anses engagerade i sitt barns skolgång (a.a.). För att slippa en sådan 

uppfattning kan svaret bli att vårdnadshavaren har funderat men inte kommit på något att ta 

upp eller så kan de säga att det går så bra för barnet att det inte finns något vidare att prata 

vidare om (a.a.). En del vårdnadshavare känner sig obekväma av att komma till ett 

utvecklingssamtal i barnets skola (Clark 1999). Det får (ibland) sitta i små skolbänkar och 

lyssna på hur deras barn uppför sig och hur det går med skolgången (a.a.). En vårdnadshavare 

liknar utvecklingssamtalet med att gå till tandläkaren (Hofvendahl 2006a). En anledning till 

att en del vårdnadshavare väljer att inte delta i samarbetet med pedagogen är att de känner sig 

maktlösa och att de saknar inflytande (Imsen 1999). Kanske upplever vårdnadshavarna ibland 

att de inte är tillräckligt kompetenta till att diskutera barnets utveckling med pedagogen, då 

denna har större kunskaper i ämnet (a.a.). Oavsett hur mycket tid som är avsatt för 

utvecklingssamtalet upplevde Huber (2003) att vårdnadshavare upplevde att de behövde mer 

tid eller att de blev stressade genom samtalet. 

2.8 Kommunikation 

När vi kommunicerar med varandra gör vi uttryck för verbal och icke verbal kommunikation. 

Den icke verbala kommunikationen består av många faktorer t ex vår rösts tonläge, hur vi klär 

oss, mimik och rörelser (Buckhöj-Lago 2000, Nilsson & Waldemarson 1994). Stor del av 

denna icke verbala kommunikation sker utan att vi egentligen är medvetna om det. Ofta 

speglar den vår sinnesstämning och hur vi mår eller så ger den tecken på hur vi upplever den 

specifika situationen. Lyssnaren ska inte bara kunna återberätta det som sagts under samtalet, 

denna bör också få en förståelse för ärendet samt kunna möta berättaren på ett bra sätt 

(Nilsson & Waldemarson 1994). Vid ett professionellt samtal som utvecklingssamtalet är, är 

det viktigt att pedagogen försöker att reflektera över denna icke verbala kommunikation. Den 

icke verbala kommunikationen kan ibland bli ett hinder för att samtalets budskap ska nå fram 

till vårdnadshavaren. De icke verbala kommunikationsmedlen är svårtolkade eftersom de är 

situationsbundna, vilket gör att det är lätt att missförstå varandra (Nilsson & Waldemarson 

1994, Steinberg 2008). ”Budskap har två nivåer, vad som sägs respektive hur det sägs” 

(Nilsson & Waldemarson 1994 s. 31). 

2.8.1 Samspel mellan förskola/skola – hemmet 

Samarbetet mellan hem och förskola nämns först i Barnstugeutredningen (1968-1972). Ett av 

målen var att barnen skulle ges möjligheten att utveckla sina känslo- och tankemässiga 

tillgångar. Detta skulle ske i samarbetet mellan hem och förskola (Hartman 2005). Någon 

                                                 
4
 Se även Bouakaz (2007) och Domina (2003). 
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form av samverkan har alltid förekommit mellan vårdnadshavare och barnomsorgen. Denna 

samverkan har förändrats i takt med att förskoleverksamheten har växt fram (Gars 2006).  

På senare tid har pedagogen i allt större utsträckning strävat mot ett gott samarbete med 

barnets vårdnadshavare (Juul & Jensen 2003). Barnets uppfostran ligger nu inte bara hos 

vårdnadshavarna utan också hos pedagogen på förskolan. Förskolan spelar numera en stor roll 

i barnets liv, då det ofta spenderar mycket tid på den pedagogiska institutionen (a.a.). 

Pedagogen blir en förebild för både barn och vårdnadshavare. Det är inte ovanligt att 

vårdnadshavare söker goda råd hos pedagogen och räknar med att föra samtal på det 

professionella planet (a.a.). Pedagogen och vårdnadshavaren behöver dela med sig av sin 

kunskap. Pedagogen som har en stor erfarenhet av barn och barns utveckling saknar 

vårdnadshavarens kunskap om det enskilda barnet (a.a.). 

 

I en studie av Gu och Yawkey (2010) har det tittats på samverkan mellan hemmet och skolan. 

Studiens resultat visar att pedagogens attityd till vårdnadshavares involvering i barnets 

skolgång påverkar förhållandet mellan hem och skola (a.a.). När både pedagogen och 

vårdnadshavarna gör en intervju med barnet inför utvecklingssamtalet, strävar parterna efter 

att få en helhetsbild av barnet (Markström 2006). En av utvecklingssamtalets fördelar är att 

det bidrar till att upprätta en god relation mellan förskola – hemmet (Markström in press). 

Både pedagoger och vårdnadshavare bör se sig själva som medarbetare i samtalet för att båda 

parter ska känna att de bidrar lika mycket för att genomföra ett så bra samtal som möjligt 

(Hayes 2001). Det är viktigt att båda parter känner ansvaret att bygga en bra relation som 

gynnar barnets utveckling och lärande. Pedagoger kan uppmuntra öppen kommunikation 

genom att visa för vårdnadshavare att de är välkomna att besöka förskolan/skolan när de vill 

och att de gärna får ta kontakt med pedagogen när de känner att de vill diskutera något eller 

bara känner att de vill prata (Clark 1999). Vidare skriver Clark (1999) att även 

vårdnadshavare kan göra sig synliga genom att delge pedagogen hur de kan nås under dagen 

och att de gärna vill bli involverad i barnets aktiviteter under skoldagen.  

 

En bra relation mellan hem och förskola/skola etableras inte självmant (Simmons 2002). Om 

pedagoger och vårdnadshavare är villiga att lägga ner tid på denna relation kan resultatet bli 

mycket bra. Enligt Simmons (2002) finns tre punkter som kan hjälpa denna relation att 

blomstra. Den första är att både pedagog och vårdnadshavare ska utgå från att det är barnet 

som står i fokus att de båda vill barnets bästa. Den andra punkten är att pedagoger och 

vårdnadshavare ser ofta olika på situationer och kan ha olika uppfattning om hur det ska lösas 

på bästa sätt. Då är det viktigt att båda parter tar sig tid att lyssna på varandra med ett öppet 

sinne. Slutligen poängterar Simmons (2002) vikten av att erkänna att båda parter har lika stort 

ansvar att hjälpa barnet till framgång. Om det uppstår en konflikt under dagen är det viktigt att 

pedagogen kontaktar hemmet innan någon annan gör det för att eliminera eventuella 

missförstånd som kan uppstå (a.a.). I skolan förekommer det ibland att pedagoger tillämpar 

mentorskap gentemot sina elever (Löwenborg & Gíslason 2002). Då är kontakten tätare 

mellan pedagog, elev och vårdnadshavare. Samtalen fokuserar på goda råd för att hjälpa 

eleven att utvecklas optimalt inom skolans områden (a.a.). Det kan också handla om att 

vårdnadshavaren och pedagogen hjälper eleven att planera sin studiegång. Som mentor är 

pedagogen ansvarig för sin undervisning och mentorskapet mot den grupp barn som 

pedagogen ansvarar för (a.a.). Kontakten med hemmen och utvecklingssamtalet är en central 

del i pedagogens arbete i mentorskapet (Buckhöj-Lago 2000).  

          

Framgångsrik kommunikation är grunden för konfliktlösning (Simmons 2002). Om det 

uppstår en meningsskiljaktighet mellan pedagog och vårdnadshavare är det viktigt att inte 
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bara tro att den andra parten ska lösa problemet (a.a.). Om vårdnadshavaren känner att sitt 

barn blir rättvist behandlad är det större chans att de bygger upp ett förtroende till förskolan 

och är samarbetsvilliga att jobba fram en lösning. Det är bra om pedagogen har en viss insyn i 

familjeförhållandena och att de visar intresse och respekt för vad vårdnadshavarna väljer att 

berätta för dem. Vad som då är viktigt att komma ihåg är att inte bli för personlig med 

familjen (a.a.). 

2.2.5 Individuella utvecklingsplaner, IUP 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) och Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) är 

grundskolan skyldig att upprätta en individuell utvecklingsplan i samband med 

utvecklingssamtalet. I förskolan finns det inte några sådana krav då förskolan inte har några 

individuella mål att uppnå i sin läroplan (Vallberg Roth 2001). Vallberg Roth (2001) menar 

att individuella utvecklingsplaner trots det förekommit genom kommunala och lokala initiativ 

sedan slutet av 1990-talet i förskolor och i förskoleklass (a.a.). Enligt en artikel från 2008 

anges det att införandet av individuella utvecklingsplaner har ökat från 10 % 2003 till 48 % 

2008 (Vallberg Roth & Månsson 2006). Grundskolan kan upprätta individuella 

utvecklingsplaner utan särskilt tillstånd från vårdnadshavare medan det i förskolan krävs 

medgivande från dem. I förskolan skrivs individuella utvecklingsplaner tillsammans med 

vårdnadshavarna under utvecklingssamtalet medan i skolan är även eleverna medverkande i 

utformningen av utvecklingsplanen (a.a.). Den individuella utvecklingsplanen ska ge tydlig 

information till elev och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling och får endast 

innehålla information om elevers sociala utveckling om rektorn på skolan beslutat så (a.a.). 

Planen ska även innehålla en sammanfattning av vilka insatser som behövs för att eleven ska 

nå de kunskapskrav som finns (Skollagen SFS 2010:800, Grundskoleförordningen SFS 

1994:1194). Enligt en studie av Elfström (2005) finns det en konflikt mellan att man inte ska 

betona brister i utvecklingsplanerna samtidigt som man ska stärka det som är svagt och det 

eleven inte kommit så långt med. 

 

Enligt Skolverkets allmänna råd och kommentarer rörande individuella utvecklingsplaner bör 

den innehålla konkreta beskrivningar vad skolan ska göra för att hjälpa eleverna att nå målen 

och planen skall vara framåtsyftande (Skolverket 2008). I de allmänna råden gällande 

individuella utvecklingsplaner och skriftliga bedömningar (Skolverket 2008) anges syftet med 

planerna vara att stärka elevers och vårdnadshavares inflytande, ansvar och delaktighet. 

2.3 Styrdokument 

Styrdokumenten anger parternas skyldigheter och rättigheter vad gäller utvecklingssamtalet 

(Markström 2005). Utvecklingssamtal och kontakten mellan hem och skola regleras och 

diskuteras i olika styrdokument så som skollagen, grundskoleförordningen, läroplaner, 

allmänna råd och rekommendationer från Skolverket. I Skollagen (SFS 2010:800) är det 

inskrivet att i förskolan ska utvecklingssamtal hållas en gång per år medan det i förskoleklass 

och i grundskolan ska ske varje termin. Det är pedagogen i förskolan, förskoleklassen och 

grundskolan som är huvudansvariga för att samtalen genomförs. Det är först i grundskolan 

som det blir lagstadgat att individuella utvecklingsplaner ska skrivas, i förskola och 

förskoleklass måste det ske med vårdnadshavares medgivande (SFS 2010:800). 

 

I både förskolans och grundskolans läroplan (Skolverket 2010, Skolverket 1994) betonas 

vårdnadshavarnas viktiga roll för barnens utveckling. Läroplanerna anger även att 

vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka förskolan och skolans verksamhet och 

utformning i samarbete med barn och pedagoger. Båda läroplanerna förespråkar att ett 
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fortlöpande samtal ska ske mellan skola och hem utöver de lagstadgade utvecklingssamtalen 

(Skolverket 2010, Skolverket 1994). Gällande vem som bär ansvaret för att utvecklingssamtal 

sker i förskolan har det i förskolans nya läroplan (Skolverket 2010) blivit tydligare jämfört 

med den äldre (Skolverket 1998). I den äldre läroplanen var ansvaret inskrivet som 

arbetslagets skyldighet (Skolverket 1998). I den nya är det inskrivet att det är förskolläraren 

som ska ansvara för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. Samtidigt 

står det att det är arbetslagets ansvar att föra fortlöpande samtal med vårdnadshavarna och 

genomföra utvecklingssamtal (Skolverket 2010). 

2.4 Det svåra samtalet 

Hofvendahl (2006a) visar tecken på att det är ett riskabelt samtal om det som ska framföras är 

mindre bra och kan uppfattas av vårdnadshavare som kritik. För att få bra respons av 

mottagaren krävs det en bra formulering av pedagogen för att budskapet ska nå fram. Vidare 

frågar sig författaren varför utvecklingssamtalet känns som ett riskabelt samtal då det inte 

handlar om liv och död, sjukdom eller andra livshotande diskussioner (a.a.). Pedagogen kan 

hamna i ett kommunikativt dilemma då den vill framföra något men hittar inte rätt ord. 

Oavsett hur det formuleras kan det av vårdnadshavaren uppfattas som negativt och ge 

negativa konsekvenser (a.a.). Ytterligare ett dilemma pedagogen kan stöta på är det 

underförstådda kravet som finns på pedagogen att rapportera vad de iakttaget gällande elevens 

skolgång, både positivt och negativt, då utvecklingssamtalet fungerar som ett informations – 

och nyhetsutbyte mellan hem och skola (a.a.). I det material som Hofvendahl (2006a) samlat 

in för sin studie har han träffat på många nervösa elever. Nervositeten kommer främst av att 

det ska tas upp provresultat och uppförande under samtalet. Många elever vet att det kommer 

att komma fram något obehagligt som de inte har berättat hemma. Hofvendahl (2006a) liknar 

utvecklingssamtalet vid en nyhetsförmedling, det pedagogen berättar för vårdnadshavaren kan 

komma som en nyhet trots att eleven kanske redan visste om det. Om pedagog och 

vårdnadshavare har en öppen dialog elimineras risken av att någon nyhet kommer som en 

överraskning under samtalet (Clark 1999). Andersson (2003) skriver att det idealiska mötet 

mellan pedagog och vårdnadshavare bör kännetecknas av gemensam respekt. 

   

Om samtalet kommer att behandla svårigheter kring barnet kan det vara till en fördel om 

vårdnadshavarna får ta del av den informationen i god tid innan samtalet (Juul & Jensen 

2003). Vårdnadshavarna får då en chans att smälta informationen och hinner reflektera över 

detta samt förbereda sig inför samtalet. Då båda parter innehar samma information kan de 

delta i samtalet på lika villkor, vilket främjar det goda samarbetet mellan hem och 

förskola/skola (a.a.). Då samtalet känns svårt kan båda parter uppleva stress och obehag inför 

samtalet. Det kan upplevas svårt av många olika orsaker och detta kan göra att båda parter 

försöker att avstå från samtalet.  Det kan gälla problem som kretsar kring barnet som t ex 

svårigheter i dess utveckling eller så kanske det svåra kan ligga i att pedagogen och 

vårdnadshavaren inte kommer bra överens (a.a.). Varför flera pedagoger känner olust inför 

utvecklingssamtalet vill Simmons (2002) förklara med att svaret ligger i att pedagogerna inte 

är tillräckligt förberedda. Pedagogerna har fått för lite instruktioner om hur de ska arbeta 

konstruktivt med vårdnadshavare. Vidare kopplar Simmons (2002) detta till lärarutbildningen 

och menar att det är stora brister i undervisningen gällande kommunikation med 
vårdnadshavare och utvecklingssamtal. Flera pedagoger är dock medvetna om att kunskap i 

och hur detta samtal ska utföras behöver förbättras och även hur de ska arbeta med familjerna 

på ett mer produktivt sätt (a.a.). 
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Både pedagog, barn och vårdnadshavare kan känna obehag, rädsla och nervositet inför 

samtalet (Hofvendahl 2006a). Stress och uppgivenhet inför det stundande samtalet och en 

lättnad kan infinna sig efter samtalets slut. Många erfarna pedagoger känner sig hotade när 

deras auktoritet ifrågasätts. Att tala om problem verkar vara ett huvudämne i elevsamtalet och 

dess genomförande. Om ett problem inte framställs som en nyhet utan att man snarare 

återkopplar till förra samtalet kan det vara lättare att tackla problemet och hitta lösningar 

(a.a.).    
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3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att exemplifiera och diskutera hur några verksamma pedagoger 

upplever planering och genomförande av utvecklingssamtalet i förskolan. Utifrån syftet har 

två frågeställningar formulerats. Dessa frågeställningar har behandlats både i enkät och 

intervjuerna och lyder som följer:   

 

 Hur upplevs planering och genomförande av utvecklingssamtalet i förskolan enligt 
några pedagoger? 

 Hur nödvändigt tycker de i studien medverkande pedagogerna att utvecklingssamtalet 
i förskolan är? 
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4 Metod 
Här följer en redovisning av hur enkäter och intervjuer planerades och genomfördes. Enligt 

Rienecker (2003) behöver inte undersöka betyda att ett problem löses utan att man t ex 

diskuterar, tolkar eller analyserar. I denna studie kommer informanterna
5
 som består av både 

barnskötare och förskollärare att benämnas som pedagoger eller informanter. 

 

4.1 Metodval 
Syftet med denna studie är att få en bild av hur ett antal verksamma pedagoger inom förskolan 

upplever planering och genomförande av utvecklingssamtalet i förskolan. Som metod 

användes först en kvantitativ enkät för att få ett brett underlag att bygga vidare studiens 

intervjuer på. Till kvantitativa metoder hör enligt Backman (2008) enkäter då de leder till 

numeriska observationer. En kvalitativ utvärdering av pedagogernas uppfattning om 

utvecklingssamtalet gav mångfacetterade enkätsvar vilket var syftet med enkäten. En 

kvalitativ enkät hade däremot gett ett smalare perspektiv, då endast ett fåtal informanter 

medverkat, vilket hade resulterat i ett mindre material att jobba med inför formning av 

intervjufrågorna. Enkätfrågorna baserades på denna studies frågeställningar. Enligt Backman 

(2008) är det viktigt att forskarna väljer en metod som förser dem med relevant data som 

stödjer de frågeställningar som formulerats. Även Cohen, Manion och Morrison (2007) anser 

att det är viktigt att forskarna anpassar designen och planeringen till den typ av studie som 

man genomför. För att uppnå ett säkrare resultat är det bra att använda fler metoder vilket kan 

resultera i att underlaget får större tillförlitlighet (Johansson & Svedner 2001, Kvale 1997). 

Därigenom kan man belysa problemställningen djupare och få en grundligare analys som kan 

leda till att man kommer fram till något som tidigare varit förbisett (a.a.). Utifrån de svar som 

enkätfrågorna gav utformades intervjufrågor. Johansson och Svedner (2001) menar att om 

man har för avsikt att analysera uppfattningar hos t ex pedagoger är kvalitativa intervjuer att 

rekommendera. Kvale (1997) menar att syftet med en kvalitativ intervju är att få den 

intervjuades perspektiv på ett aktuellt fenomen. Vi var helt eniga om att genomföra intervjuer 

då vi kände att det ger informanten möjlighet att svara med egna ord och utveckla svaren så 

mycket de vill (Johansson & Svedner 2001). Beslut togs även om att spela in de planerade 

intervjuerna för att ge oss själv möjligheten att vara en aktiv samtalspartner. Tanken var att en 
av oss förde samtalet med informanten och den andra hade möjlighet att anteckna om samtalet 

krävde följdfrågor som inte var planerade i förväg. För att informanten ska kunna ge så 

uttömmande svar som möjligt om det behandlande ämnet är en kvalitativ intervju att 

rekommendera (a.a.).  

4.2 Urval 

Till denna studie tillfrågades sex olika förskolor som är belägna i en mellansvensk kommun. 

Av dessa sex förskolor är tre stycken kommunala och tre är privata förskolor. Av de tre 

privata är en ett föräldrakooperativ, en är ett personalkooperativ och den tredje är en privatägd 

förskola som drivs av ett aktiebolag. Tre av dessa förskolor kände vi till innan medan ingen av 

oss hade någon relation till de övriga tre förskolorna. Beslut togs att vi ansvarade för två 

förskolor var, i detta ansvar ingick all kontakt inför enkäter och intervjuer. Totalt lämnades 67 

enkäter ut och svar erhölls av 65 pedagoger. Dessa två bortfall förklaras med att dessa 

pedagoger inte håller i något utvecklingssamtal i förskolan. Efter enkätgenomgång valdes 

enskilt ett antal enkäter ut som ansågs intressanta, då de representerade olika uppfattningar 

                                                 
5
 De som intervjuas. 
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om utvecklingssamtalet i förskolan. Vid ett sammanställande av de utvalda enkätsvaren 

gjordes ytterligare ett val som resulterade i sex stycken enkätsvar som alla representerade 

olika åsikter om utvecklingssamtalet och som även uttryckt ett intresse angående medverkan 

vid intervju. Dessa sex enkätsvar kunde delas in i fyra olika kategorier som alla utgjorde 

exempel på skilda uppfattningar kring utvecklingssamtalet. Dessa kategorier presenteras i 

databearbetning och diskuteras i resultatet. Johansson och Svedner (2001) påpekar att man vid 

intervjuer bör välja informanter som respresenterar de viktigaste och mest frekventa 

uppfattningarna.  

4.3 Genomförande 

Inledningsvis skrevs en provenkät som lämnades ut till en förskola som inte medverkar i 

studien. Då responsen på denna provenkät var god lades den som grund för de enkätfrågor 

som skulle utformas. Kontakt togs med respektive förskolors biträdande rektor/förskolechef 

via telefon och eller mail. Därefter lämnades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut till berörda 

förskolor. Intentionen var att personligen besöka dessa förskolor under t ex personalmöten 

eller planeringsdagar för ha en kort presentation och sedan dela ut enkäterna (se bilaga 2). 

Detta fungerade mycket bra och på så vis blev andelen svar mycket hög. Efter insamlandet av 

enkäterna satte vi oss ner och var och en av oss läste igenom alla enkäter. Därefter gjorde vi 

tre ett personligt urval baserat på om något svar avvek från mängden. Detta gav oss sex 

kandidater som vi ansåg drog åt lite olika håll. Dessa sex kandidater representerade olika 

ståndpunkter som vi ansåg intressanta att belysa. Dessa ståndpunkter var positiva och negativa 

upplevelser kring utvecklingssamtalet, om pedagogen använder egen struktur eller mall vid 

planering och genomförande samt om de ansåg utvecklingssamtalet vara ett nödvändigt 

samtal i förskolan. Kontakt togs med dessa sex kandidater och de tillfrågades om de 

fortfarande var intresserade av att bli intervjuade, vilket de alla var. Därefter fick de ett 

informations brev (se bilaga 3) angående den stundande intervjun. Vi gav kandidaterna fria 

händer att önska tid till intervjun då vi ansåg att vår tid var mer flexibel än deras. Intervjuerna 

tog plats på respektive pedagogs arbetsplats och genomfördes av två av oss då vi ansåg att två 

intervjuare var lagom. Resonemanget kring detta beslut var att det kunde upplevas 

skrämmande och nervöst av pedagogen om det var tre intervjuare. Då intervjuerna utfördes på 

pedagogernas arbetsplatser skiljde sig miljön åt mellan intervjutillfällena. Vid de flesta 

intervjuer utfördes intervjun i förskolans samtalsrum eller i annat utrymme i förskolans 

lokaler. Vid något tillfälle utfördes intervjun i barngrupp då pedagogen denna dag inte kunde 

lämna verksamheten på grund av personalbrist. Utifrån en intervjuguide (se bilaga 4) ställdes 

frågor till informanten. En av informanterna genomförde gärna intervjun under förutsättning 

att den inte blev inspelad. Då vi ansåg denna informant intressant för intervju respekterade vi 

dennes önskan och genomförde denna intervju genom att en av oss antecknade informantens 

svar.  

4.4 Databearbetning 

Materialet från enkäterna och intervjuerna bearbetades till att börja med var för sig. Enkäterna 

lästes igenom av oss tre för att sedan gemensamt kunna forma olika kategorier som baserades 

på enkätsvaren. Dessa kategorier blev: 

  

 Positiva upplevelser vid utvecklingssamtal 

 Negativa upplevelser kring samtalet 

 Mall eller egen struktur 
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 Utvecklingssamtalets nödvändighet 

De fyra kategorierna utformades med enkätsvaren som grund. Vi tolkade informanternas svar 

under enkäten som att upplevelserna kring utvecklingssamtalet var splittrade, därav 

kategoriseringen. Vidare gav enkätsvaren indikationer på att det fanns för och nackdelar med 

användningen av mall vid planering och genomförande vid utvecklingssamtalet. I enkäten 

ställdes en fråga om utvecklingssamtalets nödvändighet som gav olika svar vilket resulterade i 

vidare diskussion kring detta ämne i intervjuerna. Utifrån dessa kategorier valdes 

informanterna till intervjuerna ut. Fem av de sex intervjuer som utfördes spelades in för att 

öka tillförlitligheten. Intervjuerna bearbetades och de intressanta delarna transkriberades. 

Enkät och intervjumaterialet bearbetades och redovisas i kategorier i resultatet. 

4.4.1Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten är relativt hög då vi har fått ta del av ett stort antal enkätsvar (Johansson & 

Svedner 2001). Dessa svar har gett oss en bred bild av hur de här pedagogerna upplever 

planeringen av och själva genomförandet av utvecklingssamtalet i förskolan. Då enkäterna har 

lämnats ut under möten med pedagogerna för att samlas in under samma möte tror vi att deras 

svar är spontana och eftersom deras identitet skyddas kan det resultera i mer ärliga och raka 

svar anser vi. Ett problem med enkäter enligt Johansson och Svedner (2001) är att frågorna 

fylls i slarvigt eller att de misstolkas vilket kan bidra till lägre tillförlitlighet. Då vi var 

närvarande under ifyllandet av enkäterna kunde vi besvara eventuella frågor som uppstod 

kring enkätfrågorna vilket kan ha styrkt tillförlitligheten något.  

  

Intervjuerna har gett oss en klarare bild av hur dessa pedagoger upplever sitt arbete med 

utvecklingssamtalet. Intervju är enligt Kvale (1997) en metod som är lämplig då informantens 

uppfattningar om det studerade fenomenet eftersöks. Eftersom vi har valt att intervjua flera 

pedagoger tror vi att studiens tillförlitlighet ökar avsevärt. Intervjuerna gav informanterna 

utrymme och tillfälle att utveckla sina tankar om utvecklingssamtalet, men vi är medvetna om 

att det i vissa fall kan finnas brister i sanningsenligheten. Då studien baseras på två olika 

metoder är tillförlitligheten hög (Johansson & Svedner 2001). Medvetenheten fanns om att det 

inte kan dras några generella slutsatser på grund av studiens storlek (Kvale 1997).   

 

 Reliabilitetsbrister vid intervjuer kan uppstå om det inte är samma intervjuare till alla 

intervjuer, de yttre omständigheterna kan påverka och i verkligheten är reliabiliteten aldrig 

perfekt (Johansson & Svedner 2001, Kvale 1997). Intervjuerna i denna studie utfördes av 

olika intervjuare och i olika miljöer, men frågorna utformades från samma intervjuguide (se 

bilaga 3). Av dessa anledningar sänks tillförlitligheten något (Johansson & Svedner 2001). 

4.4.2 Etik  

Cohen, Manion och Morrison (2007) påpekar att det är viktigt att man som undersökare tar 

hänsyn till de människor som deltar i studien. Man bör möta sina informanter med respekt. 

Det är också positivt om forskarens och informantens relation inte är präglad av 

beroendeförhållanden d v s att det inte är någon av dessa som sitter i en makt position som 

kan påverka resultatet. I arbetet med studien har vi tagit hänsyn till de etiska krav som 

vetenskapsrådet (1990) förespråkar. Dessa krav behandlar främst hur informantens identitet 

ska skyddas (Stensmo 2002). Informanterna gavs tydlig information om studien och dess syfte 

och genom detta har studien tagit hänsyn till informationskravet (Vetenskapsrådet 1990). De 

fick vetskap om att enkäterna och intervjuerna var helt frivilliga samt att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan, enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 1990). Studien har 



21 

 

tagit hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 1990) genom att skydda förskolornas 

plats och namn samt pedagogernas identiteter under enkäterna och intervjuerna i största 

möjliga mån. Eftersom det i enkäten fanns en fråga om pedagogen kunde tänka sig att vara 

med på en intervju, kodades alla enkäter och informantens namn skrevs in i en kodnyckel. 

Denna kodnyckel förstördes då vi tagit kontakt med de informanter som skulle intervjuas, för 

att värna informanternas identitet ytterligare. Informanterna gav oss muntligen tillåtelse att 

använda det materialet som deras enkät och eventuella intervju gav i studien enligt 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 1990). I den färdiga studien finns ingenting som kan 

spåras tillbaka till förskolorna och var de är belägna samt informanternas identiteter. 
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5 Resultat och analys 
 

I resultatet kommer informanterna vara numrerade för att skilja deras olika svar åt. Resultatet 

är indelat i fyra kategorier om speglar de svar vi erhållit av informanterna genom både enkäter 

och intervjuer. De fyra kategorierna återger informanternas upplevelser vid planering och 

genomförande av utvecklingssamtalet i förskolan. Dessa kategorier är: 

 

 Positiva upplevelser vid utvecklingssamtal 

 Negativa upplevelser kring samtalet 

 Mall eller egen struktur 

 Utvecklingssamtalets nödvändighet 

5.2 Positiva upplevelser vid planering och genomförande av 

utvecklingssamtal 

Enkätsvaren visade att 42 av de 65 tillfrågade upplevde planeringen som utvecklande, vidare 

ansåg 33 stycken att det var intressant och 31 att det var givande. Vid intervjuerna framkom 

att några informanter upplevde planeringen enklare om de hade följt barnet under en längre 

tid på förskolan. Detta kan bidra till en bättre relation parterna emellan. En av informanterna 

ansåg att planeringstiden räckte till då denne ansvarade för tre utvecklingssamtal per termin. 

Planeringen upplevdes av informanterna som ett bra tillfälle att få syn på det enskilda barnets 

utveckling, lärande och trivsel. Själva samtalet var det flera informanter som upplevde som ett 

trevligt samtal då det var ett tillfälle att sitta ner och prata med vårdnadshavarna i lugn och ro. 

De ansåg även att det var nyttigt för vårdnadshavarna för att de skulle få insyn i den 

pedagogiska verksamheten. Enkäten visade att 51 informanter upplevde samtalet som givande 

och 45 utvecklande tätt följt av 44 som ansåg samtalet vara intressant. I takt med att 

informanternas erfarenhet har ökat ansåg flera att planeringen och genomförandet har 

underlättats genom att de fått rutin på dessa arbetsuppgifter.  

 

”På mitt första jobb då jag hade en äldre kollega som jobbade där och hon lärde mig väldigt 

mycket på hur man säger. Man behöver ett stöd av en äldre, skulle jag tycka”. (Informant 1).   

 

Några informanter uppgav att de ansåg sig ha fått större rutin och erfarenhet i och med att de 

själva fått barn vilket även gett dem ett föräldraperspektiv. I intervjuerna ställdes frågan om 

de kände att de hade stöd ifrån arbetslag och ledning. Flertalet informanter svarade att de 

under planeringen kände stöd från arbetslaget då de kunde samtala om det aktuella barnet och 

att de alla står bakom det som framförs om barnet i utvecklingssamtalet. Vidare kände de 

även att de kunde ta hjälp av arbetslag och ledning om de upplevde att samtalet skulle kunna 

bli svårt eller problematiskt t ex om barnet har särskilda behov, eller om annan problematik 

finns runt barnet och familjen. 

5.2.1 Analys 

Huber (2003) ger uttryck för att det finns fördelar med att barnet har en ansvarig pedagog som 

lärt känna barnet på ett djupare plan vilket även vårdnadshavaren känner trygghet i. Även 

informanterna uttalar sig positivt om detta då det kan leda till en bättre relation parterna 
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emellan. Markström (in press) menar att ett av utvecklingssamtalets fördelar är att det bidrar 

till en god relation parterna emellan. Clark (1999) och Eriksson (2004) påpekar vikten av att 

båda parter känner ansvaret att bygga en bra relation då det gynnar barnets utveckling och 

lärande. Flera informanter upplevde utvecklingssamtalet som trevligt då de kunde sitta ner 

med vårdnadshavaren och föra ett ostört samtal. Juul och Jensen (2003) anser att det inte är 

ovanligt att vårdnadshavare förväntar sig ett professionellt samtal där de kan fråga pedagogen 

om råd i vissa frågor. Då flera barn spenderar mycket tid på förskolan behöver pedagoger och 

vårdnadshavare dela med sig om kunskapen de har om barnet. Genom utvecklingssamtalet 

strävar båda parter efter att få en så rättvis och sann bild av barnet som möjligt (Markström 

2006). Det innebär att båda parter ges en möjlighet att ge sin syn av barnet, vårdnadshavaren 

ger sin bild av barnet och pedagogen ger förskolans bild av barnet som möjliggör en 

gemensam uppfattning av barnets utveckling och lärande i olika situationer.  Simmons (2002) 

menar att det finns tre punkter som kan hjälpa relationen mellan pedagog och vårdnadshavare 

på vägen och det är att båda parter tänker på att det är barnet som står i fokus det andra är att 

lyssna på varandra med ett öppet sinne och slutligen att båda parter tar lika stort ansvar i att 

hjälpa barnet till framgång (a.a.). Utvecklingssamtalet är enligt ett flertal av informanterna ett 

ypperligt tillfälle för vårdnadshavaren att få en inblick i den pedagogiska verksamheten.   

5.3 Negativa upplevelser kring planering och genomförande av 

utvecklingssamtalet 

I enkäten framgick att många informanter (50 av 65) upplevde planeringen inför 

utvecklingssamtalet som tidskrävande. Denna uppfattning går hand i hand med att 43 stycken 

av dessa 65 ansåg att planeringstiden inte räckte till. Fortsättningsvis uppger nio stycken att 

planeringen upplevdes svår, sex arbetsam och fyra jobbig. Planeringen var något som 

berördes under både enkäten och intervjuerna. Några specificerade att de ansåg att barnen 

blev lidande då utvecklingssamtalen skulle planeras eftersom informanternas planeringstid 

inte räckte till. 

 

”Det är jättesvårt att hinna få till det, så man får försöka ge varandra annan under annan tid 

om man säger barntid”. (informant 1). 

 

”Nej det finns ingen extra tid utan man får ta av sin vanliga planeringstid, så det är ju annan 

planering som får stryka på foten liksom”. ( Informant 2). 

 

En informant ansåg att planeringstiden skulle räcka till om den endast användes till att planera 

den pedagogiska verksamheten, till skillnad från nu då mycket tid går till andra 

ansvarsområden t ex diverse städning, skyddsombudsåtaganden och administrativt arbete. 

 

”Jag tycker att planeringen i sig hade räckt till att göra det vi ska göra med barngruppen och 

såna saker om man hade använt planeringen till det alla gånger men för det mesta går 

planeringen åt till skriva andra protokoll och annat som man gör som hör till utbildningar och 

såna saker. Hade jag fått min tid bara till barngruppens arbete då hade jag nog klarat mig, men 

med allt annat som man ska göra med ansvarsområden och sånt som man har så räcker den 

inte till”. (Informant 3). 

 

”Tiden finns ju, det gäller bara att välja”. (Informant 4). 

 

Den pedagogiska verksamheten blir mer eller mindre stillastående då planeringen utförs och 

de blir tvungen att hitta tid till planeringen på annat sätt. Någon menade att den hellre tog med 
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sig arbete hem för att slippa känna stress och oro för att inte hinna klart med planeringen eller 

att inte göra ett tillräckligt bra arbete. De allra flesta informanterna uppgav vid intervjuerna att 

de inte tog hem arbetet av flera olika skäl. I vissa fall handlade det om att kommunen eller 

biträdande rektor satt stopp för detta då materialet om barnen inte fick lämna förskolan. De 

flesta uppgav att de inte fick någon ersättning för arbete som utfördes hemma. Det arbete som 

informanterna ändå utförde hemma gjordes på fritiden. 

 

”Vi får göra det men då får vi göra det på fritiden. Det kan vara skönare att göra det och känna 

att det blir gjort”. (Informant 2). 

 

 ”Jag tar ofta hem det, tidigare har vi kunnat jobba på USB-sticka så då har jag kunnat tagit 

hem stickan och sitta och jobba och sånt där. Men nu har dom förbjudit det så nu blir det 

krångligare att jobba hemma, vi kommer ju inte åt nätverket hemifrån”. (Informant 4). 

 

”Men jag resonerar så att jag bygger upp en stress i mig själv när jag har saker som jag inte 

hinner göra så då tar jag hellre min egen tid och gör det och slipper den här stressen än att jag 

går och lägger på och lägger på och lägger på och tills sist gör man så här”. (Informanten visar 

genom kroppsspråket att hon är stressad). (Informant 4). 

 

Vid sammanställandet av enkätfrågorna upptäcktes att 13 av 65 tyckte att själva samtalet var 

tidskrävande. Vidare tyckte åtta informanter att samtalet var svårt, sex tyckte att det var 

stressande och fyra ansåg det vara jobbigt. En fråga som ställdes till informanterna i 

intervjuerna var om de kände att de kunde var helt ärliga i samtalet med vårdnadshavarna. 

Flera av de intervjuade tog god tid på sig att svara på denna fråga än på de övriga frågorna. 

När de sedan svarade på denna fråga uttryckte de sig blygsamt och försiktigt. En informant 

tolkar det som att eftersom man absolut inte får säga något negativt om barnet i samtalet kan 

man därför inte vara helt ärlig mot vårdnadshavarna.  

 

”Nej det kan jag inte, eftersom man inte får säga dom negativa sakerna det måste vara väldigt 

inlindat då. Fokusera på det positiva, så det kan man inte, man kan inte vara helt ärlig”. 

(Informant 2).  

 

De andra ansåg däremot att allt kan sägas med rätt formulering, nackdelen kan då vara att 

budskapet kanske inte går fram till mottagaren.  

 

”Ja man måste ju hela tiden tänka på vad man säger, man kan ju inte bara sväva runt och hitta 

på, man måste ju vara ganska skärpt”. (Informant 1). 

 

Det kan även vara svårt att få fram budskapet då en del samtal kräver tolk. De informanter 

som hade erfarenhet av att använda sig av tolk upplevde en osäkerhet då man inte kände sig 

säkra på att översättningen blev korrekt. Problem kunde även uppstå om tolken och familjen 

kände varandra privat vilket ofta var fallet, särskilt om det var något känsligt som skulle 

diskuteras.  

 

”Jag hade ett samtal här som jag skulle ha och ta upp lite svåra bitar och så kommer tolken 

och så visar det sig att tolken känner familjen och då ba´ nej, det gick inte att prata då kände 

man med en gång att nej det här kan jag inte ta upp här det blir för känsligt”. (Informant 5).  
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Flertalet av informanterna gav uttryck för att oavsett samtalets innehåll, positivt eller negativt, 

ska vårdnadshavaren lämna samtalet med en positiv känsla. 

 

En fråga som flertalet informanter tog upp var en önskan om att få tid till att efter samtalet 

kunna sitta i arbetslaget och reflektera över de genomförda samtalen. De uppgav att som det 

var nu fanns ingen eller väldigt liten tid till utvärdering. Om någon information behövde 

vidareförmedlas till arbetslaget skedde det oftast i förbifarten, i personalrummet eller i 

barngrupp över huvudet på barnen. En annan fråga som dök upp var att flera informanter 

ansåg det stötande när arbetskamrater som var barnskötare valde att inte utföra 

utvecklingssamtal i förskolan. Det uttryckte även en oro inför förskolans nya läroplan där 

ansvaret för utvecklingssamtalet helt läggs hos förskollärarna. 

5.3.1 Analys 

Då informanterna fick frågan om de ansåg att de kunde vara ärliga mot vårdnadshavaren vid 

utvecklingssamtalet tvekade en del innan de svarade. När sedan svaret kom var det blygsamt, 

men flertalet poängterade att allt kan sägas med rätt formulering. På förskolan träffas 

pedagogen och vårdnadshavaren mer eller mindre dagligen. Om parterna inte kommer 

överrens under utvecklingssamtalet kan det bli obekvämt dagen efter då de ses i hallen. Med 

det menar Markström (2005, 2006, 2008) att det är viktigt hur pedagogen formulerar sig och 

presenterar materialet om barnet. Det krävs en bra formulering av pedagogen för att rätt 

budskap ska nå fram, men oavsett hur det formuleras finns ändå risken att det tolkas som 

kritik av vårdnadshavaren. Detta kallar Hofvendahl (2006a) för ett kommunikativt dilemma 

som pedagogen kan hamna i. Även Juul & Jensen (2003) poängterar vikten av hur parterna 

formulerar sig under samtalet då det lätt kan uppstå missförstånd vilket kan leda till 

svårigheter i samarbetet. Pedagogen bör anpassa språket för att möjliggöra en två vägs 

kommunikation mellan parterna då vårdnadshavaren har rätt till rak och ärlig kommunikation 

(Simmons 2002). Elfström (2005) skriver att det förekommer en konflikt i 

utvecklingsplanerna mellan att man inte ska betona barnets brister samtidigt som man ska 

stärka barnets svagheter. I utvecklingssamtalet ska fokus ligga på barnet och vid behov ska 

parterna finna en lösning på eventuella svårigheter (Löwenborg & Gíslason 2002). Trots att 

det behöver föras diskussioner kring barnets svårigheter uppskattar vårdnadshavare en ärlig 

och öppen kommunikation (Andersson 2003). Flera informanter ansåg att oavsett vad som 

diskuteras i utvecklingssamtalet är det viktigt att båda parter lämnar samtalet med positivt 

sinneslag. 

   

Pedagoger lägger ner mycket av sin planeringstid på att planera utvecklingssamtalet i 

förskolan (Markström 2006). Många pedagoger anser att det är ett problem att få tiden att 

räcka till vilket kräver noggrann prioritering av deras tid (Buckhöj-Lago 2000). Det finns 

andra icke pedagogiska sysslor som upptar pedagogens tid vilket gör att planeringstiden och 

verksamheten blir lidande (Steinberg 2008). Merparten av informanterna ansåg att 

planeringen inför utvecklingssamtalet är tidskrävande. De nämner att mycket tid läggs på icke 

pedagogisk verksamhet, vilket gör att barnen och den pedagogiska verksamheten blir lidande. 

Detta resulterar i att pedagogen blir tvungen att hitta annan tid för planering. 

 

Flera informanter uttryckte en önskan om tid för utvärdering efter utvecklingssamtalen då de 

ansåg sig behöva stanna upp och reflektera över de genomförda samtalen. Det finns mycket 

kunskap för pedagogen att hämta i en efterföljande utvärdering då det kan vara lärorikt att 

blicka tillbaka och reflektera över samtalen (Löwenborg & Gíslason 2002).       
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5.4 Mall eller egen struktur 

Majoriteten av alla informanter som deltog i enkäten uppgav att de använde sig av en färdig 

mall då de planerade och genomförde utvecklingssamtalet. Alla de sex intervjuade använde 

sig av kommunens egen mall
6
 vid planering och genomförande av utvecklingssamtalet. De 

intervjuade som i enkäten uppgett att de använde sig av egen struktur gjorde det bara som ett 

komplement till den kommunala mallen. Många uppgav att mallen gav ett bra stöd för 

planeringen då risken för att något skulle glömmas bort minskar och att det spar tid att ha en 

mall att gå efter. En annan fördel var att samtalen blev relativt lika från gång till gång så att 

vårdnadshavarna kunde känna ingen samtalets struktur. En informant uttalade sig också om 

att det kan vara lättare att ta över det material som följer med barnet från andra avdelningar 

eller andra förskolor om alla förskolor använder samma eller liknande struktur på samtalet, 

materialet blir då lättare att förstå. Mallen uppgavs vara ett stöd i själva samtalet genom att det 

blev lättare att hålla fokus på det som ska avhandlas. 

 

”Fördelen är ju att det är lättare och titta då, vad ska jag titta efter, vilka frågor ska jag ställa 

mig”. (Informant 1). 

 

Nackdelen med att följa en mall ansåg informanterna var att de kunde känna sig låsta vid de 

ämnen som mallen berör. Några av informanterna ansåg att denna risk var betydligt större om 

pedagogen var oerfaren att hålla utvecklingssamtal. De upplevde att det även kunde gälla 

vårdnadshavarna då de kunde känna att de inte kunde ta upp ämnen utanför mallen. I 

enkätsvaren framgick att några få använde sig av en egen struktur under planeringen av 

utvecklingssamtalet. I intervjuerna visade det sig att de använde sig av egen struktur som 

komplement till kommunens mall då de upplevde att de inte fick med allt de ville få fram. 

 

”Njae det skulle väl vara att man inte ser utanför dom ramarna då”. (Informant 1).  

5.4.1 Analys 

Pedagogen behöver ha en tydlig bild över utvecklingssamtalets uppbyggnad för att kunna 

genomföra ett bra och effektivt samtal. Nackdelen med en alltför tydlig struktur är att det lätt 

kan låsa pedagogen vid en fastslagen agenda. Detta kan bidra till att pedagogen blir för 

trångsynt och inte är lyhörd inför vårdnadshavarens åsikter (Löwenborg & Gíslason 2002, 

Nilsson & Waldemarson 1994). Även informanterna ansåg att en nackdel med användningen 

av en mall är att man kan låsa sig och inte se att det finns annat utanför mallen som kan vara 

viktigt att diskutera. De trodde även att det var lättare att låsa sig vid mallen om erfarenhet av 

utvecklingssamtalet saknades. Flera av informanterna använde sig av mall och egna 

anteckningar för att säkerställa att allt kommer med. Fördelen med mallen var enligt några 

informanter att den fungerade som en bra grund att stå på och att den hjälpte att hålla fokus på 

vad som ska avhandlas. Om pedagogen har ett tydligt mål är det lättare att hålla sig fokuserad 

på det aktuella ämnet som ska diskuteras (Nilsson & Waldemarson 1994). Om pedagogen är 

för fokuserad på det aktuella målet är det ett hinder för god kontakt med vårdnadshavaren 

(Juul & Jensen 2003).   

                                                 
6
 Denna kommun erbjuder alla förskolor i kommunen en mall som stöd vid planering och genomförande vid 

utvecklingssamtal. Första delen är en inbjudan till vårdnadshavaren där utvecklingssamtalets innehåll presenteras 

i korthet. Den andra delen fungerar som stöd till pedagogen där det finns förslag på samtalsämnen som bör 

avhandlas.  
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5.5 Utvecklingssamtalets nödvändighet 

Under enkäten framkom att två av 65 informanter i förskolan betraktade utvecklingssamtalet 

som icke nödvändigt. Utvecklingssamtalets nödvändighet diskuterades även under 

intervjuerna. De flesta förskolorna som deltog i studien erbjuder vårdnadshavare 

utvecklingssamtal två gånger per år. Enligt flera informanter var detta lite för mycket, det 

kunde räcka med ett samtal per år då det ofta kändes som om det andra samtalet bara var en 

upprepning av det föregående. Det framkom också att det önskades ett öppnare forum för 

utvecklingssamtalet, med det menade informanterna att det finns många andra sorters samtal 

man kan ha med vårdnadshavare och att pedagogerna alltid fanns tillgängliga att prata med.  

Flera informanter ansåg samtalet onödigt då de ibland kände att vårdnadshavarna var 

oengagerade och inte intresserade. De menade att initiativet till utvecklingssamtal kanske 

borde ligga på vårdnadshavarna och inte på pedagogerna. 

 

”Men att föräldrar ändå ska kunna känna att det här är om jag som jag som förälder vill inte 

känna att det är påtvingat från oss att ha det”. (Informant 3). 

 

De informanter som ansåg samtalet vara nödvändigt poängterade att det är under detta samtal 

man i första hand ska belysa barnens positiva utveckling och trivsel på förskolan. Det är även 

ett tillfälle för vårdnadshavarna att ventilera sina synpunkter. 

  

”Att föräldrarna ska se sitt barns utveckling, att de kanske ser vad de är bra på och vad de 

kanske behöver extra hjälp med, kanske lite pushning”. (Informant 1).  

 

I enkäterna framgick det att alla informanter ansåg att barnens utveckling var det viktigaste att 

avhandla under utvecklingssamtalet. Vidare ansåg 61 stycken att barnets trivsel skulle 

avhandlas och 53 ansåg vårdnadshavares synpunkter som viktiga. På frågan om varför 

utvecklingssamtalet ska genomföras tyckte alla i enkätsvaren att det var för att synliggöra 

barnens utveckling. 39 stycken ansåg att det var för att det ingick i uppdraget som pedagog 

och 33 för att synliggöra verksamheten tätt följt av 32 som ansåg att det var för att stärka 

banden mellan hem och förskola. Vid intervjuerna kom det fram att hälften av informanterna 

tyckte att kraven på utvecklingssamtalets innehåll och fokus hade förändrats med tiden. En av 

informanterna uppgav att innan förskolan fick sin läroplan 1998 fanns det inte några direktiv 

på vad utvecklingssamtalet skulle innehålla. 

5.5.1 Analys 

Det är viktigt att förskolan för en öppen kommunikation så att vårdnadshavaren känner att de 

kan komma om det är något de vill diskutera eller bara prata (Clark 1999). Informanterna 

önskade ett mer öppet forum då det finns andra samtal som behöver äga rum, och att 

vårdnadshavaren känner att pedagoger finns tillgängliga för en pratstund. Hofvendahl (2006a) 

skriver att det förekommer att övriga frågor tas upp under utvecklingssamtalet av båda parter. 

Om det finns en öppen dialog parterna emellan är risken liten för att det under 

utvecklingssamtalet ska dyka upp en nyhet som kan komma som en överraskning (Clark 

1999). Om det under samtalet kommer att behandlas svårigheter eller problem är det bra om 

även vårdnadshavaren har fått ta del av materialet innan för att förbereda sig (Juul & Jensen 

2003). Det kan vara lättare att hitta lösningar på ett problem om det inte framställs som en 

nyhet utan att man återkopplar till tidigare samtal (Hofvendahl 2006a).   

 

Enligt några informanter borde kanske ansvaret för att utvecklingssamtalet ska genomföras 

ligga hos vårdnadshavarna istället för hos pedagogerna, då de ibland upplever bristande 
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engagemang hos vissa vårdnadshavare inför och under själva samtalet. Enligt Skollagen (SFS 

2010:800) är det pedagogen i förskolan som är huvudansvariga för att utvecklingssamtalet 

genomförs. Gars (2002) menar att det är pedagogen som har makten över samtalet då den styr 

både planering och genomförande. Det är pedagogen som har ansvar för att 

utvecklingssamtalet genomförs i en trevlig atmosfär (Juul & Jensen 2003).  

 

Under utvecklingssamtalet sker ett utbyte av information mellan pedagog och vårdnadshavare 

(Markström 2005). Vidare lämnas det en redogörelse från institutionen till vårdnadshavaren 

(Markström 2008). Informanterna ansåg att utvecklingssamtalet var viktigt i den bemärkelsen 

att det är ett tillfälle för vårdnadshavaren att se sitt barns utveckling och den dagliga 

verksamheten. 

 

En informant kommenterade att innan förskolan fick en läroplan fanns inga givna direktiv på 

innehåll och utförande på utvecklingssamtalet. Sedan 1970-talet är utvecklingssamtalet ett 

obligatoriskt inslag i förskolan (Markström 2006). Hälften av informanterna tyckte att 

utvecklingssamtalets innehåll och fokus hade förändrats övertid. I och med 1998 års läroplan 

för skolan, Lpo 98, flyttades ansvaret för förskolan från socialstyrelsen till Skolverket 

(Richardson 2010). Då det tidigare varit fokus på utveckling och sociala färdigheter har det nu 

blivit mer kunskapsinriktat i förskolan (Elfström 2005). Detta backas upp av skolverkets 

utvärdering 2004 av förskolan läroplan, Lpfö 98, som visar på att leken har fått stå tillbaka för 

de skolmässiga prestationerna (Richardson 2010).  

5.6 Resultatsammanfattning 

 

Flertalet av de pedagoger som deltagit i studien upplever arbetet med planeringen inför 

utvecklingssamtalet som utvecklande, men även som tidskrävande. Ett problem som de 

därmed också framhäver är att planeringstiden ofta inte räcker till. Några pedagoger nämner 

att de får försöka att skapa ytterligare tid för planering, något som ibland kan påverka 

verksamheten negativt. En del uppger även att de tar hem planeringsarbete för att hinna klart i 

tid. Någon uppger också att den tar hem arbete för att undvika stress. Många av pedagogerna 

efterlyste tid tillsammans med arbetslaget för att utvärdera utvecklingssamtalen.  

 

Själva genomförandet av utvecklingssamtalet framhävde pedagogerna som givande. Vid 

intervjuerna framkom det även att pedagogerna ansåg att arbetet med utvecklingssamtalet 

blivit lättare då de fått mer erfarenhet och kunskap inom detta område. Många av de 

pedagoger som intervjuades under studien uppgav att det är viktigt att tänka på hur man 

formulerar sitt budskap till vårdnadshavarna. Någon menade också att det är svårt att vara helt 

ärlig med vårdnadshavaren då det under utvecklingssamtalet endast ska fokuseras på det 

positiva hos barnet. 

  

De flesta uppgav att de planerade och genomförde sina utvecklingssamtal med stöd av en mall 

från kommunen där de arbetar. De fördelar med denna mall som nämndes var främst att den 

spar tid och att risken minskar att något missas. Nackdelen med detta ansåg pedagogerna var 

att det kunde vara svårt att ta upp saker som inte fanns med i mallen.  
 

Merparten av de deltagande i studien ansåg att utvecklingssamtalet var ett nödvändigt inslag i 

förskolan. Framförallt för att synliggöra barnets utveckling för vårdnadshavaren. 
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6 Diskussion 

 
I detta stycke framförs en metoddiskussion som följs av en resultat och analysdiskussion. I 

resultat och analysdiskussionen har vi valt att diskutera resultatet utifrån fem olika punkter. 

Dessa punkter baseras på informanternas enkät och intervju svar samt studiens 

frågeställningar. Diskussionerna följs av en summering där våra förväntningar inför studien 

ställs mot studiens faktiska resultat. Slutligen presenteras förslag över fortsatt forskning inom 

området.  

6.1 Metoddiskussion 

Då syftet med denna studie var att ta reda på hur ett antal pedagoger upplevde planering och 

genomförande av utvecklingssamtal i förskolan blev det givet att i första hand genomföra en 

enkät för att fånga en stor massa. Enkät är en bra start att ”scanna av”, om man senare ämnar 

göra intervju (Johansson & Svedner 2001). Vi valde några förskolor vi kände till och några 

som ingen av oss hade någon relation till. Då vi var medvetna om risken att inte få tillbaka 

enkätsvaren i den utsträckning vi önskade togs beslut att besöka dessa förskolor på deras 

planeringsdag eller när de hade personalmöte. Detta fungerade mycket bra vilket resulterade i 

att vi fick en mycket hög svarsfrekvens, de som inte svarade var de som inte höll några 

utvecklingssamtal i förskolan. Vid enkäter kan reliabilitetsbrister uppstå vid luddiga frågor 
och om informanten har stressat igenom frågorna (Johansson & Svedner 2001). Vi hoppas 

och tror att informanterna har svarat så sanningsenligt och ärligt de kunnat.  

 

Efter genomgång av de 65 enkätsvaren kunde vi enas om sex informanter som vi ville 

intervjua och gå djupare in på hur de upplever utvecklingssamtalet i förskolan. Vi var 

medvetna om att sex informanter inte kan ge en generell bild av fenomenet vilket heller inte 

var syftet med denna studie. Vi ansåg att sex informanter var tillräckligt för att ge en bild av 

hur några pedagoger upplevde utvecklingssamtalet i förskolan vilket överrensstämde med vårt 

syfte (Kvale 1997). Vi beslutade att spela in intervjusamtalen för att inte missa något som 

sägs under intervju, och för att själva kunna vara aktiva under samtalet. Detta gav oss 

möjligheten att ge följdfrågor om vi ville få ett mer omfattande svar. Denna öppenhet och 

flexibilitet i intervjun kräver av intervjuaren olika beslut för stunden t ex om en följdfråga ska 

ställas som leder in på ett nytt spår eller inte (Kvale 1997). Johansson och Svedner (2001) 

rekommenderar att spela in intervjun. Eftersom vi var flexibla och lämnade beslutet om var vi 

skulle sitta vid intervjun till pedagogen blev det en gång i barngrupp. Vi var medvetna om att 

detta kunde medföra svårigheter att höra informanten när vi sedan skulle lyssna av diktafonen, 

men detta problem uppstod inte då denna informant talade högt och tydligt. Däremot var det 

genomgående på alla intervjuer svårt att få en tydlig inspelning då alla bakgrundsljud 

förstärks genom mikrofonerna. Detta ledde till att avlyssnandet av intervjuerna krävde mycket 

tid då vi behövde lyssna på intervjuerna flera gånger om. Fördelen var dock att vi var tre som 

lyssnade och kunde därav verifiera med varandra om vi hört rätt. Att behöva lyssna igenom 

materialet flera gånger anser vi vara en fördel då detta gav oss möjlighet att upptäcka ny 

information från informanten. Resonemanget var att intervjuerna genomfördes av två 

intervjuare då tre intervjuare kunde kännas skrämmande för pedagogen då vi som intervjuare 

sitter i maktposition och kontrollerar situationen (Kvale 1997). Ett vanligt förekommande 

problem enligt Kvale (1997) är att olika intervjuare genomför olika intervjuer, vilket vi varit 

medvetna om och därför tillsammans skrivit och följt samma intervjuguide oavsett vem som 

hållit i intervjun.   
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Även vi som intervjuare kan vara spända och nervösa, så vi tog god tid på oss att förbereda 

inför intervjun och vi tänkte på att hålla ett lugnt tempo. Johansson och Svedner (2001) 

skriver om hur intervjuare tenderar att inte lyssna fullt ut på informatören utan börjar tänka på 

nästa fråga i förväg.     

6.2 Resultat och analysdiskussion 

Resultat och analysdiskussion kommer att diskuteras utifrån studiens frågeställningar. 

6.2.1 Hur upplevs planering och genomförande av utvecklingssamtalet i förskolan 

enligt några pedagoger? 

Ett flertal informanter upplevde att planeringstiden inte räcker till för att planera 

utvecklingssamtalet. En informant upplevde det som att arbetsbördan ökat då barnskötaren i 

arbetslaget hade valt att inte genomföra några utvecklingssamtal vilket då medför att 

informanten har fler utvecklingssamtal att planera för. Planeringen av utvecklingssamtalet 

kräver mycket tid av pedagogen (Markström 2006). Vidare menar Buckhöj-Lago (2000) att 

pedagogen måste prioritera sin tid för att kunna planera effektivt. Flertalet informanter 

nämner att det ibland är andra sysslor som tar tid som de inte anser hör till den pedagogiska 

planeringen. Steinberg (2008) styrker detta då han anser att verksamheten och planeringstiden 

blir lidande då pedagogens tid upptas av andra icke-pedagogiska sysslor. Vi ställer oss mycket 

frågande till varför nästan alla informanter anser att planeringstiden inte räcker till. Varför är 

det så? Läggs det för mycket övriga arbetsuppgifter på pedagogen som inte har med den 

pedagogiska verksamheten att göra t ex städning, olika slags ombudsansvar och andra 

administrativa uppgifter. Är det så att pedagogens egen planeringstid har minskat?  En 

informant tyckte att planeringstiden räckte till inför utvecklingssamtalet då denne ansvarar för 

tre barns utvecklingssamtal. Många av de informanter som vi har intervjuat ansvarar för 

betydligt fler barns utvecklingssamtal. Härmed drar vi slutsatsen att fler pedagoger skulle 

tycka att planeringstiden räcker till om de ansvarade för ett mindre antal barn. Enligt vår 

erfarenhet ökar inte planeringstiden med antalet barn som pedagogen ansvarar för. Det som 

reglerar mängden planeringstid är däremot antalet arbetstimmar per vecka. 

 

Löwenborg och Gíslason (2002) menar att en utvärdering av utvecklingssamtalet är lärorikt 

för pedagogen då det är ett tillfälle att reflektera över samtalet. I intervjuerna framkom att 

informanterna saknade tid för utvärdering efter utvecklingssamtalet. De önskade möjligheten 

att kunna utvärdera utvecklingssamtalet tillsammans med arbetslaget för att kunna reflektera 

och överföra viktig information som framkom under samtalet. Vi anser att utvärderingen är en 

viktig del av pedagogens arbete med utvecklingssamtalet. Vidare känner vi att det är 

oprofessionellt att ta upp viktiga delar av utvecklingssamtalet i barngruppen eller i hallen. 

Information som delas vid utvecklingssamtalet bör föras vidare till övriga i arbetslaget i ett 

lämpligt forum t ex ett utvärderingsmöte. Vad säger sekretessen om detta?  

 

En åsikt som framfördes under intervjuerna var att som barnskötare kan man välja att inte ha 

utvecklingssamtal även om några pedagoger inte tyckte att det var rätt mot arbetslaget. 

Däremot ansåg alla intervjuade att förskollärare inte har den valmöjligheten. I förskolans nya 

läroplan (Skolverket 2010) står det att det är förskolläraren som ansvarar för 

utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. Det står även att det är 

arbetslagets som ska genomföra utvecklingssamtal. Vi har tolkat det som att barnskötare får 

genomföra utvecklingssamtal men att det är förskollärarens ansvar att se till att samtalet är 

planerat och klart för genomförande. Under intervjuerna framkom att informanterna hade 

tolkat den nya läroplanen olika.  
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Några hade tolkat det som att endast förskollärare var de som fick genomföra 

utvecklingssamtalet medan några hade tolkat den som vi. Oavsett hur man tolkar den nya 

läroplanen anser vi det märkligt att någon pedagog inom förskolan kan välja bort att arbeta 

med utvecklingssamtalet. Hur skiljer vi egentligen förskollärarens och barnskötarens 

arbetsuppgifter åt? Vi anser att förskollärare och barnskötare bör fokusera på ett gemensamt 

mål, vilket vi menar är det enskilda barnets utveckling och lärande i en trygg miljö. Om man 

som pedagog väljer bort att hålla i utvecklingssamtalet riskerar man att missa helhetssynen av 

barnet. Utvecklingssamtalet är en stor del av det pedagogiska arbetet. Vilka konsekvenser för 

det för arbetsmoralen i arbetslaget? 

 

Då utvecklingssamtalet kan beröra känsliga ämnen togs vid intervjun upp en fråga berörande 

ärligheten i samtalet. Här upptäckte vi en viss tvekan hos informanterna innan de svarade på 

denna fråga. Alla informanter utom en var eniga om att allt kan sägas i utvecklingssamtalet 

med rätt formulering. Vi ställer oss frågande till vad som föranlett denne pedagogs inställning 

till ärligheten under utvecklingssamtalet. Har pedagogerna av förskolchefen fått strikta 

direktiv som säger att de absolut inte får uttala något negativt under samtalet med 

vårdnadshavaren? Kan detta leda till att pedagogen känner sig låst vid dessa direktiv? Skulle 

pedagoger på förskolorna behöva ytterligare fortbildning i hur man kan formulera sig under 

ett utvecklingssamtal för att inte hamna i ett sådant dilemma? Hofvendahl (2006a) kallar detta 

för kommunikativt dilemma som pedagogen kan hamna i då han menar att oavsett vad som 

ska sägas kan man inte vara helt säker på att rätt budskap kommer fram. För att rätt budskap 

ska nå fram till vårdnadshavaren är det viktigt att pedagogen anpassar språket så att båda 

parter känner sig som en aktiv samtalspartner (Simmons 2002). En informant uttryckte en 

osäkerhet inför användningen av en tolk vid utvecklingssamtalet. Denne menade att man inte 

kunde kontrollera hur budskapet översattes av tolken, vilket bidrar till att pedagogen inte vet 

vad som förs fram till vårdnadshavaren.  Detta anser vi kunna bli ett stort problem för 

pedagogen då risken för missförstånd kan bli stor vid dessa situationer. Pedagogen lägger en 

stor tilltro till att tolken översätter budskapet korrekt. Informanten upplevde att denna risk 

blev större då tolken och vårdnadshavaren är bekant med varandra, vilket här ofta var fallet. 

 

Vi ser många fördelar med att planera och genomföra utvecklingssamtalet med hjälp av en 

mall. Denna mall ger riktlinjer och förslag på samtalsämnen som bör behandlas i 

utvecklingssamtalet. Studiens informanter uppgav att de på något sätt använder en mall som 

de har erhållit av kommunen. Några av informanterna kompletterar denna mall med egna 

anteckningar. Nilsson & Waldemarson (1994) anser att det är lättare för pedagogen att 

bibehålla fokus om det finns ett tydligt mål d v s givna samtalsämnen under 

utvecklingssamtalet. Informanterna nämnde olika nackdelar med att använda en mall t ex att 

man lätt låser sig vid det som står i mallen, vilket kan leda till svårigheter att tänka utanför 

ramarna. Informanterna poängterade att låsningsfasen oftast infaller då pedagogen är oerfaren 

att hålla i utvecklingssamtalet. Juul & Jensen (2003) menar att relationen med 

vårdnadshavaren kan störas av att pedagogen är för fokuserad på samtalets dagordning. 

Pedagogen riskerar då att inte vara öppen och lyhörd inför vårdnadshavarens åsikter 

(Löwenborg & Gíslason 2002, Nilsson & Waldemarson 1994). Vi anser att användandet av en 

mall under utvecklingssamtalet absolut är en fördel, särskilt för en oerfaren pedagog.  

6.2.2 Hur nödvändigt tycker de i studien medverkande pedagogerna att 

utvecklingssamtalet i förskolan är? 

Vid intervjuerna diskuterades utvecklingssamtalets nödvändighet då det i enkätstudien 

framkom att några få informanter ansåg att detta samtal var onödigt. Informanterna uppgav 
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vid intervjun att utvecklingssamtalets onödighet grundades i att de ibland upplevde 

oengagemang från vårdnadshavarna. Flertalet informanter uppgav att de nu genomförde två 

utvecklingssamtal per år och barn. Detta ansågs ibland vara för tätt då de upplevde samtalen 

som upprepningar av det föregående samtalet. Då det enligt skollagen (SFS 2010:800) endast 

krävs ett samtal per år skulle det andra samtalet kunna vara valfritt. Vissa informanter ansåg 

att ansvaret för utvecklingssamtalets varande bör ligga hos vårdnadshavaren. Huvudansvaret 

för utvecklingssamtalets genomförande ska enligt skollagen (SFS 2010:800) ligga hos 

pedagogen i förskolan. Vidare menar Gars (2002) att pedagogen styr både planering och 

genomförande av utvecklingssamtalet i förskolan. Om nu ansvaret skulle flyttas från 

förskolan till vårdnadshavaren, hur skulle det då se ut? Vi tror att den oengagerade och 

stressade vårdnadshavaren skulle kunna ha svårt att boka in ett möte, eller rent av prioriterar 

bort ett utvecklingssamtal. Hur påverkar då detta barnet och dess utveckling?  Hur påverkar 

detta kontakten mellan hem och förskola?   

6.3 Summering 

I början av denna studie hade vi föreställningen av att pedagogerna i förskolan upplevde 

utvecklingssamtalets planering och utförande som svårt. Denna tanke hade grundat sig på 

kommentarer från verksamma pedagoger angående utvecklingssamtalets genomförande samt 

litteratur som syftat till att det är ett svårt samtal. Efter vår enkät kunde vi se att det inte riktigt 

överrensstämde med det vi förutspådde. Informanterna visade att de snarare upplevde 

utvecklingssamtalets planering som tidskrävande följt av intressant och givande. Vidare ansåg 

51 informanter att de upplevde själva samtalet som givande, 45 tyckte det var utvecklande och 

44 ansåg det vara intressant. Det vi förutspådde kan vi ställa emot att endast nio informanter 

upplevde planeringen av utvecklingssamtalet som svårt, sex st. ansåg det vara arbetsamt och 

fyra st. jobbigt. Vid frågan om hur de upplevde genomförandet av utvecklingssamtalet 

svarade åtta informanter att samtalet var svårt, sex st. svarade stressande och fyra informanter 

ansåg samtalet vara jobbigt. Denna studies utgång ser vi som mycket positivt, då majoriteten 

av de tillfrågade informanterna inte upplevde planeringen och genomförandet av 

utvecklingssamtalet i förskolan som lika negativt som vi förutspått. Kvale (1997) menar att 

intervjusamtalen kan bredda och förändra intervjuarens uppfattning om det ämne som 

undersöks, informanten kan även belysa nya och överraskande synvinklar av det granskade 

fenomenet. Denna studie har fått oss att reflektera över den planeringstid som pedagogerna 

har till förfogande, då den enligt informanterna inte tycks vara tillräcklig.           

6.4 Fortsatt forskning 

I förstadiet till denna studie upptäckte vi att forskning kring detta ämne var föga. Vi skulle 

gärna se att fler studerar pedagogperspektivet på utvecklingssamtalet. Vi uppmuntrar även 

vidare forskning kring pedagogens planering och planeringstid. Vad är det egentligen som 

görs under planeringstiden? Är tiden tillräcklig? Har den minskat? Vi känner oss även nyfikna 

på om vårdnadshavaren har en åsikt om de anser sig uppleva någon skillnad på om 

barnskötaren eller förskolläraren håller utvecklingssamtalet. Ser vårdnadshavaren någon 

skillnad i den dagliga pedagogiska verksamheten på barnskötarens respektive förskollärarens 

arbetssätt?  

 

Vår erfarenhet säger oss att dokumentation av olika slag har gått i vågor under en längre 

period inom barnomsorgen. Vi har förstått att det är individuellt från förskola till förskola hur 

de hanterar överlämning till förskoleklassen. Vissa förskoleklasser avböjer erbjudandet om 

dokumentation om barnets tid på förskolan, och andra välkomnar denna information. Vi anser 
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att det skulle vara intressant att se en studie som visar på för- och nackdelar med denna 

överlämning av dokumentation mellan förskola och förskoleklass.     
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8 Bilagor 
Bilaga 1 

XXXXXX den 15 oktober 2010 
 

Vi är tre studenter på Högskolan i Gävle som under hösten avser att genomföra ett 

examensarbete. Inför vårt kommande yrkesliv är vi intresserade av hur pedagoger i förskolan 

upplever sina arbetsuppgifter.  

 

Vår studie kommer att fokusera på hur pedagoger i förskolan upplever arbetet med 

utvecklingssamtalet. Vi önskar därför att få möjlighet att besöka er förskola under eventuellt 

nästa arbetsplatsmöte för att genomföra denna enkät. Det är helt frivilligt att delta och 

deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan. I enkäten kommer vi att ställa frågan om 

deltagaren kan tänka sig att ställa upp på en intervju eller inte. Till de efterföljande 

intervjuerna kommer vi att slumpmässigt välja ut deltagare som själva har lämnat samtycke 

till att medverka. Inga namn kommer att skrivas på enkäterna, istället kommer de att kodas för 

att skydda deltagarnas identitet. Nyckeln till kodningen kommer ingen annan än vi att ha 

tillgång till. Inga namn på pedagoger, förskolans namn eller läge kommer att kunna spåras i 

den färdiga studien. 

 

Enkäterna kommer sedan att förvaras hos vår handledare på Högskolan i Gävle två år innan 

de förstörs. Om ni har frågor eller funderingar kring vår studie tveka inte att kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Sjöberg  plp07asg@student.hig.se 070-XXX XXXX 

Susanne Frykholm     plp07sfm@student.hig.se             0730-XXX XXXX 

Ylva Engström            ofs07yem@student.hig.se            072- XXX XXXX 

 
Handledare:  

 

Daniel Pettersson  dalpen@hig.se 

 

mailto:plp07asg@student.hig.se
mailto:plp07sfm@student.hig.se
mailto:ofs07yem@student.hig.se
mailto:dalpen@hig.se
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Bilaga 2 

 

ENKÄT OM UTVECKLINGSSAMTAL 

 
1) Vad har du för utbildning? 

 

 förskollärarutbildning     barnskötarutbildning   annat________________ 

 

 

2) Vilket år examinerades du? 

 

Svar:_______________ 

 
3) Hur många yrkesverksamma år har du inom förskolan? 

 

 

Svar:_______________ 

 

 

4) Hur många utvecklingssamtal genomför du per år (ca)? 

 

 

Svar:_______________ 

 

 

5) När genomförs dessa samtal under året? 

 

  i början av höstterminen                i slutet av höstterminen 

 

  i början av vårterminen                  i slutet av vårterminen 

 

  annat___________________ 

 

 

6) Anser du att utvecklingssamtal är nödvändiga i förskolan? 

 

        Ja              Nej 

 

 

 

 

 

7) Varför genomför ni utvecklingssamtal på förskolan? (välj ett till tre alternativ) 

 

 synliggöra barnens utveckling och lärande    ingår i mitt uppdrag som pedagog  

      

 synliggöra verksamheten för föräldrarna       enligt styrdokument 

  

 på uppdrag av arbetsgivare      att stärka samarbete mellan förskola – hem 

 

 annat_______________________ 
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8) Vad anser du bör avhandlas under ett utvecklingssamtal? (välj ett eller fler alt.) 

 

 barnets utveckling     barnets trivsel       hemsituationen 

 

 barnets socialisering    verksamheten      barngruppen 

 

 föräldrars synpunkter    skapa strävansmål      annat___________________ 

 

 

9) Lägger du upp strukturen för utvecklingssamtalet eller följer du någon mall? 

 

 egen struktur        följer mall                 annat___________________ 

 

 

10)  Hur upplever du planeringen inför utvecklingssamtalet? (välj ett eller fler alt.) 

 

  spännande          tidskrävande           intressant          givande 

 

  tråkig                 arbetssam                lätt                    onödig 

 

  svårt                   jobbigt                    utvecklande      annat_____________ 

 

 

 

11)  Anser du att planeringstiden räcker till inför utvecklingssamtalet? 

 

        Ja                          Nej 

 

 

 

 

 

 

12)  Hur upplever du utvecklingssamtalet? (välj ett eller fler alt.) 

 

  spännande          tidskrävande           intressant          givande 

 

  tråkig                 arbetssam                lätt                    onödig 

 

  svårt                   jobbigt                    utvecklande      stressande 

 

  nervöst               annat________________ 

 

 

 

13)  Kan du tänka dig att ställa upp på intervju gällande frågor kring utvecklingssamtal? 

   Ja                            Nej 
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Bilaga 3 

Informationsbrev angående intervju 

 
Vi hoppas att du fortfarande vill ställa upp på en intervju för vårt examensarbete. Här följer 

lite information angående intervjun. 

Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst utan att ange anledning avbryta ditt 

deltagande. Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 30-45 minuter att genomföra och vi bokar 

tillsammans en tid som passar alla parter. Det kommer vara två av oss tre som genomför 

intervjun, intervjun kommer även att spelas in för att vi ska kunna vara säkra på att vi 

uppfattat samtalet rätt. I det skrivna arbetet kommer intervjuerna avpersonifieras för att 

säkerställa sekretessen runt er person. De inspelade intervjuerna kommer att sparas på en 

skiva eller ett usb-minne och förvaras på Högskolan i Gävle hos vår handledare i 2 år innan de 

förstörs. 

Under intervjun kommer vi att fördjupa oss mer i hur du uppfattar utvecklingssamtalet och vi 

kommer även att prata om du upplever att utvecklingssamtalet har förändrats under din 

yrkesverksamma tid. 

Det som kommer fram i intervjuerna kommer vi att behandla enligt de forskningsetiska regler 

som Vetenskapsrådet förordar.  

 

Vi vill tacka dig för din medverkan i vår studie. 

 

 

Anna Sjöberg             plp07asg@student.hig.se              070-XXX XXXX 

 

Susanne Frykholm     plp07sfm@student.hig.se             0730-XXX XXXX 

 

Ylva Engström            ofs07yem@student.hig.se            072-XXX XXXX 

 

Handledare:  

Daniel Pettersson, universitetslektor i pedagogik.   dalpen@hig.se     070- XXX XXXX                            

 

 

 

 

 

mailto:plp07asg@student.hig.se
mailto:plp07sfm@student.hig.se
mailto:ofs07yem@student.hig.se
mailto:dalpen@hig.se
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Bilaga 4 

Intervjuguide 
 

Hur upplever ni planeringen? 

 Anser ni att tiden för planeringen räcker till? 

 Hur stor är planeringstiden inför utvecklingssamtalet? 

 Får ni extra tid för planeringen av utvecklingssamtalet? 

 När planeringstiden inte räcker till, tar ni då hem arbetet eller löser ni det på annat 
sätt? 

 Använder ni en mall eller egen struktur när ni planerar utvecklingssamtalet? 

 Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med ert sätt att planera 
utvecklingssamtalet? 

 

 

Hur upplever ni utvecklingssamtalet? 

 Varför upplever ni utvecklingssamtalet så? 

 Hur lång tid avsätts för ett utvecklingssamtal? Räcker tiden till? 

 Anser ni att ni att det är lättare att hålla utvecklingssamtal nu i jämfört med när ni var 
nyexaminerad? Är det någon skillnad? 

 Anser ni att kraven på ert arbete med utvecklingssamtalet har ökat i och med 
läroplanen? 

 Får ni stöd från arbetslag och chef före och efter utvecklingssamtalet? 

 Vilket stöd får ni från arbetslag och chef före och efter utvecklingssamtalet? 

 Vid svåra samtal får ni då extra stöd från arbetslag och chef inför och under 
utvecklingssamtal? 

 Känner ni att ni kan vara helt ärlig med föräldrarna ni möter i utvecklingssamtalet? 

 Hur delar ni i arbetslaget upp utvecklingssamtalen? Delar ni lika eller delas det upp på 

andra sätt? (Har det med arbetstiden och göra?). Har du som pedagog möjligheten att 

välja bort att ha utvecklingssamtal? Har ni stött på detta att någon har valt bort att ha 

utvecklingssamtal? 

 Varför har ni valt att genomföra utvecklingssamtal 2ggr per år? 
  

 

Är utvecklingssamtalet nödvändigt i förskolan? 

 Varför? 
 

 

  

 
 


