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Nordqvist, Åsa & Wik, Madeilene (2011) Development discussions in preschool- how teachers 

experience different parent´s identities. Teacher training program in Gävle. Gävle Högskola 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to explore and illustrate how some active teachers in preschool experience  

different parents´ identities in development discussions. What are the teachers´ experience of 

development discussions and the different culture identities that meets during the discussions? This 

question is asked together with a background theory that gives the reader information about  

development discussions and the difficulties that comes with it. Teachers in preschool must work 

for a good contact with the parents and the children's home environment (Preschool curriculum 

Lpfö 1998). How do the preschool teachers work for this in the development discussions? For the 

collection of relevant data to this study, four qualitative interviews were conducted with narrative 

oriented perspective. The result shows that preschool teachers believed that development 

discussions were an opportunity for the teachers to generate closer and better contact with parents 

and an opportunity to get individual time with each parent. The difficulty was parents not accepting 

to have development discussions. It was also found that preschool teachers should be a good judge 

of character and flexible in their work with development discussions. Development discussions are 

an important part of preschool and a recurrent event in the job. To empower and improve the 

preschool´s importance for the child development to the parents it is of great importance that the 

teachers are prepared and well briefed for the meeting. 
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Nordqvist, Åsa & Wik, Madeilene (2011) Utvecklingssamtal i förskolan – förskollärares hänsyn till 

föräldraidentiteten. Lärarprogrammet i Gävle. Gävle Högskola 

 

SAMMANFATTNING 
 

Denna studies syfte är att undersöka och belysa hur några verksamma förskollärare i förskolan 

upplever de olika föräldraidentiteterna i utvecklingssamtalet. Vad har de för erfarenhet av 

utvecklingssamtal och de olika kulturella identiteterna som möts i samtalet? Detta ställs mot en 

teoribakgrund som ger läsaren en genomgång kring utvecklingssamtalet och svårigheter runt det. 

Pedagoger i förskolan skall arbeta för en god kontakt med föräldrarna och hemmet (Läroplanen för 

förskolan Lpfö 1998). Hur arbetar förskollärarna för detta i utvecklingssamtalet? Till insamlingen 

av relevant data till studien, genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med narrativt inriktat 

perspektiv. Resultatet visar på att förskollärarna ansåg att utvecklingssamtalet var ett tillfälle för 

förskollärarna att knyta starkare och bättre band med föräldern. Samt ett tillfälle till att få enskild tid 

med alla föräldrar. Svårigheten låg i om föräldrarna avböjde att ha ett utvecklingssamtal. Det 

framkom även att förskolläraren bör vara en god människokännare och flexibel i sitt arbete av 

utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtal är en viktig del i förskolan och ett återkommande inslag i 

verksamheten. Det är angeläget att förskollärarna är förberedda och pålästa inför mötet med 

föräldrarna för att styrka och förbättra förskolans betydelse för barnets utveckling inför föräldrarna. 
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1. INLEDNING 

 
Studien behandlar förskollärarnas inställning till föräldrars olika kulturella bakgrunder och baseras 

på tidigare forskning om utvecklingssamtal och samverkan mellan pedagoger och föräldrar i 

förskola och skola. Ett mål med denna studie är att lära och förstå mer om utvecklingssamtal och 

förskollärarnas betydelse i dessa samtal samt förståelse för den sociala kontakten med barnets 

vårdnadshavare. Utvecklingssamtal är något som alla pedagoger kommer att utföra i sin tjänst inom 

förskolans verksamhet. Under vår senaste och sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid en 

förskola är erfarenheten att förskollärarna emellanåt var obekväma inför utvecklingssamtalen. Vad 

beror det på? Är pedagogerna utlämnade i sin professionella position i relation till föräldrarna och 

deras barn? 

 

Sedan 1940-talet har det funnits former av utvecklingssamtal för pedagog och föräldrar. Under 

1990-talets senare del utvecklades kvartsamtalen till det vi idag kallar för utvecklingssamtal i 

skolan (Viveka Adelswärd, Ann-Carita Edvaldsson, Eva Reimers 1997). Utvecklingssamtalen har 

genom åren blivit alltmer vanliga. Det är ett tillfälle för pedagoger och föräldrar att träffas och 

diskutera barnets utveckling (Lena Rubinstein Reich och Bodil Wesen 1992). 

 

Förskollärare åläggs i sitt tjänsteuppdrag med barnen att upprätta en bra kontakt med föräldrarna 

och hemmet (Lpfö 1998). Enligt Lena Buckhöj-Lago (2000) är det angeläget att pedagogerna och 

föräldrarna är insatt i vad ett utvecklingssamtal innebär och vad som förväntas av båda parter. Då 

utnyttjas samtalets innebörd till att förstå barns vardag. Barn tillbringar sina vardagar på förskolan 

allt längre tid. Med detta tillkommer ett ökat ansvar hos förskollärarna och föräldrarna att ha ett bra 

samarbete för ansvaret över barnet. Förskollärarna skall samverka med föräldrarna att fostra barnen 

och låta de utvecklas i sin egen takt (Lpfö 98 reviderad 2010). Christina Gars (2006) menar att 

föräldraskapet har blivit offentligt. Förr i tiden var det enbart föräldrarnas ansvar över barnen då de 

flesta barn inte gick på förskolan. Idag är barnen på förskolorna ofta och vistas många timmar. Det 

är därav inte enbart föräldrarna som har ansvar över barnen på dagarna utan även pedagogerna på 

förskolan när de vistas där. 

 

Att gott samarbete mellan förskolan och hem är betydelsefullt går inte att ta miste på. Det gynnar 

både pedagogens och föräldrarnas kontakt men även barnets utveckling. Utvecklingssamtal är mer 

än enbart information från pedagog till vårdnadshavare, det är ett utmärkt tillfälle att fortsätta knyta 

viktiga kulturella band mellan hem och förskola (Gars 2006). Förskollärarnas professionalitet bör 

baseras på respekten för de kulturella mötena som äger rum. Det är pedagogernas skyldighet att ha 

kontakt med hemmet. Det kan vara problematiskt om utvecklingssamtal med föräldrarna utelämnar 

familjens kultur och barns kulturella utveckling. Övergripande fråga för studien är vilken hänsyn tar 

förskollärarna till föräldrarnas och barnens kulturella bakgrund. Behandlar pedagogerna alla 

föräldrar likvärdigt oavsett kulturell tillhörighet? 
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2. BAKGRUND 
 

I detta avsnitt behandlas utvecklingssamtalen från några olika aspekter mellan föräldrar och 

förskollärare och även ett avsnitt om barns utveckling. 

 

2.1 Förskolans interkulturella förhållningssätt 
 

Dagens samhälle och inte minst förskolan har rikliga kulturmöten med olika familjer. Vuxna och 

deras barn växer upp i olika kulturer och ett kulturmöte är inte enbart ett möte mellan individer från 

två olika nationaliteter, utan även ett möte mellan två olika arv. Människor bär på erfarenheter som 

de har med sig i livet, ett så kallat habitus. Uttrycket habitus myntades på 1900-talet av Pierre 

Bourdieu som var professor i sociologi. Han menade att alla människor kommer i från olika 

livsmiljöer och har olika erfarenheter som formar oss (Jane Brodin & Peg Lindstrand 2004). Detta 

kan också relateras till Johannes Lunneblad (2006) som menar att ordet kultur är ett mångtydigt 

begrepp som kan betyda olika saker för olika människor. Med kultur i denna studie, menas 

individernas olika uppväxtmiljö och bakgrund, det vill säga deras identitet. 

 

I studien används också ordet föräldraidentitet som syftar till de olika livsberättelser som föräldern 

besitter. Det i sin tur formar föräldern till olika personligheter så som den tysta, den frågvisa eller 

den oroliga (Maria Karlsson 2006). Pedagogen inom förskolans verksamhet bär på föreställningar 

om hur en förskollärare i sin yrkesverksamma roll skall vara, samt hur en god förälder bör uppträda. 

Det finns också föreställningar om hur barnet och verksamheten skall utforma sig. Dessa 

förväntningar skapas utifrån förskollärarens bakgrund (Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman 

2002). Det som finns med i människors bakgrund och kultur styr hur de tänker och agerar i 

situationer. Nabila Alfakir (2010) uttrycker att det är extra angeläget med gott samarbete mellan 

förskollärare och föräldrar för att förstå olika kulturer och bakgrund, det krävs en förståelse och en 

respekt för varandra. Pedagogerna i förskolans verksamhet bör vara medvetna om och agera kring 

ett interkulturellt förhållningssätt. Det innebär att förskollärarna bör vara medvetna om deras egna 

kulturella bakgrund samt att det kan fungera som ett filter som kan försvåra samarbetet mellan de 

olika kulturerna (Rolf Helldin 2007). Buckhöj-Lago (2000) menar att vi människor kommer ifrån 

olika kulturer med olika syn på kunskap och inställning till verksamheten och dess nytta. Det måste 

pedagogerna ta till sig och bemöta, för det är först då pedagogen kommer allt närmare det 

jämställda samtalet. 

 

Förskolläraren kan tillskrivas en dubbel maktposition när det gäller föräldrar från andra 

nationaliteter. Beroende båda på kulturell pedagogisk kompetens och som företrädare för en 

myndighet för yrkesutövning (Alfakir 2010). Det kan upplevas som ett extra hinder i samarbetet 

mellan föräldrar och pedagog och det är betydelsefullt att pedagogerna reflekterar kring det. 

 

Med kulturmöten kommer också vikten av att behandla alla individer likvärdigt och att reflektera 

kring värdegrunden. Kulturmöten är som sagt individens bakgrund och arv och därmed även tankar, 

åsikter, fördomar och förväntningar. Pedagogerna måste behandla alla föräldrar likvärdigt, det vill 

säga inte göra någon skillnad på föräldrarnas utbildning eller yrken.  

 

2.1.1 Föräldrarnas delaktighet och samverkan 

 

Föräldrarna har det yttersta ansvaret över sina barn även om de går på förskola eller skola. 

Förskolan och skolan skall vara ett komplement till hemmet. Föräldrarna bör samarbeta med 

förskolan och det ligger en nödvändighet i att det finns ett intresse hos föräldrarna som hos 

pedagogerna att de har gott samarbete för att barnen skall trivas (Lpfö 1998).  
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Istället för att se de vardagliga samtalen mellan föräldrar och pedagoger som välkända och 

slentrianmässiga, skall de ses som samtal fyllda med möjligheter till uttryck för barnets utveckling 

(Gars 2006). Detta menar även Buckhöj-Lago (2000) som skriver att många pedagoger ser 

utvecklingssamtalet som ett tillfälle för föräldrarna att ventilera sina frågor och upplevelser av 

förskolan. Författaren menar att förskolläraren skall se det som en möjlighet och en grund för att 

tillsammans med föräldern se barnets utveckling.  

 

Utvecklingssamtalen på förskolan är ett tydligt tillfälle att samverka. (Gars 2006 s.82) 

 

Genom tiden har det växt fram en förståelse för hur betydelsefull föräldrarnas roll inom 

verksamhetens vardag är (Lars Eriksson 2004). Det utspelar sig i att förskolans läroplan uttrycker 

vikten av gott samarbete mellan skola och hem. Birgitta Kimber (2009) påpekar att gott samarbete 

mellan skola och hem är av särskild betydelse när det blir komplikationer kring barnet för den 

fortsatta utvecklingen. Barn som har komplikationer i förskolan och skolan behöver extra stöd, både 

utav föräldrar och pedagoger. Sara Högdin (2006) poängterar vikten av att förskollärarna 

kontinuerligt informerar föräldrarna om betydelsen för engagemanget i barnets skolgång. Hon 

skriver vidare att ungdomar som växer upp i familjer med utländsk bakgrund, inte får hjälp hemma i 

samma utsträckning som svenskfödda barn och därför klarar skolan och skolarbetet sämre än vad 

barn med svenskfödda föräldrar gör. Hon menar att det till stor del beror på att utländska föräldrar 

inte klarar av det svenska språket i samma utsträckning som i de svenskfödda familjerna. Högdin 

(2006) menar också att barn till föräldrar med låg utbildning och barn till ensamstående föräldrar, 

ofta mödrar, också har en tendens att komma efter i skolan på grund av att de inte får den hjälp 

hemma med skolan som de egentligen behöver. 

 

2.2 Förskollärarens professionalitet  
 

I sin profession skall förskolläraren utgå från värdegrundens principer. De innebär exempelvis att 

pedagogen skall se till det enskilda barnet, människors lika värde, respekten inför andra människor 

och vara en god förebild för barnen (Lpfö 1998 reviderad 2010). Begreppet värdegrund är inte 

problemfritt då förskolläraren möjligen utgår ifrån sina egna erfarenheter och tankar om värdegrund 

istället för läroplanens syfte (Robert Thornberg 2004). Som vuxen och synnerligen som pedagog 

står de alltid i en maktposition gentemot barnet, det är angeläget att förskolläraren reflekterar över 

detta eftersom förskolläraren är där för barnet. Det är alltid barnet som står i fokus. Många föräldrar 

har aldrig gått i förskolan. Situationen såg annorlunda ut när de var små och därför har de heller 

ingen erfarenhet av verksamheten och detta är av betydelse att förskollärare beaktar. Många 

föräldrar kan uppleva sig osäkra och uppfatta att pedagogen är i en maktposition gentemot dem.  

 

Att se till att vara professionell i kontakten med föräldrarna är att noga veta vilket budskap 

man förmedlar. (Kimber 2009 s.9) 

 

Förskolläraren skall låta barnet få ett sådant stort inflytande som möjligt över verksamheten (Nina 

Johannesen och Ninni Sandvik 2009). Kan förskolläraren även stå i maktläge till föräldrarna som 

utbildade pedagoger och barnexperter? Gars (2006), Persson och Tallberg Broman (2002) menar att 

både pedagoger och föräldrar kan se ett problem i balansgången om vad som är pedagogens ansvar 

och vad som är föräldrarnas ansvar. Karlsson (2006) anser att gränserna har börjat suddas ut och att 

barninstitutionerna har familjiserats. Med det avses att förskollärarna har fått ett större ansvar över 

barnets uppfostran. Lars Löwenborg och Björn Gislason (2003) påpekar att förskolläraren bör skilja 

på yrkesrollen och vänskapsrelationen då de annars kan hamna i en prestigekamp med föräldrarna 

om vem som är förälder åt barnet. Föräldrarna skall vara de som bestämmer om barnet och 

pedagogen skall vara ett komplement till dem. De menar vidare att förskolläraren måste behålla sin 
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professionalitet gentemot föräldrarna, annars riskerar förskolläraren att komplicera kontakten till 

föräldrarna. Däremot behöver inte förskolläraren uppträda formellt och strikt emot föräldrarna då 

föräldrarna kan uppfatta sig vara i underläge. 

 

Om förskolläraren och arbetslaget hamnar i en konflikt med föräldrarna så skall pedagogen och 

arbetslaget i sin profession arbeta för att konflikten inte blir långvarig. Eftersom barnet är den som 

först och främst blir drabbad av en långvarig konflikt mellan pedagoger och föräldrar menar Nils 

Andersson (1994). I en sådan situation bör förskollärarna vara professionella och inte låta 

konflikten bli personlig. De måste vara tydlig med föräldrarna om verksamhetens mål och regler. 

Alla föräldrar behöver inte anse att målen och reglerna som finns i verksamheten är nödvändiga, 

men som pedagog är det då betydelsefullt att förtydliga detta så att förskolläraren och föräldrarna 

inte går och retar upp sig på dessa regler (Löwenborg & Gislason 2003). 

 

2.2.1 Barns utveckling 

 

Utveckling startar redan innan barnet är fött och utvecklingen sker sedan hela tiden under 

individens livstid. När det talas om utveckling är det angeläget att veta att det finns olika 

indelningar i utvecklingen. Det är den motoriska- och den psykologiska utvecklingen som är de två 

stora indelningarna och dessa samspelar med varandra. Motorisk utveckling är all kroppslig 

inlärning som individen lär sig under livet medan den psykiska utvecklingen behandlar det 

emotionella-, kognitiva- och sociala inlärningen (Greta Langlo Jagtøien, Kolbjørn Hansen & Claes 

Annerstedt 2000). Förskolan inbjuder till utveckling i samspel med andra individer och som 

pedagog är det nödvändigt att uppmärksamma att barnet utvecklas utifrån sin egen nivå. Alla 

individer är olika och utvecklas därför olika på grund av sitt genetiska arv, uppväxtmiljö och barnets 

egna vilja och nyfikenhet. Utvecklingen handlar därför även om kultur och kulturöverföring, det vill 

säga förskolläraren har ett stort uppdrag i sin profession att se till det enskilda barnet och hjälpa det 

att bli en nyfiken och vetgirig individ (Lpfö 1998).   

 

Som nämnt ovan utvecklas alla individer individuellt. Alla utvecklingsfaser sker i en speciell följd 

men när i utvecklingen stegen kommer eller hur snabbt barnet lär sig dem är olika från person till 

person. En del barn lär sig att gå redan vid 10 månaders ålder medan andra barn lär sig att gå först 

vid 18 månaders ålder. Det går därför inte att jämföra barn med varandra (Leif Askland & Svein Ole 

Sataøen 2003). Det är angeläget att som pedagoger i förskolan att vara uppmärksam på detta och att 

utveckla verksamhetens innehåll så att det gynnar barnens utveckling och lärande.(Lpfö 1998 

reviderad 2010). Därmed är det angeläget att förskollärarna ser alla barnen i barngruppen (Pia 

Williams & Ingrid Pramling Samuelsson 2004). 

 
2.2.2 Utvecklingssamtalets olika strukturer 

 

Innan ett utvecklingssamtal genomförs är det betydelsefullt att informera föräldrarna om vad som 

kommer att hanteras på samtalet. Då blir båda parterna mer införstådda om utvecklingssamtalets 

innebörd och vad som förväntas av föräldern. På detta sätt uppstår det ömsesidiga åtaganden på 

bästa vis. Det här anser Buckhöj-Lago (2000) skapar en form av balans för ett jämställt samtal där 

bägge parterna är intresserade och insatt i förskolans mål och pedagogik. Detta syftar även Arne 

Kihlbaum Larsson och Gunnar Vingren (1995) att föräldrarna behöver en god inblick i 

verksamheten för att ha en chans till att samarbeta med förskolläraren. Det menar även Sharon 

Milburn och Patricia Byler (1995) då barnen gynnas av gott samarbete mellan skola och hem.  

 

Utvecklingssamtal är ett samtal mellan förskolans pedagog och barnets vårdnadshavare som erbjuds 

kontinuerligt (Lpfö 1998) men antalet tillfällen varierar mellan förskolorna. I samtalet skall barnets 
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utveckling ställas i fokus. Det blir dock även ett tillfälle för pedagog och vårdnadshavare att 

förbättra deras kontakt med varandra. I sin tur leder en bra kontakt med barnets vårdnadshavare till 

att barnets utveckling gynnas (Jenny Power 1992). 

 

Enligt Adelswärd m.fl (1997) kan ett utvecklingssamtal vara indelat i fem olika faser, inledning, 

allmän orientering, information, konsolidering och avslutning. Indelningen innebär småprat mellan 

de inblandade parterna för att lätta upp stämningen. Här skapar förskolläraren kontakt med 

föräldern och detta frambringar en avslappnad atmosfär. I den allmänna orienteringen tar pedagogen 

ansvar för samtalet och informerar vårdnadshavaren om hur barnets trivs på förskolan. Under 

informationen talar förskolläraren om barnets framsteg och motgångar och detta brukar vara den 

största delen i samtalet. Konsolidering innebär att bekräfta samtalets innehåll. Det vill säga här 

stämmer pedagogen av med vårdnadshavaren att informationen om barnet är korrekt. Avslutningen 

kännetecknas av att pedagogen avslutar samtalet och parterna säger adjö till varandra. 

 

2.3 Styrdokumentens riktlinjer 
 

Som verksam förskollärare finns det styrdokument med råd och riktlinjer att följa. Det är 

exempelvis läroplaner och skolverkets allmänna råd. Pedagoger i förskolan och skolan har många 

styrdokument med lagar, förhållningar och råd som skall utveckla och driva verksamheten framåt. 

Vidare omfattar verksamheten skolverkets allmänna råd, de olika läroplanerna och verksamheternas 

egna föreskrifter. I vår orientering av alla föreskrifter undersöktes allmänna råd för förskolan, den 

öppna förskolan och den individuella utvecklingsplanen. Därtill förskolans läroplaner, både Lpfö 

98, den reviderade 2010 och slutligen skolans läroplan Lpo 94. 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan är det inte tillagt någonting nytt kring samarbete med 

förskola och hem eller om utvecklingssamtalen. I båda läroplanerna för förskolan går det att läsa att 

förskollärare ska samarbeta med föräldrar för att gynna barnets utveckling. Pedagogen i förskolan 

ska vara ett stöd för familjer i fostran, utveckling och växande och det är nödvändigt att föräldrar 

har förtroende för de pedagoger som arbetar med deras barn. Det påvisas också att förskollärare ska 

föra fortlöpande samtal med vårdnadshavarna och erbjuda två utvecklingssamtal varje termin. 

Skolans läroplan (Lpo 94) förtydligar samarbetet med elevens hem. De allmänna råden som finns 

tillgängliga på skolverkets hemsida fungerar som tips och råd för förskollärarna och formulerar  

betydelsen av samarbete med hemmen för att öka elevernas kunskap och utveckling.  

 

Allmänna råd och kommentarer om kvalitet i förskolan (2005) uttrycker att utvecklingssamtalen ska 

bygga på en rik bild av barnets utveckling och lärande i förskolan. Det är också nödvändigt att 

barnet i fråga aldrig jämförs med någon annan än sig själv. Till skillnad mot skolan har förskolan 

inga bestämda mål i läroplanen om vad det individuella barnet skall uppnå inom ett läsår. 

Utvecklingssamtalet i förskolan blir därav ett samtal med allmän information om barnets utveckling 

istället för att lägga fokus på de uppfylla kraven i varje läroämne som finns i skolans 

utvecklingssamtal. 

 

2.4 Sociokulturellt perspektiv 
 

Det sociokulturella perspektivet i studien innebär att människor lär i samspel med varandra. 

Tillsammans i utvecklingssamtalet lär föräldrar och pedagoger sig om barnet, verksamheten och 

varandra. Den kunskap människan tillägnar sig är olika beroende på vilken kultur den tillhör, vilken 

miljö den omger sig i och behovet av kunskap. Skulle det i en människas kultur inte finnas ett 

behov till att läsa skulle hon heller inte tillägna sig den. Det är kulturen som bestämmer vad som är 

angeläget att lära sig. I Interaktionen med andra människor bestämmer den enskilda människan 
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vilken kunskap hon ska ta till sig. De påverkar varandra till vad som är betydande och relevant 

kunskap (Roger Säljö 2000). Med andra ord spelar förälderns inställning till förskolans importens 

och nytta en stor roll för barnets möjlighet att ta del och lära sig i förskolan. Samtidigt som 

pedagogens inställning till barnets hemkultur är avgörande för barnet. 

 

Lev Vygotskij representerar det sociokulturella perspektivets tradition. Han var av den 

uppfattningen att kunskap skall åstadkomma sig genom erfarenheter i interaktion med andra. 

Kunskapen är inte en egen process som är oberoende av andra utan den skapas i interaktion med 

andra (Gunilla Lindqvist 1999). Åter igen är det fastställt att en god relation mellan pedagog och 

förälder, utgör en bättre bas för barnet utveckling. Säljö (2000) menar att barnet från första början är 

beroende av personer i sin omgivning. Vare sig de personerna har för avsikt att lära ut något så 

likväl lär det barnet något. Detta menar även Leif Strandberg (2006) att redan på BB samverkar 

barnet i en sociokulturell omgivning. Förskolläraren har en stor uppgift att fylla barnet med god 

kunskap som ger nyfikna och vetgiriga barn som vill lära. Det som är nödvändigt att begrunda är att 

i verksamheten existerar och samverkar många olika kulturer med varandra och detta bör 

pedagogen uppmärksamma (Lindqvist 1999). Våra svenska förskolor har en bra grund för 

sociokulturellt lärande då förskolans verksamhet är en öppen och kreativ miljö som inbjuder barnen 

till aktivt lärande (Strandberg 2006). 

 
2.4.1 Dialog och reflektion 

 

Språket är ett verktyg speciellt användbart för dialog och reflektion menar Säljö (2000). I samtalet 

med föräldrarna kommunicerar förskolläraren och de får ny kunskap om varandra. Detta leder till 

reflektion under och efter själva utvecklingssamtalet där pedagogen får ny förståelse och mer 

vetskap om föräldrarna och barnet. När språket inte finns där, exempelvis med föräldrar och barn 

från andra länder, är det svårt för förskolläraren att föra en god dialog med vårdnadshavarna under 

samtalen. Då är det ytterst angeläget att pedagogen är uppmärksam och lyhörd (Nils Andersson 

1994). Samtidigt kommunicerar människan inte bara med språket menar Björn Nilsson och Anna-

Karin Waldemarson (2007) utan människor är i ständigt i kommunikation med varandra, vare sig 

den personen talar eller har avsaknaden av tal, så sänder personen ut signaler som tolkas av andra. 

När människan kommunicerar med andra människor tolkar hon deras berättelse och svar utifrån den 

erfarenhet hon besitter. Ibland kan det bli fel i tolkningen och det skapas då missförstånd i 

kommunikationen mellan individerna.  

 

Nilsson och Waldermarson (2007) menar vidare att en människas självkänsla är beroende av hur en 

person uppfattar och tolkar dialogen. Är personen arg och irriterad kan det leda till att hon upplever 

att den hon talar med har fientliga avsikter i samtalet. Är personen å andra sidan välbalanserad och 

öppen ser hon istället möjligheter i samtalen. Förskollärarna behöver därmed reflektera hur de 

samverkar med de olika föräldraidentiteter i samtalet. Förskollärare reflekterar i sitt arbetslag och 

rollen som pedagog är inte individuell menar Lindqvist (1999) utan det är kollektivt 

reflektionsarbete, där man lär och reflekterar tillsammans. Reflektion är ett viktigt verktyg inom 

förskolan. Reflektionen skall finnas i verksamheten kontinuerligt både under planläggning av 

aktiviteter medan man genomför aktiviteterna och som slutfas efter genomförda aktiviteter. Enligt 

John Dewey (i Christer Brusling & Göran Strömqvist 2007) uppstår en reflektion när något inte gått 

som planerat. Ofta reflekteras det endast vid brister i verksamheten men det är betydelsefullt att 

även reflektera när det skett något positivt, att då istället fundera över varför det gick bra.  
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2.5 Sammanfattning 
 

Att gott samarbete mellan förskola och hem är av betydelse går inte ta miste på. Det gynnar både 

förskollärarens och förälderns kontakt men även barnets utveckling. Utveckling är något som sker 

individuellt och något som förskollärarna måste ta hänsyn till och anpassa verksamheten efter. 

Människan lär i samspel med andra individer och därmed måste de kommunicera med varandra. 

Det är angeläget att de har bra dialog med föräldrarna då utvecklingssamtal är mer än enbart 

information från pedagog till vårdnadshavare, det är även ett utmärkt tillfälle att fortsätta knyta 

viktiga band mellan hem och förskola. Pedagogens professionalitet baseras på respekten för de 

kulturella mötena som äger rum i verksamheten. 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares inställning till utvecklingssamtal med 

föräldrar samt intresset för betydelsen av familjens vardagskulturella härkomst för barnens 

utveckling och lärande. 

 

Detta har lett till att undersöka frågeställningarna: 

 

•Vilken betydelse beskriver några förskollärare att utvecklingssamtalen med föräldrar, har för barns 

utveckling och lärande? 

 

•På vilket sätt framträder kulturell individualisering i föräldrarnas utvecklingssamtal med 

förskolans verksamhet? 
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4. METOD 
I detta avsnitt behandlas studiens planering och genomförande.  

 

4.1  Val av studie 
 

Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ studie då kvalitativa intervjuer ger forskaren 

innehållsrika svar att använda efter intervjun. Studien har ett narrativt inspirerat perspektiv och med 

narrativt menas en människas berättelse om sitt liv. Intervjupersonen skall fritt berätta sin egen 

berättelse utifrån öppna frågor från intervjuaren (Jan Trost, 1997). Om forskaren inte har mött 

personen som skall intervjuas tidigare, är det betydande att de inte styr berättelsen som berättas när 

de inte har kunskap till hela bakgrunden hos intervjupersonen (Steinar Kvale & Svend Brinkmann 

2009). 

 

4. Val av undersökningsmetod 

 

Om syfte med studien varit att samla in fakta och analysera med statistiska metoder hade 

kvantitativa metoder varit att föredra (Trost 1997). Då vi vill ta reda på mer om den intervjuades 

känslor och erfarenhet inför och under ett utvecklingssamtal, har vi istället valt att använda oss utav 

en kvalitativ berättande intervju. 

 

Den kvalitativa intervjun är speciellt lämpad för att ge insikt om informantens egna 

erfarenheter, tankar och känslor. (Monica Dalen 2007 s.9)  

 

Genom en kvalitativ intervjumetod ger det intervjupersonen möjlighet att berättar sin egen 

berättelse med egna ord och kan då utveckla svaren tills att de själva känner sig nöjda. Jan-Axel 

Kylén (2004) menar att intervjuform är en säkrare metod då bortfallet brukar bli litet till skillnad 

från enkät där bortfallet oftast är betydligt större.  

 

4.2 Forskningsetiska principer  
 

I studien har vi tagit fasta på de forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2011-09-15) 

förespråkar. Innan intervjun skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi berättar att deras 

information skall sekretesskyddas och om deras rättigheter att avbryta deras medverkan utan någon 

som helst anledning eller konsekvens. Vi har tagit hänsyn till informationskravet som betyder att 

forskaren skall informera deltagarna om deras uppgift i projektet och studiens syfte och 

samtyckeskravet som innebär att deltagarna frivilligt deltar i studien och kan när som helst avbryta 

medverkan. Konfidentialitetskravet behandlar vikten av att informationen kring deltagarna inte nås 

av obehöriga och slutligen nyttjandekravet som innebär att den insamlade informationen endast får 

användas till studien (Vetenskapsrådet 2011-09-15). Ingenting i den färdiga studien kan spåras 

tillbaka till våra informanter eller dess arbetsplatser.  

 

4.2.1 Studieresultatets tillförlitlighet  

 

Reliabilitet innebär enligt Kylen (2004) tillförlitligheten i studien. Hur pass sanna är de insamlade 

uppgifterna? Jan Backman (2008) menar att en bra metodbeskrivning skall ge goda verktyg till en 

utomstående forskare att kunna genomföra denna studie för att förstå resultaten. Dock är det 

nödvändigt att komma ihåg att en likvärdig undersökning av denna studie inte kommer att ge 

samma resultat, då den är baserad på informanternas erfarenheter. Eftersom människan hela tiden är 

en deltagare i en process i ett sociokulturellt samhälle där vi ständigt får nya erfarenheter (Trost 

1997). Leder det till att de svar vi fick vid den aktuella intervjun kan bli annorlunda om en tid då 
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intervjupersonerna hela tiden får nya erfarenheter. Informanterna hade gott om tid på sig under 

intervjun att besvara frågorna som ställdes. På så sätt fick de möjlighet att besvara frågorna utan att 

bli avbrutna utav oss. Då vi under intervjuerna spelade in samtalen blev det enklare att inte 

misstolka svaren som berättades. Vid genomförande av transkribering förstärktes vår förståelse av 

all insamlad data (Dahlen 2007). Alla intervjuer som gjordes skrevs ner ordagrant (även skratt och 

pauser skrevs ner) i transkriberingen.  

 

4.3 Undersökningens genomförande  
 

4.3.1 Urval av undersökningsgrupp 

 

Till denna studie valde vi fyra förskollärare vid två olika förskolor att intervjua. Båda förskolorna är 

kommunala och verksamma i två olika kommuner. Vi kände båda till förskolorna som vi valde att 

fokusera på då de är verksamma i små kommuner. Ett av kriterierna för denna studie var att 

pedagogerna skulle ha en formell högskoleutbildning som förskollärare och genomfört några 

utvecklingssamtal i deras yrkesverksamma år som pedagog. Deltagarna i studien skulle ha arbetat 

något år som förskollärare för att ha hunnit få den erfarenheten vi sökte till studien. 

 

Innan intervjuerna gjordes kontaktades förskolornas rektorer via telefon för godkännande. Sedan 

delade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till de berörda förskolorna.  

 

4.3.2 Intervjuns genomförande  

 

Kvale & Brinkmann (2009) påpekar vikten av att välja relevanta intervjufrågor och teknik innan 

intervjun för att få fram syftet. Studien har förhållit sig till narrativt perspektiv, intervjufrågorna har 

varit öppna och gett möjlighet till att berätta sin berättelse och yrkeserfarenhet. Intervjufrågorna var 

fokuserade på förskollärarnas syn på utvecklingssamtal och möten med olika föräldraidentiteter (se 

bilaga 2) 

 

Inledningsvis gjordes en varsin pilotintervju. Vid planering och genomförande av pilotintervjun gav 

det oss en starkare och säkrare känsla inför de planerade intervjuerna. Därav uppfattade vi att 

genomförandet av intervjuerna upplevdes mer avslappnade. Då responsen på denna var god 

bestämde vi oss för att använda oss utav de frågor till den slutgiltiga intervjun (se bilaga 2). 

 

Varje intervju utfördes på varje pedagogs arbetsplats efter gemensam bokad tid. Intervjuerna skedde 

i respektive personalrum. Vi delade upp de fyra deltagande pedagogerna mellan oss och 

genomförde två intervjuer var. Valet av att en av oss genomförde intervjun var för att skapa en 

avslappnad och innehållsrik intervju som möjligt. Hade vi valt att båda författarna skulle intervjua  

samma person samtidigt, fanns det risk för att informanten skulle uppleva sig i underläge (Trost 

1997). Olyckligtvis blev en intervju störd på grund av den valda intervjuplatsen, då en annan 

personal kom in, men de inblandade i intervjun skiftade då rum och fortsatte där ostört. 

Förskollärarna gavs också god tid att besvara frågorna.  

 

4.4 Bearbetning och analys av resultat 
 

De fyra intervjuerna spelades in med diktafon som vi sedan transkriberade ordagrant med skratt och 

pauser. Sammanlagt blev det 26 sidor med text som resultatmaterial. Efter transkriberingen läste vi 

materialet vid upprepade tillfällen, till en början var för sig och sedan tillsammans då vi diskuterade 

och reflekterade över innehållet, för att få en förståelse för intervjuernas resultat. Resultatet 

bearbetades och analyserades. Det som framträdde som betydelsefullt i texten genom 
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intervjupersonernas berättelser, strukturerades i olika teman som utformades i samspel med studiens 

syfte och frågeställningar. I varje transkribering plockade vi ut nyckelord utefter studiens olika 

teman, en berättelsebearbetning som är förekommande inom den narrativa teorins tradition (Trost 

1997). 

 

Under varje tema i kommande resultatredogörelse har vi valt att stärka resultatet med korta citat 

ifrån informanterna och med korta citat behåller man läsarens intresse (Kvale 1997). Vi har som 

ambition att använda oss utav citat ifrån alla informanter jämlikt, för att behålla en bred 

resultatstudie. 
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5. RESULTAT  

 

Resultatpresentation av berättelserna indelas i teman utefter berättelserna. 

 

Presentation av informanterna 

Studiens fyra informanter är alla kvinnor, förskollärare. De är numrerade för att kunna skilja deras 

olika svar åt  

Informant 1- cirka 1 års yrkeserfarenhet som förskollärare 

Informant 2- cirka 17 års yrkeserfarenhet som förskollärare 

Informant 3- 2 år och 5 månader yrkeserfarenhet som förskollärare 

Informant 4- cirka 20 års yrkeserfarenhet som lärare med behörighet för förskolan  

 

 

5.1 Resultatredovisning 

 
Följande rubriker kommer att behandlas; samverkan med kulturella föräldraidentiteter, pedagogens 

syn på utvecklingssamtalens betydelse, om utvecklingssamtals innehåll och utformning, reflektion 

över yrkesrelation och utvecklingssamtal och slutligen läroplanens påverkan av verksamhetens 

arbete. 

 
5.1.1 Samverkan med kulturella föräldraidentiteter 

 

Föräldrar har sin kultur i form av olika arv, uppväxtmiljöer och erfarenheter. Det styr deras 

förväntningar, åsikter och reaktioner. Det är förskollärarna tvungna att förhålla sig till.  

 

Det gäller ju att känna av föräldern. Man kan inte liksom bara klampa på, det är ju det här 

man liksom får känna av. (Informant 2) 

 

Alla föräldrar vill ju ha ut olika saker av en så jag tror att det är väldigt viktigt att bli, att 

man utvecklar några slags känselspröt hur jag ska bete mig. (Informant 3) 

 

Det berättades om föräldrar som är blyga och inte säger så mycket i utvecklingssamtalet och det 

finns föräldrar som har listor med relevanta aspekter som de vill ta upp. Förskolläraren behöver 

därför vara flexibel i sitt arbete. Det gäller som sagt att kunna läsa av föräldrarna och deras 

kulturella identiteter. De bör ha en uppfattning av hur de ska förhålla sig till föräldrarna vid samtalet 

och skall också veta vad de ska tala om, utan att kränka vårdnadshavarna och deras barn. I 

berättelserna nämndes även klasskillnader. Informant (3) nämnde att hon upplevde en skillnad 

mellan föräldrar som var arbetslösa och föräldrar som hade chefspositioner. Hon berättar att deras 

yrken satte grund för vilken pondus utvecklingssamtalet hade, det vill säga hon upplevde att 

föräldrarna med chefspositioner ställde högre kvar på henne som pedagog än vad de andra 

föräldrarna gjorde. 

 

I berättelserna framkom att det uppkommer många situationer där förskolläraren av sekretesskäl 

inte kan vara fullständigt informativ med föräldrarna. Det kan exempelvis vara om föräldern vill 

veta hur väl deras barn leker tillsammans med andra barn. Informant (2) nämner att hon tror att 

föräldrarna också håller tillbaka med information och därmed inte är fullständigt ärliga i samtalen. 

Det finns därmed en fin linje mellan vad som skall sägas och inte sägas mellan parterna. 

 

Utvecklingssamtal är inte enbart ett samtal där utveckling är i fokus. Ett bra samtal leder till bättre 
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kontakt mellan förskolläraren och föräldrarna vilket i sin tur gynnar barnets utveckling. 

Informanterna (1och 4) berättade att kontakten med föräldrarna efter samtalet fördjupades och att 

deras samarbete därför stärktes: 

 

Det har ju hänt att man har fått en annan förståelse för barnen och man har fått en annan 

förståelse för föräldrarna och situationen hemma. (Informant 4)  

 

Att säkert veta vad föräldrarna tycker och tänker kring utvecklingssamtalet och dess innehåll 

uppfattar informanterna är svårt att säkert veta. Gemensamt i alla berättelser var att de trodde och 

hoppades att föräldrarna var nöjda med samtalen och samarbetet med pedagogerna på förskolan:  

 

När dom väl är här tycker jag att de flesta tycker att det är bra men tror att vissa tycker att 

det är bara någonting man ska ha gjort. (Informant 3) 

 

Jag hoppas att de upplever att det är bra och att de säger till om det skulle vara någonting. 

(Informant 2) 

 

Informanterna (1och 2) berättar att det finns några barn på deras förskola som inte har haft några 

utvecklingssamtal alls under deras skolgång. Som förskollärare är de bara ålagda att erbjuda 

föräldrarna en tid för utvecklingssamtal och om föräldrarna då känner att de inte vill ha ett samtal, 

behöver de inte. Informant (2) nämner att en anledning till varför föräldrarna inte vill ha eller 

känner att de behöver ha samtal om deras barn, är att de har äldre syskon och att föräldrarna därför 

vet att pedagogerna berättar om det är något speciellt, utan att det behöver vara tid avsatt i ett 

utvecklingssamtal. 

 

Skulle det vara något speciellt som uppkommer i förskolan eller under utvecklingssamtalet är det 

betydande som förskollärare och förälder att veta att det finns extra stöd att tillgå (Informant 1,2,3 

och 4). Som förskollärare kan det närvara två pedagoger i utvecklingssamtal med föräldrarna, för att 

ta stöd av varandra men föräldrarna skall vara medvetna om det innan samtalet, då det annars kan 

bli en maktposition från pedagogernas sida. Vid svårare fall finns även förskolchefen och ett 

resursteam med bland annat specialpedagoger, som finns med som stöd för pedagoger och 

vårdnadshavare. Informant (2) nämner i sin berättelse att föräldrarnas syn på barnets utveckling 

eller förskolans verksamhet inte alltid stämmer överens med pedagogernas syn: 

 

Jag måste respektera deras synpunkter och säga lite fint att jag inte alls upplevt det på samma 

sätt. (Informant 2)  

 

I detta tema redogörs olika identitetsskillnader mellan föräldrar och det berättas i berättelserna att 

det är viktigt att föräldrarna upplever att deras tankar och funderingar tas på allvar av pedagogerna  

men det är samtidigt viktigt att föräldrarna får veta om pedagogerna har en annan syn av barnet. 

Informant (2) berättar vidare att föräldrarnas syn, efter pedagogernas åsikter, ibland har ändrats och 

blivit mer positiva. 

 

5.1.2 Pedagogens syn på utvecklingssamtalens betydelse 

 

I berättelserna framkommer det att förskollärarna anser att utvecklingssamtalen är viktiga. De ser 

det som en chans för föräldrar och pedagoger att sitta ner ostört för att samtala om barnet. Mötet i 

hallen kan vara stressigt med många andra personer inblandade. Informant (3) menar att om inte 

utvecklingssamtalen skulle finnas skulle det lätt bli att vissa föräldrar kommer i skymundan för 

andra föräldrar, som tar för sig av pedagogens tid. Det skulle skapa en obalans i mötet med alla 
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föräldrar menar hon. Informant (1och 3) upplevde båda en nervositet inför sitt första 

utvecklingssamtal. Informant (3) blev mindre nervös inför samtalen efter att hon själv blev förälder. 

När man blir förälder själv får man en annan erfarenhet och kunskap om hur det är att sitta som 

förälder på ett utvecklingssamtal. Det styrker även informant 4: 

 

I mitt yrke så att säga så är det en sak och för mig som förälder är det en annan sak. 

(Informant 4) 

 

Synen på vem egentligen utvecklingssamtalet är till för varierade i de fyra berättelserna. Alla 

informanternas berättelser beaktade frågan ”för vem anser du utvecklingssamtalet är till för?” 

Naturligtvis var det för barnet, pedagogen och föräldrarna men deras prioritering kring de tre 

huvudpersonerna varierade: 

 

Både för föräldrarna och lite för oss också. (Informant 1) 

 

Först och främst hoppas jag att det är till för barnet men jag tror att det är mycket relationen 

mellan föräldrarna och förskollärarna, att man på något vis har bra samtalsklimat. 

(Informant 3) 

 

För de små barnen handlar det mycket om hur de trivs på förskolan och om de är harmoniska:  

 

Ja det är olika, för när barnet är liten och går på minsta avdelningen så vill föräldern främst 

veta att barnet är tryggt. När barnet är fem vill de veta andra saker. Så det är stor skillnad på 

samtalsinnehållet med stigande ålder. (Informant 2) 

 

Allt eftersom barnet blir äldre är föräldrarna mer trygga i verksamheten och de vet mer om hur 

deras barn trivs på förskolan. Deras energi i samtalet läggs istället på barnets utveckling och om de 

exempelvis är redo för förskoleklassen. Berättelserna fokuserar på att det i samtalet talas om barnets 

framsteg och eventuella motgångar i utvecklingen. Samtalets innehåll kan enkelt även gå in på 

andra barn då exempelvis föräldern frågar om barnets vänner. Det vill säga att en del föräldrar har 

tendens att ställa frågor som går under sekretessen. Informant (1 och 2) poängterar att det är en fin 

linje mellan vad som går att nämna och vad som är under sekretessens bestämmelser. 

 

I alla fyra berättelserna var förskollärarna eniga om att ett utvecklingssamtal för dem var ett samtal 

mellan pedagog och barnets vårdnadshavare, där de kan sitta ner och prata i lugn och ro. Under 

samtalet går de igenom barnets utveckling och förskollärarna såg det även som en möjlighet till att 

fortsätta skapa en bra kontakt till föräldrarna. 

 
5.1.3 Om utvecklingssamtals innehåll och utformning 

 

I berättelserna formuleras att planera, leda och strukturera ett utvecklingssamtal är en kunskap i sig. 

Varje förskollärare väljer själv strukturen på samtalen, vilket innehåll samtalen skall innefatta och 

hur hon förbereder sig inför ett utvecklingssamtal. Pedagogerna berättar att de vet vad som skall tas 

med i ett utvecklingssamtal. Tiden till att planera inför ett utvecklingssamtal varierar dock vilket 

framkommer i berättelserna:  

 

Planeringstiden är ju alltid liten...Man har ju sin planeringstid men det kräver ju mer...mer än 

vad folk tror. (Informant 1) 

 

Ja i och med att vi har sex timmar i veckan nu inlagt på schemat så det är ju upp till mig att 
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se till att jag får och har tiden liksom. (Informant 3) 

 

Berättelserna klargör att det syns en tydlig skillnad på synpunkter över tiden till planeringen i 

förskolorna. Informanterna (1och 4) berättar att de arbetar olika på två förskolor i skilda kommuner. 

Deras tankar och synpunkter om planeringstiden varierar och hur kan det komma sig? Hur kan ena 

förskolan uppfatta sig ha mycket tid till planering och den andra inte?  

 

Man kan ju alltid börja ett samtal med ja, de säger ju att man kan öppna ett samtal med 

vardagliga saker som inte har någonting med barnet att göra som bara lättar på stämningen 

lite. (Informant 1) 

 

Sen är det någonting som jag alltid har lärt mig och det är ju att man ska börja 

utvecklingssamtalet positivt. (Informant 4) 

 

De fyra berättelserna tar upp att det var en stor skillnad på vad föräldrarna vill tala om i 

utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtal i förskolan bör handla om barnets utveckling men även en 

möjlighet för pedagoger och föräldrar att knyta band.  

 

Jag har blivit mycket bättre på att känna av vad det är för sorts information dom vill ha. 

(Informant 3) 

 

Som berättats är upplägget av utvecklingssamtalen olika. Informant (2) använde sig i 

samtalsstrukturens uppläggning, rubriker, ifrån förskolans observationsunderlag TRAS (Tidig 

Registrering Av Språkutveckling) och MIO (Matematiken, Individen, Omgivningen) eftersom hon 

ansåg att hon fick med en bred bild utav barnens utveckling, medan Informanterna (3 och 4) inte 

nämner någonting om de två observationsunderlagen utan istället använder sig utav en annan 

struktur. Strukturer som har rekommenderats från kommunen. 

 

Reflektion skall vara en viktig del i förskolan. Att reflektera efter olika teman, ett utvecklingssamtal 

eller när någon svår situation har uppkommit på förskolan, hjälper verksamheten och pedagogerna 

att komma vidare i utvecklingen. Under en reflektion upptäcker de eventuella brister och 

framgångar i deras arbete. När frågan ”om de reflekterade efter utvecklingssamtalen” ställdes, 

framkom det i berättelserna att gemensamt var att det saknades en speciell reflektionstid till 

utvecklingssamtalen i arbetslaget på förskolorna. De fick istället reflektera som hastigast med 

kollegan i barngruppen, vilket inte leder till samma utgång som vid en speciell avsatt tid där 

pedagogerna kan sitta i lugn och ro och gå igenom tänkta punkter:  

 

Det blir bara mellan oss i barngruppen när det är lugnt, så det saknas också tycker jag, 

reflektionstiden. (Informant 1) 

 

Inte skriftligt men i huvudet, alltså det är komprimerat under en ganska kort period så man 

hinner inte riktigt. (Informant 4) 

 

Informant (1) berättar också att det är under reflektionen, när de sitter ner tillsammans alla kollegor, 

som hon lär sig något och att det är tråkigt att det saknas sådan avsatt tid. 

 

När det kommer till uppföljning av utvecklingssamtalen bevarar samtliga informanter alla underlag 

och kommentarer från alla utvecklingssamtal i barnens mappar på förskolan. På så vis kan de gå 

tillbaka till det materialet inför varje kommande samtal. De kan då få ytterligare hjälp kring vad de 

skall ta upp under samtalet. Det blir då även en reflektion tillsammans med föräldrarna när de går 



22 

igenom de föregående utvecklingssamtalsunderlagen. 

 

Planeringen och uppläggning av samtalen varierade mellan de fyra informanterna. Det framkom att 

pedagogerna bör vara flexibla då innehållet varierade eftersom föräldrarna hade olika krav av 

pedagogen. Det saknades tid till reflektion med kollegor efter samtalet. 

 

5.1.4 Reflektion över yrkesrelation och utvecklingssamtal 

 

Som pedagog i förskolan skall de vara flexibla och beredd på att mycket kan hända. Hur förhåller 

de sig i berättelserna till de olika problem som kan uppstå? Att det är angeläget att vara väl 

förberedd inför ett utvecklingssamtal är betydelsefullt, men hur förberedd kan förskollärare vara när 

de inte får någon speciell utbildning för att hålla utvecklingssamtal? Det framgick i berättelserna att 

ingen av de fyra pedagogerna fick innan deras första utvecklingssamtal någon speciell utbildning i 

att leda ett samtal, varken i utbildningen eller som fortbildning i verksamheten. Pedagogerna 

berättade att de skulle uppskattat att få en speciell utbildning eller handledning under studietiden så 

de hade mer kött på benen innan de själva blev verksamma pedagoger: 

 

Det har jag också saknat, någon utbildning och i själva utbildningen på själva högskolan. 

(Informant 1) 

 

Ja det hade jag nog velat varit med på fler samtal med flera olika förskollärare innan jag 

gjorde det själv. (Informant 3) 

 

De berättade att de hade blivit mer säkra om de hade haft en större och bredare grund i form av en 

utbildning att stå på innan samtalen. I berättelserna framgick det att alla fyra förskollärarna i början 

av sitt yrkesverksamma liv var nervös inför utvecklingssamtalen. Även om ingen av de fyra 

pedagogerna berättade att de ser fram emot samtalen, så upplever de ingen nervositet eller oro inför 

att leda utvecklingssamtalen med föräldrarna längre: 

  

Ja jag tror att jag är mer saklig och proffsig nu. (Informant 3) 

 

I temat synliggjordes det att de fyra informanterna inte fått någon utbildning av att leda ett 

utvecklingssamtal innan de blev yrkesverksamma. Erfarenheten av att leda några samtal, har gjort 

att de känner sig mer säker på deras pedagogiska professionalitet och de upplever att de kan läsa av 

föräldrarna på ett bättre sätt idag än vad de kunde från början. 

 

5.1.5 Läroplanens påverkan av verksamhetens arbete  

 

Berättelserna tar samtliga fram att läroplanen är en stor del i deras och förskolans arbete. Eftersom 

förskolans läroplan påvisar hur de bör och skall arbeta med barnen och föräldrarna. Den reviderade 

läroplanen för förskolan är mer detaljerad än den tidigare och kravet på förskollärarna har ökat :  

 

När jag gick ut hade vi pedagogiska programmet där det stod att vi ”bör” göra och nu är det 

bara ”skall” och det läggs till hela tiden. (Informant 2) 

 

Jag tror att det ställs mera krav på oss. (Informant 4) 

 

Läroplanens utveckling genom åren har gjort att informanterna som berättat, känner att det krävs 

mer arbete i verksamheten. I en berättelse framkom att personen upplever sig vara mer tydlig i sitt 

arbete nu än tidigare (informant 3). 
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Föräldrarna skall vara mer delaktiga nu än tidigare enligt förskolans läroplan vilket gör att 

informant (4) känner att hon som pedagog är tvungen att redovisa för föräldrarna hur de arbetar med 

läroplanen i verksamheten. I en berättelse (Informant 3) uttrycks dock att det inte går att redovisa 

allt arbete de gör hela tiden till föräldrarna, därför att all tid går då åt att informera föräldrarna om 

verksamheten istället för att vara med i barngruppen. 

 

När informanterna berättar, reflekterar de kring läroplanen och dess arbete i verksamheten. De är  

samtliga överens om att allt arbete de gör i förskolan går in i någon av läroplanens punkter:  

 

Jo men sen absolut gör man jättemycket i vardagen som är läroplanen. (Informant 1)  

 

Det är bra att vi är medvetna om hur vi arbetar och att allt vi gör är faktiskt läroplanen. 

(Informant 2) 

 

Läroplanen är förskolans riktlinjer och det är den som pedagogerna skall arbeta utefter. 

Informanterna upplevde att mycket i verksamheten gick under läroplanen. Svårigheten låg i att 

synliggöra det. Det framgick att läroplanens mål blivit mer ”skall” än ”bör”, vilket gav pedagogerna 

mer press på att synliggöra verksamheten inför föräldrarna. 

 

5.2 Resultatsammanfattning 
 

I resultatberättelserna framgår det att samtliga förskollärare ansåg att det är angeläget med 

utvecklingssamtal. Både för kontakten med föräldrarna och för att synliggöra barnets utveckling. I 

berättelserna framkom det att samtliga förskollärare som deltagit i studien, saknade en utbildning 

om att leda ett utvecklingssamtal. Detta gjorde att förskollärarna kände sig osäkra och nervösa när 

de hade sitt första samtal med föräldrarna. De var överens om att en utbildning hade sänkt 

nervositeten och oron en aning.  

 

Förskollärarna ansåg även att samtalen ger en balans i föräldrakontakten då alla föräldrar får 

möjlighet att sitta ner med förskollärarna vid en speciellt avsatt tid, där de kan föra en dialog och 

reflektera gemensamt om barnet och dess utveckling och fortsätta knyta band med varandra. 

Pedagogerna i berättelserna berättade att de upplevde olika föräldraidentiteter under 

utvecklingssamtalen. Allt ifrån den oroliga föräldern till de föräldrar som krävde mycket av 

pedagogerna. Förskollärarna upplevde därav att de behöver vara flexibla och goda 

människokännare för att inte kränka vårdnadshavarna, och barnet eller utnyttja sin maktposition 

gentemot föräldrarna.  

 

Att ha en öppen och givande relation med barnets vårdnadshavare ansåg alla informanter vara 

angeläget då det gynnar barnens utveckling och relationen mellan förskollärare och förälder. Trots 

att förskollärarna har en bra relation med föräldrarna, kan de inte alltid vara helt ärliga mot dem. 

Det uppstår ibland situationer där pedagogerna inte kan nämna detaljer på grund av sekretessen. 

Även om utvecklingssamtalen erbjuds av förskollärarna till alla föräldrar i verksamheten, framkom 

det i berättelserna att några föräldrar avböjer den möjligheten. Anledningen var oftast att barnet i 

fråga hade äldre syskon som tidigare varit på samma avdelning och föräldrarna hade vetskap att 

förskollärarna direkt berättade om det var det något speciellt som uppkommit.  

 

Att som pedagog reflektera efter ett utvecklingssamtal är angeläget och samtliga informanter 

berättade att de saknade tid till att kunna reflektera efter samtalen. Deras reflektionstid var, att som 

hastigast fråga kollegan när de var tillsammans i barngruppen och de var informanterna inte nöjda 
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med. Läroplanens påverkan av pedagogernas arbete i verksamheten visade sig vara väldigt påtaglig. 

Informanterna berättade att läroplanens utveckling ändrats kraftigt och att kravet på dem som 

förskollärare därför har ökat. De upplever att de bör redovisa verksamheten och dess innehåll till 

föräldrarna mer och mer.  

 

5.3 Övergripande analys av resultat  
 

Här analyseras de övergripande resultaten av vår undersökning i förhållande till studiens syfte; 

synliggöra förskollärares inställning till utvecklingssamtal med föräldrar samt intresset för 

betydelsen av familjens vardagskulturella härkomst för barnens utveckling och lärande. 

 

Människor utvecklas i sociala sammanhang där samspelet är en betydelse för inlärningen. Därav har 

föräldrar och pedagogers kommunikation en betydande ömsesidig roll för det sociokulturella 

lärandet (Säljö 2000). I berättelserna berättades det om hur pedagogerna uppmärksammade de olika 

kulturella identiteter som föräldrarna besatt. För att det sociala samspelet skall ge utbyte mellan 

parterna, är det angeläget för förskollärarna att kunna anpassa sig själva och situationen utefter de 

olika kulturella föräldraidentiteterna. Han menar att alla individer har olika prioriteringar om vad 

som är angeläget. Det som är betydelsefullt för förskolläraren behöver inte vara betydelsefullt för 

föräldern och det är angeläget för båda parterna att inse. Å andra sidan menar Säljö (2000) att 

pedagoger och föräldrar påverkar varandra till vad som är betydelsefull kunskap för barnets 

utveckling. Förskolläraren kan här argumentera till varför hon anser det vara betydelsefullt med ett 

utvecklingssamtal. Det kan också självklart innebära att förskollärarna får en förståelse för 

föräldrarnas kulturella hemmiljö.  

 

I det sociokulturella perspektivet är reflektionen en stor del av de erfarenheter människan får i 

interaktioner med andra människor (Säljö 2000). De fyra informanterna berättade att de saknade 

reflektionstid inom verksamhetens ramar. En informant påvisar vikten av reflektion för den 

personliga utvecklingen i yrkeskunnandet och det menar även Lindqvist (1999). I samspel med 

föräldrarna, får pedagogen reflektera över mötet och får därav nya erfarenheter över de olika 

identiteter som existerar i verksamheten.  
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6. DISKUSSION 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av förskollärarnas berättelser utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och ställs mot tidigare forskning från bakgrundsdelen. Författarnas tankar och 

reflektioner vävs också in i diskussionen. Slutligen diskuteras metoden och förslag till fortsatt 

forskning inom det berörda området.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 
Resultatet diskuteras utefter det som uppkom i resultatdelen. De diskuteras utifrån tidigare 

forskning och studiens syfte; att synliggöra förskollärares inställning till utvecklingssamtal med 

föräldrar samt intresset av familjens kulturella härkomst för barnens utveckling och lärande. 

 

6.1.1 Förskolans pedagogiska verksamhet och barnens utveckling 

 

Förskolans läroplan uttrycker på ett flertal punkter att förskolan och förskollärarna skall ha ett gott 

samarbete med föräldrarna och att de skall fungera som ett komplement till hemmen (Lpfö 1998 

reviderad 2010). Förskolans läroplan blev reviderad år 2010 och blev därmed mer detaljerad än 

tidigare. I berättelserna under resultatdelen framkom det att förskollärarna upplevde att det ställdes 

mer krav på deras yrkesroll i och med den reviderade läroplanen. De upplevde att de var tvungen att 

vara mer tydliga i sitt arbete och redogöra för föräldrarna hur de arbetar i förskolan och det gav i sin 

tur mer press hos pedagogerna. 

 

Ett bra samarbete med föräldrarna gynnar barnets utveckling (Power 1992) och ett av förskolans 

mål är att utveckla barnens lärande. Den reviderade läroplanen påvisar att pedagogerna skall 

redovisa förskolans verksamhet och hur de arbetar för att utveckla barnens lärande. Deltagarna 

anser att det höjer förskollärarens yrkesstatus en aning eftersom föräldrarna får mer insikt i vad som 

sker i verksamheten. Vet föräldrarna att bordsdukning är en form av matematik, att en promenad i 

naturen är biologi och att en sångstund är språkutveckling ändrar de förhoppningsvis åsikt om 

förskolan så småningom. Pedagogerna i berättelserna var eniga om att den reviderade läroplanen 

krävde mycket av dem som lärare. Om de skulle gå omkring och fundera på hur de skulle arbeta för 

att täcka in alla delar av läroplanen i verksamheten, gav det dem ångest, men när de istället 

reflekterade efter dagens slut över allt arbete de gjort på förskolan, märkte de tydligt att många delar 

i läroplanen framkom. Det gäller att förskollärarna tar sitt arbete ansvarsfullt i relation till 

pedagogiskt kunnande och visar föräldrarna hur viktig förskollärarens kompetens och 

verksamhetens pedagogik, är för barnens utveckling. I och med det höjs statusen på förskollärarnas 

yrke (Paula Berntsson 1999).  

 

Barn utvecklas olika och all utveckling är individuell. Som förskollärare är det angeläget att inte 

jämföra barnen med varandra utan istället ser varje individs egna utveckling (Allmänna råd och 

kommentarer; kvalitet i förskolan 2005). I berättelserna framgick det att föräldrarna ställde frågor 

kring barnets vänner. Det upplever vi, är för att jämföra deras barn med andra barn, för att försäkra 

sig om att deras barn följer normen för utvecklingen. Att en del barn lär sig att gå först vid 18 

månader behöver inte alls betyda att det barnet kommer att vara sen i utvecklingen med resterande 

delar, utan det är en del av den individuella skillnaden som finns mellan människor (Askland & 

Sataøen 2003). 

 

När det kommer till utvecklingssamtalens betydelse för barnens utveckling är informanterna eniga 

om att samspelet med hemmet är betydelsefullt. Föräldrarnas engagemang inför verksamhetens 
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pedagogik, är av betydande roll för barnets lärande. Då föräldrarna är engagerad i verksamhetens 

mål och hur pedagogerna arbetar, får barnet större möjligheter till att utvecklas och lära.  

 

Eftersom förskollärare skall bedöma det enskilda barnets utveckling, anser vi att det är 

motsägelsefullt att de använder sig av ett underlag som bedömer barnets utveckling utifrån ålder. Å 

andra sidan är underlagens syfte inte att peka ut barnets eventuella brister, utan att synliggöra var 

verksamheten inte har uppfyllt sina mål kring utvecklingen efter läroplanen. Vi förstår dock att 

pedagogerna vill ha ett underlag för att kunna synliggöra denna typ av utveckling, till att få mer 

kunskap om vad utveckling är och få riktlinjer kring vad barnen bör kunna vid en viss ålder. Dock 

är det av betydelse att förskollärarna är medvetna om att underlaget är till för att undersöka 

verksamheten och inte barnen i verksamheten. Vi upplever att det dock är vanligt att en del 

pedagoger i förskolans verksamhet glömmer bort syftet med dessa underlag och att det vanligen blir 

att de betar av barn för barn för att ”de är tvungna” eller för att de inte anpassar verksamheten. 

 

Utvecklingssamtalens innehåll varierar vilket framkom i berättelserna. Förskollärarna var eniga om 

att föräldrarna var mer oroliga och frågande kring barnets trygghet och trivsel vid barnets lägre 

åldrar. När barnet istället blev äldre, minskade föräldrarnas oro kring tryggheten och frågorna var 

istället baserat på barnets utveckling och lärande, ofta inför förskolklassen. Löwenborg och 

Gislason (2003) och vi stärker detta genom denna studie.   

 

Att som förskollärare själv vara förälder, ger en central erfarenhet. Då får de en insikt i hur 

föräldrarna upplever saker och ting som uppkommer i förskolans verksamhet och denna erfarenhet 

kom även på tal i berättelserna kring att hålla ett utvecklingssamtal. En förskollärare berättade att 

hennes nervositet inför att hålla samtal minskades efter att hon själv blivit förälder. Erfarenheten 

utav att ha suttit på ”den andra sidan” gav hon mer kunskaper som förskollärare. Som Vygotskij 

menar (i Lindqvist 1999) skaffar människor kunskap i samspel med andra människor och genom 

kunskap får vi erfarenheter. 

 

6.1.2 Samverkan med kulturella föräldraidentiteter  

 

Studien har redan påvisat att det är betydelsefullt att föräldrarna trivs och samverkar med 

pedagogerna och förskolans verksamhet, eftersom förskolan skall fungera som ett komplement till 

hemmet. I berättelserna uppkom det att samtliga förskollärare var nervösa inför sina första 

utvecklingssamtal och det framkom även att ingen av pedagogerna hade någon speciell utbildning 

för att leda ett samtal. Om förskolläraren är orolig och nervös inför sina första samtal speglas det 

över till föräldrarna. Känner då föräldern tillit till pedagogen? För att kunna lära sig något måste 

man upprepa momentet ett antal gånger (Askland & Satøen 2003). För att pedagogerna skall kunna 

lära sig, måste pedagogerna upprepa samtalsprocesser några gånger. Det betyder också att utan 

någon speciell struktur eller erfarenhet, kommer förskolläraren att med största sannolikhet göra en 

del misstag. Det kan i sin tur leda till att det blir en dålig start för samarbetet mellan förskola och 

hem. 

 

Adelswärd mfl (1997) menar att det också är betydande att förmedlaren försöker vara positiv i 

samtalet då ett misslyckat samtal i början av elevens skolgång kan leda till en negativ relation 

mellan skola och hem under en lång framtid. I berättelserna synliggjordes det att en förskollärare 

upplevde att relationen med föräldrarna blivit bättre efter ett bra utvecklingssamtal. 

 

Det framkom i berättelserna att ingen av förskollärarna såg fram emot att hålla utvecklingssamtalen 

även om de idag inte längre var speciellt nervösa. Alla ansåg dock utvecklingssamtalen som 

betydelsefulla utifrån olika erfarenheter. Varför såg de inte fram emot samtalen? Har det att göra 
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med att de inte fått någon utbildning i att leda samtal? Vi menar att genom att få en utbildning om 

hur de leder ett utvecklingssamtal för att möta föräldrarna på bästa vis, känner pedagogen sig 

säkrare i sin profession. Om det verkligen är bevisat att ett bra samtal leder till bättre relation mellan 

förskola och hem, varför lägger inte lärarutbildningen större vikt på att förbereda studenterna inför 

detta?  

 

Det är grundläggande att pedagogen är medveten om att deras yrkesroll lätt kan överta en 

maktposition gentemot föräldrarna. Det är särskilt betydelsefullt att komma ihåg när det gäller 

föräldrar från andra länder då förskollärarna får en dubbel maktposition (Alfakir 2010). Kultur är 

inte enbart människor från andra länder utan även individens uppväxtmiljö (Brodin & Lindstrand 

2004). Det innebär att alla människor har olika tankar, åsikter och förväntningar. I berättelserna 

framgick det att förskollärarna behöver vara flexibla i sitt yrke och duktiga människokännare med 

empati. Eftersom en av förskolans byggstenar är värdegrunden är det viktigt att förskollärarna är 

öppna för alla kulturer och vi anser att pedagogen bör vara ödmjuk inför kulturer och kritiskt 

granska sin egen kultur.   

 

I och med kultur kom även klass och klasskillnader på tal i berättelserna. En förskollärare nämnde 

att hon upplevde skillnad på föräldrarna i samtalen utefter deras personliga yrke. Hon upplevde att 

föräldrarna med högre utbildning och yrke ställde högre krav på henne som pedagog än vad de 

andra föräldrarna gjorde. Förskolans läroplan säger att pedagogerna skall möta föräldrarna på ett 

likvärdigt sätt och de ska dessutom bemöta föräldrarna utefter deras tankar och önskemål. Detta kan 

då bli ett etiskt dilemma för pedagogerna. Hur ska förskollärarna kunna möta föräldrarna på ett 

likvärdigt sätt om föräldrarna ställer olika krav? Vi bedömer att det hör till pedagogens 

professionalitet att hitta en jämn balans i utvecklingssamtalen till föräldrarna. Förskollärarna 

berättar även att det finns föräldrar som inte säger någonting eller som inte kräver mycket av 

pedagogen. Det är då angeläget att förskolläraren ger de föräldrarna samma möjligheter och 

innehåll i utvecklingssamtalet som hos de föräldrar som ställer många frågor och har större krav. 

Det synliggjordes att de förskollärare med längre yrkeserfarenhet hade lättare att vara professionell 

eftersom de hade mer erfarenhet. Detta styrker vår slutsats, att genom utbildning skulle 

förskolläraren med sannolikhet från första samtalet, bli mer professionell.  

 

Förskollärarna berättade även att utvecklingssamtalet var en tjänst från förskolan som erbjuds 

föräldrarna två gånger per år. Föräldrarna är därmed inte ålagda att ta emot den tjänsten från 

förskolan. Det framkom även att en del föräldrar valde att inte ha något samtal om sitt eller sina 

barn i förskolan. Anledningen till det var att föräldrarna har haft barnets äldre syskon på samma 

avdelning med samma förskollärare och att de därför visste om att förskollärarna direkt berättade 

om det var något speciellt. Vad gör man som förskollärare om föräldrarna säger nej, fast att 

pedagogen känner att barnet och föräldrarna behöver ett utvecklingssamtal? Vem har rätt och vem 

har fel? Det är angeläget att vara uppriktig mot föräldrarna eftersom förskollärarna är där för barnet 

och är deras röst i förskolan. Det är av betydelse att det finns tillit och respekt till varandra och om 

föräldrarna och förskollärarna har en spänd relation, uppfattar barnet det vilket i sin tur gör att 

barnet kan uppleva en osäkerhet kring tilliten till de vuxna (Andersson 1994). 

 

Det som sagt angeläget att föräldrarna och förskollärarna samverkar med varandra och upplever att 

de kan föra en dialog om deras tankar och åsikter. I berättelserna framkom det att informanterna 

ibland har utvecklingssamtal där de är tvungna att ta upp dilemman och problem. Förskollärare 

försökte vara så ärliga som möjligt med föräldrarna under samtalen, men det framkom att de inte 

alltid kunde berätta allt om barnets interaktion med andra barn på grund av sekretessen. Det måste 

då framkomma att det är på grund av sekretessen förskollärarna ej besvarar alla föräldrarnas frågor 

och inte på grund av oprofessionalitet. Om förskollärarna har en rak och ärlig kommunikation med 
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föräldrarna, upplever förhoppningsvis föräldrarna att de kan vara raka och ärliga tillbaka (Williams 

& Pramling Samuelsson 2000). 

 

Den kulturella individualiseringen framträder bland annat genom föräldrarnas varierande krav på 

utvecklingssamtalen. Informanterna berättade att samtalen ibland blev mer information från 

pedagogens sida medan andra samtal med föräldrar istället ledde till ett betydelsefullt möte där 

utbytet utav varandra var riklig. Förskollärarna berättade också att föräldraidentiteterna förändrades 

allt eftersom barnet blev äldre. I början av barnets skolgång på förskolan var föräldrarna oftast 

oroliga över barnens trivsel och välmående men allt eftersom barnet blev äldre ändrade föräldrarna 

fokus istället till barnets utveckling.  

 

6.1.3 Om utvecklingssamtal, innehåll och utformning  

 

Att planera och förbereda inför ett utvecklingssamtal varierade under berättelserna. Både med tiden 

att planera hur de förberedde strukturen och hur de skulle lägga upp samtalet. Att pedagogerna var 

flexibla i sitt yrke med utvecklingssamtalen framgick under resultatdelen då förskollärarna, trots 

olika förutsättningar för att planera och strukturera, lyckades att leda ett bra utvecklingssamtal med 

föräldrarna. Förskollärarna i berättelserna använde alla egna strukturer på utvecklingssamtalen. Det 

är bra med olika strukturer eftersom det visar pedagogernas flexibilitet i verksamheten. När de har 

designat egna strukturer till utvecklingssamtalen har de reflekterat över tidigare erfarenheter och har 

till slut en bra mall som passar förskollärarens mål med utvecklingssamtalet.  

 

I förskollärarnas berättelser förtydligades även för vem utvecklingssamtalen är till för. Alla 

förskollärare nämnde alla tre parterna, det vill säga förskolläraren, föräldrarna och barnet. 

Ordningen mellan de tre parterna varierade dock. Vi vill också mena att utvecklingssamtal är till för 

barnens skull men när allt runt barnet flyter på bra när det gäller utvecklingen, blir möjligen det 

senaste utvecklingssamtalet att stärka banden mellan pedagog och förälder. Vi har erfarenhet att 

förskolläraren och föräldrar börjat diskutera om vardagliga saker eftersom det inte har funnits något 

speciellt kring barnet att samtala om. Då har resterande tid av samtalet gått till att stärka banden 

mellan förskollärarna och föräldrarna istället.  

 

Det framkom i resultatet att förskollärarna ansåg att utvecklingssamtal är betydelsefulla. De anser 

att utvecklingssamtalen är nyttiga då de kan sitta ner ostört tillsammans med föräldrarna och 

samtala om barnet. Förskollärarna ansåg det angeläget att föräldrarna som inte tar för sig av lärarens 

uppmärksamhet också får en möjlighet att synas och höras. Förskollärarna i berättelserna ansåg 

också att kontakten med föräldrarna var av betydelse och därför la stor vikt på att 

utvecklingssamtalets innehåll blev så bra som möjligt. Vi är eniga om att det kan vara en stressig 

miljö i förskolan ibland och att mötet med förskolans pedagoger inte alltid blir som man tänkt sig 

och eventuella frågor och funderingar som då kan finnas, blir undanträngda till ett senare tillfälle. 

Vi anser att det är bra att veta att pedagogerna vill involvera föräldrarna och ge dem möjligheten att 

diskutera och reflektera i lugn och ro tillsammans med förskolläraren.  

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Vi valde att använda oss utav en narrativ kvalitativ intervju. Det narrativa perspektivet valde vi 

därför att vi önskade höra pedagogernas egna berättelser om deras upplevda erfarenheter med mötet 

av olika föräldraidentiteter. Därav var våra frågor i intervjun skrivna i öppen form så att 

pedagogerna fritt fick berätta (Trost 1997). Det narrativa perspektivet i studien gav oss en 

avslappnad intervju då informanterna inte blev styrda i deras berättelser och det gav oss därmed 

innehållsrika svar.  
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Vi valde två förskolor som vi ville studera närmare. Innan intervjuerna kontaktade vi förskolornas 

rektorer via telefon för ett godkännande av vår studie i deras verksamheter. Rektorerna var positiva 

till vår studie. Efter godkännande från rektorerna besökte vi förskolorna och visade vårt intresse för 

förskollärarnas deltagande samtidigt som ett missivbrev delades ut. Förskollärarna upplevde det 

som intressant och spännande och vi fick då ett klartecken ifrån fyra förskollärare att de gärna 

ställde upp i vår studie. Eftersom vi kände oss nervösa inför intervjuerna valde vi att göra en varsin 

pilotintervju innan. Detta gjorde oss säkrare i vår roll som forskare.  

 

Vi intervjuade förskollärarna en och en för att inte överta en maktposition gentemot pedagogerna. 

Vi upplevde då att atmosfären blev mer avslappnad och att informanterna berättade sin erfarenhet 

utifrån frågorna vi ställde (Trost 1997). Eftersom vi inte är erfarna intervjuare känner vi i efterhand, 

att det hade varit bra om vi suttit båda två tillsammans bitvis under intervjuerna för att komplettera 

varandra. Dock anser vi att resultatmaterialet blev bra. 

 

Vi tycker att denna datainsamlingsmetod har varit bra för vår studie eftersom det, trots få 

informanter, gav oss ett stort resultatmaterial med bred erfarenhet.  

 

6.3 Fortsatt undersökning 
 

I studien synliggörs förskollärarnas förhållningssätt och erfarenheter till föräldraidentiteterna. 

Intressant vore att undersöka vad föräldrarna anser om pedagogernas förhållningssätt till de olika 

kulturella identiteterna. Gör förskollärarna skillnad på barnen utefter föräldrarnas härkomst? Vi 

hade gärna valt att göra en längre studie där vi kan involvera fler förskolor och därmed även fler 

förskollärare. Vi uppmuntrar till vidare forskning med att involvera en mångkulturell förskola med 

många olika etniciteter, då identiteterna kan bli tydligare eftersom föräldrarna kommer ifrån olika 

länder där kulturen skiljer sig ifrån Sveriges kultur. Hur förhåller sig pedagogerna till det och hur 

synliggörs deras förhållningssätt då? Sverige är idag ett land där mångkulturen blir större och större 

och förskolorna blir mer och mer multietniska (Lunneblad 2006). 
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BILAGA 1 

 
xxxxxxx 09 September 2011 

Information beträffande intervju 

 
Till förskollärare som vill delta i en intervju för vårt examensarbete angående 

utvecklingssamtal i förskolan.  

 

I studien vill vi undersöka vad som händer i mötet mellan pedagog och förälder i ett 

utvecklingssamtal. Vi vill därför ta del av särskilt din pedagogiska erfarenhet. Intervjun är 

fullständigt frivillig och om du under tiden känner att du vill avsluta din medverkan kan du göra det 

utan någon som helst anledning eller följder. Vi kommer enskilt att intervjua dig och vi bokar tid 

och plats för intervjun så att det passar dig. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ungefär 30 

minuter och kommer att spelas in på en diktafon så vi är säkra på att inte missförstå eller missa 

informationen som uppkommer under samtalet.  

 

Har du några frågor angående intervjun eller studien, tveka inte att kontakta oss. Den inspelade 

intervjun kommer att sparas i två år på högskolan i Gävle innan det raderas. I vår studie kommer vi 

att använda informationen enligt vetenskapsrådets forskningsetiska föreskrifter. Det betyder att ditt 

namn och din medverkan omfattas av sekretessskydd. 

 

Vi, Madeilene Wik och Åsa Nordqvist är studenter vid förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. 

Din medverkan ingår i ett undersökningsmaterial som sammanställts i en rapport och utmynnar i en 

examination på C-nivå. 

 

Vi ser fram emot att få träffa dig och vill tacka för din medverkan i vårt arbete.  

 

Med vänliga hälsningar  

(Undertecknat av författarna) 

 

Madeilene Wik xxxXXxxx@xxxxxxx.xxx.xx xxx-xxxxxxx 

Åsa Nordqvist xxxXXxxx@xxxxxxx.xxx.xx xxx-xxxxxxx 

 

 

Handledare, Högskolan i Gävle 

Lisbeth Claeson     xxx@xxx.xx 
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BILAGA 2 

 

Intervjufrågor 
 

 

Berätta lite om din yrkesverksamma historia 

Vad är ett utvecklingssamtal för dig? 

Innan ditt första samtal fick du någon speciell utbildning för att leda ett utvecklingssamtal? Om nej 

hade du vela haft det? 

Anser du att det är nödvändigt med samtalen? Eller räcker det med mötet i hallen? 

För vem anser du utvecklingssamtalen är till för? 

 

Hur förhåller du dig till olika föräldrar(identiteter) genom samtalen? Exempelvis oroliga föräldrar 

eller de tystlåtna?  

På vilket sätt skapar du en öppen och trygg dialog under utvecklingssamtalen med föräldrarna? 

Upplever du att föräldrarna ändrar inställning till utvecklingssamtalen allt eftersom barnet blir 

äldre? 

Känner du att du kan vara hundra procent ärlig med föräldrarna under samtalet? Om inte, vad är 

det då för faktorer som påverkar? 

Vad kan vara speciellt svårt att hantera för dig under ett utvecklingssamtal? 

Berätta om ett speciellt kulturmöte med föräldrarna som särskilt berikat dig 

 

Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal? Får du tid till att planera? 

Hur lägger du upp utvecklingssamtalet? 

Hur känner du dig inför utvecklingssamtalet? Oro eller ser du fram emot det? 

Upplever du att samtalen fungerar bättre nu än när du var nyexaminerad? Om ja, hur? 

Reflekterar du själv kring själva samtalet efteråt? Om ja, varför? 

Hur tror du föräldrarna upplever samtalet? 

 

Upplever du att dina krav som förskollärare i utvecklingssamtalen har ökat i takt med läroplanens 

utveckling? 

Får ni extra stöd av arbetslaget och chef vid svåra samtal? Om ja, vilket stöd? 

 
 


