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Sammanfattning 
  

I Förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står att pedagoger i förskolan är 

skyldiga att skapa en dialog med föräldrar avseende verksamhet och barnets utveckling. 

Utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle att skapa goda relationer med föräldrarna. Detta 

uppnås genom ett kvalitativt utvecklingssamtal. Reggio Emilia är en speciell pedagogik 

som bygger på frågor och gensvar utifrån ett demokratiskt perspektiv. Genom att 

kombinera ämnet på ett nytt sätt, undersöks utvecklingssamtal ur ett Reggio Emilia 

perspektiv.  

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur ett utvecklingssamtal utförs i en 

Reggio Emilia-pedagogiskt inriktad förskola. Syftet är dessutom att ge ökade kunskaper 

i detta hänseende och att konkretisera vad som är viktigt att tänka på vid ett 

utvecklingssamtal. Undersökningen är gjord med hjälp av semistrukturerad 

intervjumetodik. Frågeställningarna är utformade för att klargöra vad som är viktigt att 

tänka på när man genomför ett utvecklingssamtal  

 

Resultatet visar hur viktig pedagogernas inställning till samt genomförande av 

utvecklingssamtalet är. Det påvisar vikten av att göra goda förberedelser för att uppnå 

optimalt resultat. De intervjuade pedagogerna anser att Reggio Emilias pedagogik är 

överlägsen därför att Reggio Emilia-pedagogiken alltid sätter barnets tillgångar främst 

vilket ger barnet stora möjligheter att lyckas. Reggio Emilia-pedagogikens grundtanke 

är att barnet synliggörs utifrån sina egna möjligheter. Här finns möjligtvis framtidens 

pedagogik.  

 

Nyckelord: Förhållningssätt, förskola, kommunikation, Reggio Emilia-pedagogik, 

utvecklingssamtal 
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1. Inledning 
”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet 

från kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och 

arbetet, verkligheten och fantasin görs till varandras motsatser.” (Grut, 2005). 

 

Jag har studerat till förskollärare med inriktning mot skapande möten i mångkulturella 

barngrupper inom förskola och fritidshem. Under min utbildning fick jag bra kunskaper 

vad gäller hanteringen av kontakten med barnen. Det jag känner som en begränsning är 

hur man som pedagog ska hantera kontakten med barnens föräldrar/vårdnadshavare. Jag 

tycker att det som förskollärare är otroligt viktigt att ha en god relation med dessa. 

Därför har jag valt att i mitt examensarbete skriva om hur man genomför ett 

utvecklingssamtal på en förskola. I det här fallet är det en förskola med Reggio Emilia-

pedagogik.  

 

Jag har valt att fördjupa mig i ämnet, för att jag har upplevt att mina kunskaper om 

utvecklingssamtal inte alltid varit tillräckliga. Den praktiska delen av förskollärar-

utbildningen har i det här fallet känts otillräcklig för att man skall få gå ut som 

förskollärare och känna sig trygg inom det här området. Det jag vill uppnå med det här 

examensarbetet är att påvisa och ge kunskaper både till mig själv och till blivande 

förskollärare och verksamma pedagoger, i vilket både barnskötare och förskollärare 

inkluderas. 

 

1.1 Bakgrund 

Det är en viktig del att ha kunskaper om utvecklingssamtal i sin kommande yrkesroll, då 

man arbetar för att skapa trygghet och ömsesidighet med både barn och föräldrar. Det 

krävs att man har den ömsesidigheten, för att kunna se barnets framsteg och kunna 

framföra det till föräldrarna vid mötet i sig. Fast då kommer frågan upp; ”Hur gör jag 

det som pedagog på bästa sätt?” En fråga som inte är så lätt att svara på, då det beror 

helt och hållet på den kommande situationen.  

 

Utvecklingssamtal är ett tydligt tillfälle för samverkan mellan vårdnadshavare och 

pedagoger, där man träffas för att tala om barnen. Hur de har det och hur man på bästa 

sätt gemensamt skall hjälpa dem och ordna en bra utveckling i den vardagliga 

verksamheten.  

 

Utvecklingssamtal introducerades i förskolan under 1970-talet, detta var förskolans så 

händelserika årtionde. Enligt Christina Gars (2006) måste en ömsesidig kontakt mellan 

både föräldrar och pedagoger skapas, då förskolan för fram information om det bästa de 

har och som förskolan får förvalta, det bör därför inte göras fel.  I förskolans 

styrdokument för Läroplan för förskolan står, ”Man skall föra fortlöpande samtal med 

barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan 

samt genomföra utvecklingssamtal” (Lpfö 98). Det blir som en mall att rätta sig efter, 

då det faktiskt är lag på vad barnen skall få uppleva under sin förskoletid. Förskolan har 

som uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna 

utvecklas rätt och mångsidigt. Arbetet sker i nära och förtroendefullt samarbete med 

vårdnadshavare.  
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I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det: 

 

 
Förskollärare ska ansvara för 

 att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. 

 att ge föräldrarna möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen. 

 

 

Arbetslaget ska 

 Beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 

verksamheten.” 

Lpfö 98 s. 13 

 

1. 2 Tidigare forskning 

Under denna rubrik avser jag att visa förskolans utveckling i allmänhet med 

tyngdpunkten lagd på själva utvecklingssamtalet. Jag har i möjligaste mån nyttjat 

tidigare forskningsarbeten, men vill samtidigt påtala att forskningsunderlaget i dessa 

sammanhang, enligt min uppfattning, är relativt begränsat. Utvecklingssamtalet i 

nuvarande form har genomförts sedan 1998 då den nya läroplanen Lpfö98 infördes. 

Dock har s.k. enskilt samtal eller kvartssamtal genomförts sedan 1970-talet. Dessa 

samtal kring barnets läroprocess blev då obligatoriskt (Gars, 2002). 

 

Gars (2002) tar upp vikten av att syftet med utvecklingssamtal i förskolan förtydligas 

och betonas. Gars anser att den bild av barnet som ges ska vara nyanserat och utförligt 

och att barnet enbart ska jämföras med sig själv och inte får jämföras med någon annan. 

  

I litteratur om Reggio Emilia-pedagogiken, till exempel utav Corsaro (2010), Dalberg 

(2005), Moss och Pence (1999), Markström och Simonson (2013) och Halldén (2007), 

kan man läsa om hur man skall synliggöra barnet. Bilden av barnet som en stark och 

självständig individ med egna förutsättningar och kompetenser som medverkar i och 

påverkar sin egen och andras vardag skall framhävas.  

 

Information om och kring det enskilda barnet är nödvändig för att pedagogen och 

föräldrarna skall erhålla en klar bild av hur barnets situation är. Men även att ge 

underlag till hur hemmet och förskolan på bästa sätt ska kunna samverka och samarbeta 

för att just utmana och uppmuntra barnets lärande och utveckling (Markström & 

Simonsson, 2013).  

 

Forskaren Ann-Marie Markström (2006) har undersökt utvecklingssamtal på förskolan 

utifrån institutionella sammanhang. Hon anser att det dagliga mötet i förskolan är ett 

möte mellan den privata och den offentliga kretsen. I förskolan möter pedagogerna 

dagligen föräldrar och det förs korta samtal mellan föräldrar och pedagoger till skillnad 

mot skolan. Pedagogen berättar vad som hänt under dagen i förskolan och föräldern 

berättar något från det privata livet. Utöver detta kommer ett särskilt samtal; 

utvecklingssamtal. Det är ett samtal mellan pedagog och föräldrar som enligt läroplanen 

och samtalsunderlaget främst skall handla om det individuella barnet. Samtalet är en 

interaktionistisk process, parterna har komplementära roller. I förskolan är vanligen den 
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första förberedelsen en gemensam angelägenhet för hela arbetslaget, vilket innebär att 

alla delger sin syn på sina erfarenheter av barnet. Därpå följer att ansvarig pedagog 

förbereder samtalet genom att insamla fakta, portfolio etc. Barnet deltar ibland i dessa 

utvecklingssamtal men då endast av praktiska, inte av ideologiska skäl. 

Utvecklingssamtalets funktioner är att rapportera mellan institutionen och föräldern, 

utbyta information, skapa en bild av eller berättelse om förskolebarnet, skapa en bild 

eller berättelse av institutionen, presentera sfärer utanför institutionen samt att 

samtalsparterna kan presentera sig själva som kompetenta föräldrar respektive personal 

(Markström & Simonsson, 2013). 

 

I samband med forskning kring utvecklingssamtalets betydelse och genomförande 

betonar (Gars, 2006) hur viktig relationen mellan pedagog och föräldrar är för att 

utvecklingssamtalet skall bli levande Det allra mest väsentliga är hur barnet gestaltas 

under utvecklingssamtalets genomförande. Samtalets primära uppgift är inte att granska 

och jämföra det enskilda barnet med mallar eller inte ens andra barn. 

 

Rosa Quispe Coronel (2009) påtalar i sitt examensarbete vikten av att pedagogen 

mycket noggrant förbereder sig inför varje utvecklingssamtal genom att observera 

barnet samt diskutera med övriga pedagoger. Hennes uppfattning är att pedagogerna 

följer både utvecklingspsykologiska normer och det individualiserade barnets synsätt, 

det vill säga att barnet utvecklas genom sina egna erfarenheter. Således är det viktigt att 

inte bara framhålla det som föräldrarna uppfattar som positivt utan även det som kan 

upplevas som mindre bra. 

 

Gars (2002) vill engagera alla involverade parter, inte minst pedagogerna själva som tar 

stort ansvar för och visar seriositet under utvecklingssamtalets genomförande. 

Utvecklingssamtalet/föräldrasamtalet på förskolan är ett tydligt tillfälle för samverkan 

då möjlighet ges till personliga och pedagogiska tankar och reflektioner. 

 

Författaren Buckhöj-Lago (2000) menar att genomförandet av ett välplanerat 

uppföljningssamtal skall ingå som en naturlig del i lärandeprocessen. För att skapa en 

positiv anda vid samtalets genomförande så måste man inleda neutralt innan man börjar 

med kärnfrågorna. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka och förstå hur utvecklingssamtal i 

förskolan utförs av pedagoger verksamma inom Reggio Emilia-pedagogiken och hur 

deras syn på utvecklingssamtalet är. Då närmare forskning i hur ett sådant enligt 

vedertagen praxis genomföres saknas avser jag att närmare ta fram ett sådant underlag. 

 

Mina frågeställningar är följande: 

 Hur genomför de tillfrågade pedagogerna ett utvecklingssamtal? 

 Vad har pedagogerna för inställning till utvecklingssamtal? 

 Vad har pedagogerna för upplevelse och erfarenheter av genomförda 

utvecklingssamtal? 

 Vilka är skillnaderna mellan Reggio Emilia-pedagogik och andra pedagogiker, 

när det gäller utvecklingssamtal enligt pedagogernas egna erfarenheter? 
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1.4. Perspektiv på Reggio Emilia-pedagogik 

1.4.1 Historiskt perspektiv på Reggio Emilia-pedagogik 

Reggio Emilia-pedagogiken startade som en filosofi på de kommunala förskolorna i den 

norditalienska staden Reggio Emilia under 1960-talet. Syftet var, förutom att utbilda 

barnen, att motverka och skydda dem ifrån nazistiska och fascistiska influenser, d.v.s. 

att vaccinera med tanke på erfarenheterna av andra världskriget.  

 

En viktig person för Reggio Emilia-pedagogiken var Loris Malaguzzi. Han var 

förskollärare som sedan blev barnomsorgschef. Han var en mycket engagerad och djupt 

humanistisk person som under sin livstid samarbetade med alla upptänkliga institutioner 

och samhällsrörelser i regionen, inte minst den uppvaknande italienska kvinnorörelsen. 

Han var djupt engagerad i sitt livsverk ända fram till sin för tidiga död 1994. Malaguzzi 

visade alltid den djupaste respekt för, och empati med barnen och tvivlade aldrig på sin 

sentens att alla barn bär på sin egen skatt: sina inneboende resurser och möjligheter. 

Dessa måste dock uppmuntras och inte förkvävas. Han var övertygad om barnens 

inneboende önskan/strävan att bli uppmuntrade vilket han uttrycker i ett samtal med en 

av sina främsta elever och förespråkare, Carlina Rinaldi där han säger att barnet behöver 

bli sett, observerat samt applåderat (Barsotti, 1997). 

 

1.4.2 Nutida perspektiv på Reggio Emilia-pedagogik 

Det som kännetecknar den här pedagogiken är bland annat; att man lyssnar till barnets 

åsikter, låter barnen bli sedda och hörda för sin individuella person (alltså inte för vad 

de kan och inte kan). Man fångar upp barnets intresse, enligt formeln ett barn har 

hundra språk (Grut, 2005). Till exempel när förskolan håller på att arbeta med tema 

natur och en dag så finner några av barnen en groda och börjar fråga saker så som; ”Vad 

äter den?”, ”Varför är den grön och inte röd?”, ”Kan de föda barn?”, ”Varför har den 

inga simfötter?” etc. Då fångar man upp barnens intresse och fortsätter på deras spår för 

stunden. Det hela kan vidareutvecklas till att man kommer in på tema vatten, som leder 

till båtar, som i sin tur leder till motorer, som leder till nycklar, som i sin tur leder till ett 

intresse för askar. Alltså är möjligheterna oändliga (Grut, 2005).  

 

Många pedagoger ställer sig frågan. En pedagogik är ingenting utan dokumentation. Så 

givetvis bygger det hela på lyssnande samt att man utvärderar och reflekterar vad man 

har åstadkommit (Wallin, 2013). Det kan göras via en väggdokumentation, t.ex. en 

utställning. Det viktiga i sig är att barn och pedagoger gör det tillsammans samt visar 

föräldrarna vad som sker i verksamheten. Det görs alltså enkelt via en 

väggdokumentation eller liknande. Det är framför allt viktigt att man pratar om det, 

både med föräldrar, andra avdelningar, inom arbetsteamet och med barnen. Barn älskar 

att visa och se vad de själva och deras kompisar gör/har gjort. Visst finns det barn, som 

inte alls tycker om att stå i centrum, men det får man enligt Wallin (2013) och 

Markström och Simonsson (2013) känna av då. 

 

Inom Reggio-Emilia pedagogiken är det även en viktig del att se en individs olikheter 

och dess likheter, alltså att alla kan och att alla är bra. Ingen skall bli exkluderad med 

negativ spegling, såsom ”Du kan inte, du är inte lika bra som alla de andra, du är udda”. 

För man vill förstärka det som är positivt, alla lär sig på olika sätt. Då kommer vi in på 

den materiella strukturen, med andra ord miljön. Några barn lägger gärna puzzel medan 

andra helst bygger Lego, för att inte nämna de som lär sig via rollekar och 
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dramaövningar. Miljön är uppbyggd med mest inte givna leksaker/material. Dockor, 

bilar, gosedjur, actionfigurer, My Little Pony är redan givna vad de kan göra och inte 

kan göra (oftast, undantag finns såklart). Man vill framhäva barnets kreativitet och eget 

tänkande. Man har mestadels s.k. icke givna föremål såsom toalettrullar, plywoodbitar, 

klotsar, Lego, Duplo, tygbitar, stenar, pärlor, pennor, berikande material helt enkelt. 

Fast även de förstnämnda leksakerna, även om de oftast ligger i en låda sorterade efter 

valör (bondgårdsdjur för sig, Barbiedockorna i en låda för sig, små figurer i en låda 

etc.), så bjuder det in till olika fantasifulla lekar. Det finns inga direkta regler och 

riktlinjer, för hur det skall gå till. För att tona ner negativ respons från omgivningen, 

t.ex. ett ”Du får inte…” eller ett ”Blanda inte ihop djuren och klotsarna…” från 

pedagogen och miljöns påverkan och eventuell situation, utan man vill tvärtom locka 

fram barnens intresse. Det är inte bara vad barnen gör i själva verksamheten som sparas, 

utan även deras lekar och konstruktioner kan sparas. T.ex. kan man faktiskt äta 

mellanmål i båten (en stor kartong), sjukhuset måste ta lunchrast (sitta i hemvrån och 

äta sin smörgås). Det behöver inte städas och plockas undan direkt, det stör den kreativa 

leken. Barnet skapar sin egen miljö och adekvata användningsområden för av de vuxna 

framdukade materialet/redskapen. Här är den vuxnes uppgift att förbereda situationer 

som ger barnet full frihet vad gäller val av förberett material (Wallin, 2013) och 

(Markström & Simonsson, 2013).   
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2. Metod 
Under detta kapitel förklaras vilken metod jag valt att använda mig av samt val av 

deltagare. Därefter redogörs för tillvägagångssättet och bearbetning av data. 

 

För att på ett enkelt sätt fånga en individs tankar, funderingar samt föreställningar kring 

ett ämne, så är det bra att använda sig av kvalitativa intervjuer som jag valt att göra, 

närmare bestämt en semistrukturerad intervju (Stukat, 2005). Jag valde att ha en sådan 

så pedagogerna som är intervjupersonerna i den här intervjun, skulle få utforma sina 

egna svar. Jag utförde intervjuerna med hjälp av en intervjuguide. Det är inte viktigast 

att frågorna kommer i samma ordning och för svaren kanske redan kommer på fråga ett, 

som tillhör fråga två etc. Det viktiga i den här processen är att informanterna har en 

öppen frihet att uttrycka sig under intervjun. Dessutom så kan följdfrågor ställas som 

inte står i själva guiden. Det gjorde jag några gånger. Det blir ett bra förtydligande, så 

att inga oklarheter uppstår senare vid bearbetning. 

 

Undersökningen är enbart kvalitativ. Jag gjorde inga mätningar eller kvantitativa 

tolkningar då antalet intervjuade pedagoger var begränsat (Stukat, 2005). I det 

kvalitativa synsättet handlar det således om att tolka och förstå de resultat vilka 

framkommer i intervjuerna. Det handlar inte om att generalisera, förutsäga eller att 

förklara något. Däremot går det att jämföra mot tidigare forskning. 

 

2.1 Val av deltagare 
”Problemet måste vara undersökningsbart och möjligt att besvara inom rimlig tid”. 

(Stukat, S 2005, Sid.21) 

 

Jag har valt att intervjua fyra förskollärare, samtliga var kvinnor vilket beror på att 

endast kvinnliga pedagoger fanns att fråga. Deras enskilt totala tid i yrket låg mellan 20 

år upp till 30 år. Dock har inte någon av dessa endast tjänstgjort på skolor som 

praktiserat Reggio Emilia-pedagogik. Erfarenheterna från skolor vilka praktiserar annan 

förskolepedagogik varierar från 20 år till 27 år. Erfarenhet inom Reggio Emilia 

pedagogik sträcker sig från 10 år som längst, ned till 2 år som kortast. Tilläggas bör att 

tidigare erfarenheter varierade från traditionell ej så renodlad pedagogik. Två pedagoger 

nämnde att de haft tillfälle att studera och ta del av Montessoripedagogik. Möjligen 

kunde resultatet blivit något annorlunda om någon av de intervjuade istället varit av 

manligt kön (Stukát, 2005).  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
Jag kontaktade en förskola som praktiserar Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Med 

hjälp av en pedagog från en av skolans avdelningar så tilldelades jag en dag som var 

passande för dem. Denne pedagog sa att hon skulle se till att jag fick pedagoger från 

olika avdelningar att ställa mina frågor till. Jag nämnde redan i telefon att intervjun var 

frivillig, anonym samt att de fick avbryta när de ville. Jag informerade om vad mitt 

arbete avhandlar samt klargjorde jag att det är en anonym intervju vars syfte enbart är 

att undersöka pedagogers åsikter om och genomförande av utvecklingssamtal. Därefter 

informerade jag om att data bara kommer att användas i mitt examensarbete (Stukat, 

2009).  Före varje intervju informerades informanterna om att det är en frivillig intervju 

och att de kunde avbryta närhelst de ville. De informerades också om att inga namn på 

personer eller förskolor kommer att förekomma i det färdiga arbetet. De etiska 

ställningstagandena är i enlighet med Vetenskapsrådet (2011). Sedan så visades 

frågorna, så de berörda fick en liten stund att se på dem, innan de ställdes. Det som 
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sades under intervjuerna antecknades med hjälp av block och penna. När intervjuerna 

var färdiga renskrevs de och korrigerades språkligt för att underlätta senare läsning. Vid 

oklarheter kontaktades informanterna för att klaragöra vad som sagts och menats 

gällande korta avsnitt. 

 

Om jag haft möjlighet att få tillfälle till att intervjua flera, t.o.m. samtliga pedagoger på 

plats skulle så skulle resultatet sannolikt visat en större variation och även givit en 

möjlighet att generalisera, en s.k. populationsundersökning (Stukat, 2005).  

 

2.3 Bearbetning av data 
För att bearbeta intervjuerna lästes de igenom ett flertal gånger. Intervjuerna jämfördes 

mot litteraturen. För att få en bild av vad informanterna svarat sammanställdes de 

enskilda svaren under varje enskild fråga. 

För varje fråga skrevs svaren upp på ett ställe för att sedan ställas samman till olika 

kategorier. Detta gjordes för att det skulle bli lättare vid sammanställningen i resultatet 

och bli överskådligt.  
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3. Resultat och analys 
Här kommer jag att redogöra för vad som kommit fram under arbetets empiriska del. 

Jag har som sagt valt att intervjua fyra förskollärare från olika avdelningar på en 

förskola med Reggio Emilia-pedagogik. I texten redovisas deras svar fråga för fråga och 

pedagog för pedagog. Efter dessa har jag gjort en egen sammanfattning där deras 

synpunkter läggs samman till en helhet. När jag skriver pedagogen/pedagogerna, så 

menar jag alla pedagogerna i allmänhet och inte var och en för sig. Jag har valt att 

redovisa min analys och mina tolkningar efter redovisat resultat. Analysen grundar sig 

på tidigare forskning, intervjusvar samt egna reflektioner. Citat som förekommer i 

texten härrör sig från intervjuade pedagoger. Avseende frågorna 10-12 så har pedagog C 

inte kunnat nås då dessa var av kompletterande karaktär och ställdes vid ett senare 

tillfälle. 

 

Vad är viktigast att tänka på vid ett utvecklingssamtal? 

Enligt A. bör man vara väl förberedd och ha gått igenom med kollegor så att man är väl 

insatt i barnet i fråga. Det är också bra om man får en dialog, frågor och gensvar är att 

föredra. 

Pedagog B. menar att man skall få fram det som är viktigast. Att alltid börja med det 

som är positivt, för att sen ta upp det som är mindre positivt. Att ha god tid, se till att 

föräldrarna får komma till tals. 

Pedagog C. säger skapa en god relation så att föräldrarna känner sig trygga. Det är 

viktigt att visa fram barnet på ett rättvist sätt, menar att tyngdpunkten bör läggas på vad 

de kan. 

Pedagog D. menar att man skall hålla sig till ämnet. Påvisar vikten av att ha en positiv 

och trevlig inställning. Det är också bra att lyfta fram något positivt. Man bör alltid se 

till det enskilda barnets utveckling och framsteg. 

  

Hur har synen på barnets utveckling förändrats på er arbetsplats genom årens lopp? 

Där svarar pedagog A. att man nu ser mer till barnet än tidigare då det var mer 

barnpassning. Rutinerna är desamma men nu ser man barnet mer och vad de behöver 

utveckla. Menar att det är en viktig demokratisk syn att lyssna mer till barnet.  

Enligt pedagog B. har man nu en helt annan syn på barnet, de får vara mer delaktiga. 

Det finns en mer synlig pedagogik nu än tidigare. Påvisar också att det nu finns fler sätt 

att använda dokumentationen på. 

Pedagog C. tycker också att det tidigare var mer inriktat på vad barnet kunde och inte 

kunde; t.ex. stå på ett ben. Nu är man mer inriktad på barnets tillgångar. 

Pedagog D. säger synen på barn har förändrats, man ser vad de vill. Menar att förut var 

det mer vad vi vuxna ville. 

 

Vad är det för fördel med ändring från hur det var förut jämfört hur det ser ut idag? 

Pedagog A. säger att barnen är mer öppna, och kan tänka själva. De vet om att de är 

viktiga. Förut sa man bara nej, idag säger man nej med en förklaring. Vilket medverkar 

till att hjälpa barnet fram till en annan lösning. 

Enligt pedagog B. så är det är barnet som styr, men vi finns där och hjälper till att styra 

upp målen i deras intresse. Det är ok att tycka olika och man måste inte alltid producera 

saker. 

Pedagog C. menar att man fokuserar utifrån vad barnet tycker är roligt genom att spinna 

vidare så kan barnet utvecklas. 

Pedagog D. säger att man nu får kreativa och själständiga barn som kan se egna 

lösningar.  Det blir flera frågor som ibland kan bli en nackdel om frågan blir för strikt 
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ställd. Påtalar att det krävs mer från pedagogen nu men det är till fördel för barnet. 

 

Hur brukar ni göra då ni genomför ett utvecklingssamtal? 

Enligt pedagog A. har alla pedagoger sina egna ansvarsbarn. Man tar fram deras minnen 

som finns sparade i iPad. Man bör inleda med lite allmänt småprat sen flyter det på. Här 

kan man berätta hur barnets dag ser ut, vad man eventuellt behöver träna på. Man bör 

alltid börja med det positiva. Tänk på att inte lägga fram allt negativt på samma gång. 

Pedagog B. säger att först skriver man ner sina egna observationer, sen pratar man 

igenom med övrig personal, skriver ihop ett dokument. Barnen bör få vara med en stund 

och själva få visa sin pärm. 

Pedagog C. säger däremot att upplägget av utvecklingssamtalet är ett koncept som 

ständigt är under utveckling. Senast så visades videoinspelning av barnen och utifrån 

dessa inspelningar så fördes diskussionen. Portfolio och andra saker som barnet har 

gjort skildrar barnet i nuläge. 

Endast pedagog D. säger att en mall alltid skrivs ner som stöd. Man går igenom barnets 

utveckling, visar eventuella filmer. Frågar föräldrarna om skildringen stämmer med 

deras uppfattning hur barnet är i hemmet. Man bör försöka att fånga ett moment i 

vardagen då barnet visar på utveckling. 

 

Finns det vissa samtal som är svårare än vad andra är? I sådana fall vilka är det? 

Enligt pedagog A är det i de fall, där föräldrarna inte behärskar det Svenska språket så 

bra, som svårigheter kan uppstå. 

Pedagog B. svarar ja, om det finns problem kan det vara på så sätt att inte alla föräldrar 

vill ta till sig och erkänna detta. Om en situation av förnekelse uppstår, är det svårt att 

motivera dessa att samarbeta. Även samtal där barn har annat språk och annorlunda 

kultur kan vara svåra. 

Pedagog C. menar att vid misstanke om att barnet far illa på något sätt t.ex. vanvård kan 

också svårigheterna öka. I sådana fall gäller det att ta upp detta med rätt infallsvinkel. 

Det här kan variera från fall till fall. Det kan även vara så att någon extra resurs, t.ex. 

logoped behövs då kan det finnas föräldrar som förnekar detta. Det här är mer vanligt 

vid mötet med föräldrar från andra kulturer. 

Pedagog D. påpekar däremot tillfällen när man behöver framföra sådant som är negativt 

t.ex. om barnet upplevs som varande vanskött, ex. dålig hygien. 

 

 

Hur kan man då göra så man är beredd inför ett sådant samtal? 

Pedagog A. säger att det gäller att se till att alltid ha tillgång till bra tolk. Det bästa är 

vanligen en duktig telefontolk. Man bör vara mycket tydlig och formulera enkla frågor 

och kommentarer. 

Enligt pedagog B. är det viktigt att vara noggrant förberedd och att ha klart för sig vilka 

problemen är samt på vilket/vilka sätt dessa kan lösas. Det är en fördel att det i flera 

steg. 

Pedagog C. påpekar att när man berättar om en problemsituation så skall man vara 

förberedd i avseende på vilken hjälp som kan erbjudas. Problemet bör läggas fram så att 

berörda föräldrar inte känner sig skuldbelagda. 

Nästa pedagog D. säger sig iaktta noggranna förberedelser. Hon skriver ned tankar och 

kommentatarer innan samtalet. Till skillnad från skolan har förskolan daglig kontakt 

med föräldrarna vilket är en positiv sak 
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Tycker du/ni att ni att utvecklingssamtal behövs för er verksamhet? 

Enligt pedagog A. är det alltid bra att få den här tiden att sitta ned och samtala. Hon 

påtalar också att det går bra att ta ett extra samtal om det finns behov. 

Pedagog B. instämmer absolut. Tamburkontakt finns alltid men ett samtal i lugn och ro 

behövs. Hon menar också att det är ett tillfälle att informera om förändringar samt ge 

inblick i vår verksamhet. 

Pedagog C. tycker också att det behövs och säger att det kan vara tillfällen då saker och 

ting som inte kommer fram annars dyker upp. Föräldrarna får möjlighet att erhålla 

information samt lämna egna synpunkter. 

Även pedagog D. tycker att det behövs. Hon framhåller att det är ett utmärkt tillfälle att 

uppmärksamma det tysta och lågmälda barnet. Utan samtal skulle dessa barn inte bli 

uppmärksammade. 

 

Tycker du/ni att ni skulle behöva mer tid, för att observera barnet i fråga, inför 

samtalet?  
Pedagog A. menar att mer tid behövs alltid. På något sätt måste erforderlig tid hittas 

enligt henne. 

Pedagog B. svarade nej på frågan att tiden finns för att observera, dock finns tid för 

dokumentation inte alltid. Hon säger också att detta var mer styrt tidigare. 

Pedagog C. säger nej man får dokumentera och skriva ned hemma. Hon önskar mer tid 

för att diskutera och samtala inom arbetsteamet. 

Pedagog D. svarar nekande. Mer tid önskas. Hon upplever att det fanns mer tid förut. 

Hon hävdar att pedagogerna bör bli bättre att säga till att man behöver observationstid. 

Det är du själv som sätter gränsen. Hon hävdar att det är pedagogens eget ansvar. 

 

Hur många samtal har man under ett år? 

Pedagog A. svarar ett på hösten och ett på våren. 

Pedagog B. säger ett inplanerat, men att ingen gräns finns. 

Pedagog C. svarar ett, men två om man har inskolning. 

Enligt pedagog D. så använder de normalt ett, men om det finns behov flera. Hon 

påtalar att den dagliga föräldrakontakten också finns.  

 

 Hur länge har du arbetat som pedagog totalt och inom Reggio Emilia pedagogiken? 

Pedagog A. har arbetat under ca 30 år varav ca 10 år inom Reggio Emilia. 

Pedagog B. har arbetat 20, 5 år. Hon säger att hon har arbetet med Reggio Emilia sedan 

hösten 2009 

Pedagog C. Svarade ej på frågan. 

Pedagog D. svarar att hon har arbetat sedan 1984, d.v.s. 29 år, varav 2 år inom Reggio 

Emilia. 

 

Har du erfarenhet av annan pedagogik? Om ja vilken? 

Pedagog A. svarar ja. Hon menar att tidigare var pedagogiken mer traditionell, inte så 

renodlad som nu. Hon har läst mycket om olika typer av pedagogik, t.ex. Montessori-

pedagogik och har tidigare arbetat med blandad pedagogik. 

Pedagog B. svarade med viss osäkerhet ja, då hon inte klassar tidigare pedagogik 

renodlad utan mer som blandpedagogik. 

Pedagog C. svarade ej på frågan. 

Pedagog D. svarade nekande, men har genomfört studiebesök på Montessori förskola. 
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Om du har arbetat med annan pedagogik än Reggio Emilia. Skiljer sig själva 

utvecklingssamtalets upplägg, utförande samt syfte åt? 
Enligt pedagog A. skiljer den sig åt. Reggio Emilia är mer pedagogiskt då det visar vad 

barnet har för tillgångar. Här kan s.k. läroplattor vara ett exempel på nya hjälpmedel 

som används. Hon anser att den pedagogik som de har idag är bäst, bl. a därför att 

barnen är mera med i verksamheten.  

Pedagog B. tycker att tidigare var uppläggen för utvecklingssamtalet mera inriktade på 

vad som barnet borde/skulle kunna. Synen på barnet har utvecklats. Nu börjar man se 

mer utifrån barnets starka sidor. Idag är det lättare att lyckas (för barnet) då synen på 

vederbörande förändrats till det mera positiva. 

Pedagog C. svarade inte. 

Pedagog D. svarar nekande. Hon har inte arbetat med annan pedagogik, men anser att 

utvecklingssamtalet inom Reggio Emilia utgår mer påtagligt från barnet. Man ser och 

framhåller det som är positivt vilket bejakar barnets starka sidor. 

 

Övriga frågor/synpunkter? 

Pedagog A. har inga övriga kommentarer. 

Pedagog B. tar upp att det är stor frihet i Reggio Emilia-pedagogiken och sättet att 

arbeta och nå upp till målen, möjligheterna är oändliga. 

Pedagog C. påtalar vikten av det personliga bemötandet. Vilket gör det lättare at ta upp 

känsliga områden med föräldrarna. 

Pedagog D. har heller inga övriga kommentarer.  

 

3.1 Resultat 
När jag nu sammanfattar intervjuerna, så verkar pedagogerna vara ense om följande 

saker, som jag nu presenterar i punktform. 

 

Pedagogerna är ense om vikten att vara väl förberedd och att detta är A och O inför ett 

utvecklingssamtal. Om man är väl insatt och förberedd, så får man så mycket tillbaka. 

De enades om att gensvar och en positiv uppbyggnad av kontakten är viktigast.  

 

De bör ha gått igenom med sina kollegor vad som skall tas upp under samtalet, så alla 

får med sin syn på barnet i fråga. Detta för att inte missa en viktig del i utvecklingen, för 

alla har en egen syn på allting. För alla pedagogerna har sina egna ansvarsbarn, men det 

är ändå bra att dela på utvecklingssynen, så alla är ense.  

 

I ett samtal så bör både fördelar hos barnet komma fram, likväl som de mindre bra 

sidorna. Fast då är det viktigt att man börjar med det positiva, lägger fram det mindre 

bra på ett professionellt sätt utan att anklaga någon för barnets situation, för att sedan 

avsluta med någonting positivt, kanske ett av barnens framsteg.  

 

Det är viktigt att samtalet genomförs i form av en dialog. Pedagogen styr själva 

samtalet, men föräldrarna skall känna sig trygga i att de när som helst kunna fråga 

eventuella frågor samt ha synpunkter.  

 

Barnet är i fokus idag på ett helt annat sätt än vad fallet var tidigare. Man har gått från 

en så kallad barnpassning till en mer pedagogisk syn på barnets kommande utveckling.  

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att fånga barnets pedagogiska utveckling i 

s.k. här och nu sammanhang lättare. Detta kan ske t.ex. via film på läroplattor, digitala 

foton, ljudupptagningar etc. De här verktygen gör den pedagogiska dokumentationen 

enklare, mer givande för både barnet, föräldrarna samt pedagogerna och ger mer 
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möjligheter och alla barnen får synas och blir stimulerade. Förut så var det viktigt att 

alla gjorde en påskkyckling, den skulle vara gul med en orange näbb, men idag så har 

barnen en mer demokratisk roll och får vara med och påverka, till exempel ”Min 

kyckling skall vara grön”, ”Nej, vi vill göra en påskdans” osv. De vet att deras röst blir 

hörd. 

 

Förut så var barnets kunskaper det man fokuserade mest på. Det var som en kontroll, 

kan barnet t.ex. stå på ett ben. Så här ser det inte ut alls idag. Klart att de fokuserar på 

vad barnet kan, men lägger inte en större vikt i exakt om de kan hålla i en penna etc. Det 

viktiga är att låta barnets intresse styra. Om ett barn tycker om temat dinosaurier, så 

kanske hen både skriver namnet på favoritdinosaurien, ritar en dinosaurie samt att 

kanske hen också vill agera en sådan stående på ett ben etc. Det är i barnets intresse 

pedagogerna får in lärandemålen och inte tvärt om.  

3.1.1 Genomförandet av utvecklingssamtalet 

Varje pedagog har sina egna ansvarsbarn. Det finns en mall. Min observation är att den 

inte alltid följs slaviskt. Den här mallen är som ett extra stöd inför samtalet, så ingenting 

glöms bort när pedagogerna tolkar sina egna observationer av barnet när de skall skriva 

ihop ett dokument och personligt brev om barnet, som sedan sätts in i vederbörandes 

pärm.  Pedagogerna anser att de får en övergripande uppfattning av hur barnet är, då de 

observerar och dokumenterar barnet. De pratar gärna och frågar varandra inom 

arbetsteamet också, så de får en rättvis bild av barnet inför kommande samtal. Digitala 

hjälpmedel används numera som en självklar del i den pedagogiska dokumentationen. 

Samtalet skall inledas med att presentera de positiva sidorna och egenskaperna hos 

barnet. För att kunna presentera sådant som är mindre bra och eventuellt måsten att 

arbeta vidare med. För att avsluta med någonting positivt, förälderns eventuella frågor 

samt synpunkter och önskemål. Barnet har möjlighet att vara närvarande. Det här 

möjliggörs genom att barnet har möjlighet att medföra sin personliga portfolio. Syftet 

med barnets närvaro är att stärka hens självkänsla. Barnet skall efter samtalet ha vuxit 

och fått mer kunskap. Det här skall vara den röda tråden.  

 

3.1.2 Det svåra utvecklingssamtalet, upplägg och genomförande 

Ett av utvecklingssamtalen som pedagogerna ansåg som svårt är då man möter föräldrar 

med olika typer av kulturell och/eller religiös bakgrund. Då kommunikationen inte är 

tillräcklig uppstår svårigheter för båda parter att göra sin röst hörd och bli förstådd. Det 

kan finnas en annan tolerans angående pojkar och flickors roller och agerande. Även 

olika åsikter avseende; aga, maten, väder etc. Ett exempel är att pojkar ibland får och 

kanske uppmuntras att vara dominanta, allra helst över yngre syskon och eventuellt 

flickor i allmänhet. Det händer relativt ofta att särskilt flickor inte är ändamålsenligt 

utrustade och klädda för utomhusaktivitet. Det kan finnas föräldrar från andra kulturer, 

som anser det vara acceptabelt att få aga sina barn, trots svenskt förbud mot aga. 

Svårigheten hos pedagogen är då att mycket tydligt framföra vilka lagar och regler, som 

gäller och är ändamålsenliga i Sverige. Bara en sådan enkel sak som om det skulle vara 

vinter och snön faller ned, kan uppfattas som farligt och blir skrämmande om man inte 

varit med om snö förut. Det kan bli en kulturkrock.  

 

En av pedagogerna lyfte fram att så kallade bråkiga barn, var det som var svårast att ta 

upp. Efter en följdfråga; ”Hur menar du nu?”, så rättar sig pedagogen och säger att hon 



 

13 

 

menar de barn som blir stökiga, på grund av sin omgivning och brist på resurser i den. 

Även att det kanske finns en diagnos bakom. Den här pedagogen förtydligar med att 

säga; ”för bråkiga barn får man väl inte säga? Men du vet vad jag menar”. Sedan ger 

hon ett givande exempel.  

 

Pedagogerna på den här förskolan använder sig av tolk vilket är att föredra. Här 

begagnar man sig dels av egna resurser i form av exempelvis skolpersonal i kommunen 

vilka talar aktuellt språk, telefontolkning eller personligt närvarande auktoriserad tolk. 

Fördelarna med att använda lokal personal är tillgänglighet samt ekonomiskt. Men jag 

anser och å andra sidan att man bör tänka på att sekretessen samt opartiskheten kan 

påverkas på ett mindre bra sätt. 

 

Ytterligare exempel på samtal enligt rubriken ovan som framhålls, är när barnet är i 

behov av olika former av särskilt stöd såsom exempelvis, sen utveckling, utåtagerande 

beteende samt utredning inför eventuell diagnos. Ett annat område är brister i den 

allmänna omvårdnaden i hemmet såsom brister i hygienen. Inför dessa samtal, menar 

pedagogerna, gäller det att förbereda sig noggrant, kontakta tillgänglig expertis eller 

mer rutinerad personal. Problem med resurser skall framställas på så sätt att föräldrarna 

inte känner skuld. Det framhålls att det alltid är skolan/kommunen som säkerställer 

detta. Vikten av att återkoppla kontinuerligt påtalas. Den svåraste formen av 

utvecklingssamtal är när det finns misstanke om fysisk eller psykisk misshandel. Med 

stor sannolikhet övergår det vid sådana misstankar i andra former av åtgärder. 

3.1.3 Behovet av utvecklingssamtal 

Pedagogerna anser att utvecklingssamtalen är viktiga för samverkan. Föräldrar och 

förskollärare träffas för att prata om barnet, om hur barnet har det och om hur man på 

bästa sätt gemensamt ska kunna ordna för dem. Samtalen blir då ett tillfälle att tala om 

barnets behov, om vad ett bra föräldraskap innebär och vad som är förskolans uppdrag. 

Förskolans pedagoger har dagligen så kallad tamburkontakt med föräldrar, men det är 

viktigt att i lugn och ro få sitta ner och prata om eventuella funderingar. En pedagog 

påpekade att utvecklingssamtalen var bra för att framhäva de mer tysta och lugna 

barnen. Hon menar att de ofta glöms bort, inte med vilja, men de bara finns där och blir 

inte alltid så djupgående observerade, men inför ett utvecklingssamtal så blir alla barn 

synliggjorda och observerade. Så deras framsteg kan visas för föräldrarna. Hon påpekar 

också även att man inte struntar i barnen som är mer tysta, men de mer krävande barnen 

tar mer tid.  

3.1.4 Observationstid 

Observationstiden finns, för det görs kontinuerligt i den dagliga verksamheten. Här har 

pedagogerna delade meningar, men som i grund och botten slutar med att tiden finns, 

mer eller mindre. En av pedagogerna sa att tiden finns, men skulle önska mera tid, för 

då kan man få fram mer information om det speciefika barnet i fråga. Var även inne på 

att gruppens utformning spelar en viss roll, då man observerar. En annan av 

pedagogerna ansåg att tiden finns, för det är barnen som alltid kommer främst. Så man 

får helt enkelt göra tiden möjlig, men mer tid är alltid bra att ha. En av pedagogerna 

ansåg att tiden inte fanns, men resonerade fram att tiden finns, bara att man som 

pedagog var dålig på att säga till om att man vill och kan observera ett eller flera barn 

just vid ett av tillfällena. Däremot anser alla pedagogerna att tiden för planering och 

diskussion i arbetsteamet är svår att få till. Det framkom från samtliga pedagoger att det 

i nuläge förekom att man skriver sin planering hemma. 
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3.1.5 Antal utvecklingssamtal 

Här var pedagogerna eniga. Planeringen är ett utvecklingssamtal per år. Det finns ingen 

gräns, så fler kan fås vid önskemål från föräldrar och vid behov. Kvalitet är att föredra 

framför kvantitet. 

 

3.2 Analys 
Mina resultat kunde ha blivit annorlunda om jag hade valt en förskola med mindre 

resurser. Nu tänker jag både på utemiljön som på innemiljön. Fast jag lägger störst vikt 

på utemiljön, då barnen blir mer självständiga i sin lek utomhus. Det kan pedagogerna 

ha massor av hjälp av för kommande utvecklingssamtal. De ser mer vid en observation i 

den fria leken utomhus än inomhus då är barnen mer inpå varandra i de olika stationära 

lekmiljöerna. Det här berör den förskolan jag varit på och bygger min intervju på. Här 

har barnen en stor gård och det är en fördel när pedagogerna samlar information om 

barnen t.ex. inför ett utvecklingssamtal. På gården finns tillgång till en liten inhägnad 

skog, en större att gå till på utflykt, fasta lekredskap, en väg som går runt för att cykla 

på, en större gräsmatta, bärbuskar, stor sandlåda, m.m. Hade jag valt en förskola med en 

mindre gård, så hade inte den här friheten kanske riktigt funnits och då kan man inte 

alltid se vad barnen kan åstadkomma med hjälp av sin fantasi och kreativitet inför 

eventuella utvecklingssamtal eftersom alla blir tätt inpå varandra, det är på både gott 

och ont. Nu skall även tilläggas att för många lekredskap kan hämma fantasiförmågan, 

vilken verkligen skall föras fram under utvecklingssamtalet (både via foton och 

eventuella video klipp). Det är viktigt att observera barnet istället för att ställa en 

konkret fråga då barnet inte alltid kan uttrycka sina känslor och inre funderingar. 

 

Jag har valt att genomföra min intervju samt mina observationer på en förskola. Hade 

jag valt att genomföra intervjun samt observationerna på en skola eller på ett fritidshem, 

så hade det kanske sett annorlunda ut i resultaten jag fått. Jag valde en kommunal 

förskola, men hade jag valt en kooperativ istället, så hade kanske resultaten av 

observationen samt svaren från intervjun blivit annorlunda. Likväl om jag valt en skola 

eller en förskola där svenska inte är modersmål. Visserligen var det så även nu för vissa 

av barnen, men jag menar en förskola med enbart barn med annat språk än svenska som 

modersmål, då svenskan kanske kommer på tredje plats (t.ex. somaliska, tecken som 

stöd samt svenska). Då kanske det blir svårare att använda sig av Reggio Emilia-

pedagogik, då den bygger på frågor och gensvar. I början kan det vara en styrande 

faktor, språkmässigt men det kan med tiden bli lättare att använda den pedagogiken.  

 

De intervjuade pedagogerna hade samma ålder på barnen, d.v.s. en blandad grupp (1-5 

år). Hade t.ex. de tillfrågade pedagogerna haft olika ålder på barnen, så kanske det hade 

blivit olika resultat från pedagogen som hade en grupp med 5-åringar än från de som 

hade en grupp med yngre barn. För att barnen är olika och lär på olika sätt. 

 

De tillfrågade pedagogerna var enbart kvinnor. Det kan påverka svaren, men är inte 

speciellt troligt. Men och andra sidan, så är deras intressen en stor faktor i den här 

intervjun, för alla ser och lägger märke till olika delar, beroende på vad som intresserar 

oss. Det är bra att höra med varandra om barnet i fråga och det är pedagogerna eniga om 

att de gör. Fast och andra sidan, vad händer om alla fyra pedagoger i arbetsteamet på en 

avdelning intresserar sig t.ex. endast för att spela fotboll och måla med vattenfärg? Det 

som troligtvis händer är att helhetsbilden av barnet då försvinner.   
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Pedagogerna hade olika erfarenhet av att arbeta i förskolans värld, dels för att 

pedagogiken ändrats, dels för att nyare synsätt tillkommit mm. Arbetslivserfarenheten 

var olika från pedagogernas sida, trots att allting i överlag mynnade ut i ett samtycke.  

 

De frågor jag frågade under intervjun var semistrukturerade, hade de haft ett mer strikt 

upplägg, så kanske svaren blivit annorlunda. Det finns många faktorer som spelar roll i 

hur man genomför observationer eller intervjuer, allting kan mynna ut i olika resultat. 

Det jag tagit upp är bara ett tillvägagångsätt som berör mitt arbete.  

 

Det finns många faktorer som påverkas av att ha utvecklingssamtal t.ex. att barnen 

(eleverna) får veta sina egenskaper samt begränsningar på en adekvat nivå och 

föräldrarna får insikt i den dagliga verksamheten. Om ett barn har ett eller flera 

problem, så kan de få vägledning för den rätta hjälpen. T.ex. ett barn med ett 

funktionshinder kanske behöver hjälp från habilitering eller ett barn med svag 

språkförståelse en annan hjälp. Det gynnar även pedagogerna att utvärdera den 

pedagogiska miljön, både fysiskt och psykiskt. Det mest viktiga med utvecklingssamtal 

är nog det att alla barnen blir sedda och hörda samt får den demokratiska rättigheten att 

säga vad de tycker. Genom detta arbetssätt får barnen möjlighet att känna sig starka, 

bygga upp sin självkänsla samt få tillfälle att uttrycka sig själv med egna ord (eller på 

annat sätt). De får visa upp sitt arbete (och arbetsplats) för sina föräldrar.  
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4. Diskussion 
Mitt syfte med detta arbete var att undersöka samt förstå hur utvecklingssamtal i Reggio 

Emilia-förskolan genomförs av pedagogerna, deras syn på, åsikter om samt hur dessa 

genomför ett sådant. 

Jag avser här att föra en diskussion om vad som framkommit under det att jag arbetat 

med de här frågeställningarna. 

 Hur genomför de tillfrågade pedagogerna ett utvecklingssamtal? 

 Vad har pedagogerna för inställning till utvecklingssamtal. 

 Vad har pedagogerna för upplevelser av utvecklingssamtal? 

 Skillnader mellan Reggio Emilia pedagogik och andra pedagogiker. 

Pedagogernas egna erfarenheter av sådana. 

Idag är pedagogen och verksamheten styrd på ett annat sätt än tidigare av förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010). Detta är till det bättre därför att pedagogen känner ett större 

ansvar för barnens utveckling. Den pedagogik som tillämpades förr och byggde på 

tillsyn och förvaring när vårdnadshavarna inte var närvarande är borta ur bilden. Under 

mina observationer och intervjuer med pedagogerna som har en speciell pedagogik att 

följa, i det här fallet Reggio Emilia-pedagogiken, är det viktigt för framtiden att hålla 

pedagogiken uppdaterad. För som sagt så har hela verksamheten utvecklats till en 

demokratisk miljö. 

 

Reggio Emilia-pedagogiken lyfter fram barnet med dess alla förmågor och styrkor 

vilket gör att förskolan lättare kan fokusera på dessa i regel positiva egenskaper. 

Tidigare, innan denna och andra pedagogiska metoder fanns, så låg tonvikten på att 

påtala det som fungerade mindre bra eller sämre under utvecklingssamtalen. Detta sätt 

tillämpas inte idag. Man resonerade att det som fungerar är bra och det som fungerar 

dåligt är det som de vill komma åt. Därför bör vikt läggas vid att som pedagog öva mera 

på frågor och gensvar. Det förekommer barn med olika svårigheter i verksamheten 

också, bland annat på grund av diagnoser, eller som är under utredning. De här barnen 

behöver mer struktur i vardagen, lotsning samt få korta uppmaningar och inte bli 

frågade frågor, så som; ”Hur tänkte du nu?”, ”Hur skall vi göra” och liknande. Då t.ex. 

ett utåtagerande barn kan missuppfatta. Alla barn kan förstå men på olika plan. Vikten i 

själva lotsningen ligger i stor del hos pedagogen. För själva Reggio Emilia-pedagogiken 

bygger på mer öppna frågor istället för mer raka direktiv dock kan direktiv vara bra om 

stunden kräver. 

 

Genomförandet av utvecklingssamtalet överensstämmer med Quispe Cornells (2009) 

forskning där hon bl.a. påtalar vikten av förberedelser och individuellt synsätt. Viktiga 

delar av själva förberedelserna, enligt henne, är att man har observerat barnet tidigare 

samt noga diskuterat med kollegor om barnet. Det är nu viktigt att ha i åtanke att alla 

som arbetar inom förskolan, skolan samt fritidshemmet har olika erfarenheter avseende 

pedagogik etc. Det är viktigt att man är överens inför utvecklingssamtalet, för det 

viktigaste är inte hur lång eller kort erfarenhet man har, bara det fungerar och skapar en 

bra pedagogisk miljö, för så väl barnen som pedagogerna att vistas i. En nyutbildad 

pedagog kan tillföra ett nytt synsätt som fungerar bra, medan en pedagog som har 

arbetat längre kan tillföra ett synsätt som fungerar i praktiken. Både teori och praktik 

blir en viktig del i ett pedagogiskt förhållningsätt. 

 

Pedagogerna påtalar vikten av att man måste vara väl förberedd inför ett 

utvecklingssamtal. För att detta skall kunna möjliggöras måste erforderlig tid för 
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förberedelser avsättas, enligt min mening. Vidare analys kring denna gemensamma 

utgångspunkt säger mig att lärarna med största sannolikhet känner stor förväntan från 

föräldrarna. Sannolikt utgår dessa från att pedagogen innehar kunskaper om och kring 

deras barns kunskaper och färdigheter, utvecklingspotential, styrkor och eventuella 

svagheter. Självfallet gör allt detta att ansvaret vilar på pedagogens axlar. Å andra sidan 

kan man här se att just dessa förväntningar under samtalets gång kan utvecklas på ett 

sådant sätt att förskolan inte riktigt får fram vad som är eventuella svagheter hos eleven 

då det kan vara svårt att vara obekväm. Ett väl underbyggt underlag är till god hjälp för 

pedagogen i dessa fall. Förberedelsetiden inför utvecklingssamtalet är således a och o 

vilket de intervjuade pedagogerna verkar vara eniga om. Dessa påtalar att möjlighet att 

inskaffa relevant underlag vanligen finns då man ständigt har varit med barnen under 

observation eller kommunicerar med dem via lek, samtal etc. Ett inte alltför ovanligt 

problem är möjligheterna för att göra själva förberedelserna för samtalet inte finns på 

ordinarie arbetstid fastän underlaget är fullgott. En av pedagogerna säger att det inte är 

alltför ovanligt att förberedelser inför samtal helt eller delvis får ske utanför arbetstid.  

Samtliga intervjuade anser att i slutänden, när man väl sitter inför föräldrarna och skall 

genomföra samtalet ska allting vara väl förberett och noggrant planerat. Vid min analys 

av intervjusvaren reflekterar jag över det faktum att förberedelsetiden inför 

planeringssamtal, d.v.s. tid att samverka och diskutera med kollegerna inte är tillräcklig. 

Det beror sannolikt på att barngrupperna under senare år tenderat att växa. Till detta 

kommer också det faktum att gruppen barn med särskilda behov har ökat. Under 

intervjuerna så framkommer att inte tid till uppföljning alltid finns. Konsekvenserna av 

tidsbrist till förberedelse och utvärdering av utvecklingssamtalet gör att en byggsten i 

pedagogiken faller. Det är inte hållbart för pedagogerna att ta med arbetet på sin fritid. 

Utvecklingssamtal utförs av en anledning och det är för att föräldrarna skall få en 

inblick i barnets utveckling, vardag samt i verksamheten. Fast görs det inte ordentligt, 

så blir själva utvärderingen inför utvecklingssamtalet kvantitativ och det blir inte 

speciellt bra, då det inte gynnar barnet. Då går det inte att arbeta efter själva Reggio 

Emilia-pedagogiken som styrker den pedagogiska dokumentationen.  

 

Det framgår tydligt av intervjusvaren att pedagogerna är medvetna om föräldrarnas 

förväntningar och eventuella farhågor. Tidigare var det mer inriktat på vad barnet besatt 

för kunskaper, idag så ser man varje barn mer individuellt. Fokus ligger på barnets 

tillgångar och goda egenskaper. Reggio Emilia-pedagogiken har en stor tilltro till 

barnets inneboende möjligheter, därför är samarbete en så viktig del i Reggio Emilia-

pedagogik.  

 

Pedagogernas inställning till utvecklingssamtal är genomgående positiv, då det ges 

tillfälle till att inför föräldrarna och även barnet under avslappnade former diskutera 

barnets utveckling, styrka, svagheter och vad som eventuellt kan och bör arbetas vidare 

på. Tvåvägskommunikation, pedagog och förälder är själva essensen i ett 

utvecklingssamtal. Detta överensstämmer med Gars (2006) bild av vikten av 

kommunikation kring barnet. 

 

Jag instämmer till stor del med de åsikter som framkommit under intervjun med 

pedagogerna om ett professionellt och seriöst genomfört utvecklingssamtal. Inte minst 

därför att resultatet kan utmynna i personliga handlingsplaner samt här ges tillfälle att 

uppmärksamma det tysta och lågmälda barnets behov.  

 

Samtliga tillfrågade pedagogers upplevelse av utvecklingssamtalet var genomgående 

positivt, och de återkom vid flera tillfällen under intervjun till allt det positiva som kan 
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framkomma under ett utvecklingssamtal (Markström, 2006). Markström menar att i 

utvecklingssamtalet kan parterna närma sig varandra och gemensamt skapa en rättvis 

syn av hur barnet är samt dess behov och potential. Pedagogens förberedelser och 

genomförande av utvecklingssamtalet stämmer väl överens med vad Markström 

presenterar i sin undersökning. 

 

Pedagogerna har varierande erfarenheter av andra förskolepedagogiker än Reggio 

Emilia-pedagogiken. Dock är dessa överens om att Reggio Emilia är att föredra då den 

ger större möjligheter för barnet att lyckas och flera infallsvinklar då den framhåller det 

positiva och bejakar barnets starka sidor. Genom att dagens teknologi tillåter att filma, 

ta foton digitalt etc. Likväl som att laminera ett löv. Det gör barnen mer delaktiga och 

blir ett personligt bidrag från var och en av barnen till den pedagogiska 

dokumentationen. Det här gör inte bara att barnen får en mer rättvis bild av hur de är 

och agerar, det bidrar även till att deras vårdnadshavare får en större inblick i barnets 

vardag samt hur verksamheten tyr sig under dagarna. Har man t.ex. tillgång att låta 

barnet gå själv med en digitalkamera och fota vad hen gillar bäst på förskolan, skolan 

samt fritidshemmet, så går det att utvärdera och därmed också tillföra mer av vad barnet 

tycker om. Det blir alltså en vinstsituation för alla. För alla vill sträva efter välmående i 

barngruppen, en lugn och harmonisk miljö, likväl den fysiska, psykiska samt sociala.  

Min reflektion är att den tekniska och digitala utvecklingen verkligen ökar 

möjligheterna att följa barnens utveckling samt prestationer på ett sådant sätt som inte 

tidigare varit möjligt även om inte alla pedagoger har de här kunskaperna inom IT. 

Detta faktum bl.a. möjliggör att Reggio Emilias grundtanke, att barnets inneboende 

möjligheter och förmågor lyfts fram och styrks (Rinaldi, 2006). Detta till skillnad mot 

tidigare då barnets kunskaper, d.v.s. prestationer låg i focus. 

 

Enligt min åsikt så verkar det som om den interna kommunikationen fungerar väl 

pedagogerna emellan. Att ha en uppdelning med ansvarsbarn torde underlätta samt 

säkerställa att inget barn blir bortglömt. Dessutom ökar sannolikt detta pedagogernas 

ansvar inför sina egna ansvarsbarn. Det faktum att barnet har möjlighet att själv närvara 

under delar av utvecklingssamtalet stärker barnets självkänsla. Buckhöj-Lago (2000) 

menar att genomförandet av ett välplanerat uppföljningssamtal skall ingå som en 

naturlig del i lärandeprocessen. För att skapa en positiv anda vid samtalets 

genomförande så måste man inleda neutralt innan man börjar med kärnfrågorna enligt 

Buckhöj-Lago (2000). Här instämmer jag med författaren. 

  

När det gäller svårigheter med utvecklingssamtalet, så kan olika orsaker utgöra hinder 

och göra att samtalet blir att betrakta som svårt. En vanlig företeelse är att barn och 

föräldrar kommer från en annan kultur där svenska traditioner och lagstiftning och 

normer inte överensstämmer med vederbörandes bakgrund. Jag menar att det är av 

yttersta vikt att man här går varligt fram. Det kan här leda till onödiga konflikter om 

föräldrar inte förstår eller helt accepterar närvaron av legitimerad tolk. Fördelen med att 

använda sig av lokal personal eller språkstöd av andra personer än tolk vid tolkande är 

dels lättillgängligheten samt ekonomisk. Å andra sidan så anser jag att man bör beakta 

vikten av sekretessen samt att det blir fullständigt opartiskt. Att ett barn anses som 

”bråkigt” kan vara en orsak till att samtalet ur pedagogens synvinkel blir lite svårt. I ett 

sådant fall anser jag att begrepp som bråkigt inte skall ska användas. Här gäller det i 

stället att använda sig av sin erfarenhet och använda mer neutrala uttryck samt att man 

här istället framhäver barnets inneboende förtjänster t.ex. spontanitet och livfullhet. Att 

använda begreppet bråkig är enligt mig ett oprofessionellt sätt att uttrycka sig. Min 

slutsats blir att alla utvecklingssamtal skall utmynna i att föräldrarna inte känner sig 
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skuldbelagda eller utpekade. Om samtalet utmynnat i att extra resurser behövs eller att 

något som kan ses som negativt eller nedtyngande så är det skolans/kommunens uppgift 

att åtgärda detta. Pedagogen har här ett mycket stort ansvar gentemot alla parter, 

habilitering språkcenter, lekterapi mm. 

 

Behovet av att genomföra utvecklingssamtalet är oerhört viktigt. Den dagliga 

tamburkontakten är självfallet inte tillräcklig. Enligt min analys torde dessa avspända 

samtal i lugn och avskild miljö utgöra ett ypperligt tillfälle att lyfta fram lugna och lite 

blyga barn, en av pedagogerna påtalar detta särskilt. Det är viktigt att lyssna på barnet, 

låta barnet få prata och berätta i lugn och ro, för då framkommer barnets innersta 

önskningar och funderingar. Det hela blir ärligt från barnets sida och inte kopierat som 

t.ex. vad kompisarna har svarat. Om man har en utvärderande dialog varje dag med 

barnen, så har man mer dokumentation inför själva utvecklingssamtalet. Det kan minska 

pedagogernas arbete utanför arbetestid och därför kan det vara bra att arbeta så här i 

större utsträckning än vad som görs idag. Har man en dialog med barnen och ett 

förhållningsätt som själva Reggio Emilia-pedagogiken har dvs. att man använder sig av 

frågor, så finns mer fakta att hämta inför utvecklingssamtalet. Med ett kritiskt öga så 

skulle pedagoger kunna granska själva öppenheten i frågorna genom att först lyssna in 

barnets idéer och sedan ställa följdfrågor som innehåller alternativ hur de tillsammans 

går vidare. För om ett barn misslyckas flera gånger så stärker det inte självkänslan och 

då finns ingenting positivt att lyfta fram vid utvecklingssamtalet vilket är mycket 

viktigt, för så är upplägget hävdar pedagogerna.  

 

Samtliga pedagoger anser att erforderlig observationstid i huvudsak existerar, men viss 

oenighet råder dock avseende att tiden inte utnyttjas adekvat. En reflektion från min sida 

är att barngruppens indelning oftast är bra uppdelad, efter eventuell aktivitet, dock 

kanske man inte alltid har tänkt på hur bra det går att observera i den situationen. Då tid 

för observationer vanligen är tillräcklig så finner jag att de ändå tenderar att vara styrda 

till schemalagda uppgifter istället för att improvisera utifrån rådande situation i 

verksamheten och arbetsteamet.   

 

Att ha en bild av alla delar av ett utvecklingssamtal är viktigt, insamlandet av fakta, 

dokumentation och att diskutera inom arbetsteamet. Under själva samtalet är det viktigt, 

att göra det begripligt för både barn och föräldrar, att ha en god kommunikation så att 

svåra saker kan tas upp lättare och att inte skuldbelägga någon är viktigt. Vidare är det 

viktigt att vid behov ha ett uppföljningssamtal.  

 

Forskning avseende Reggio Emilia-pedagogik och utvecklingssamtalets betydelse är 

begränsad. Detta arbete bidrar med ett synsätt på hur ett utvecklingssamtal kan utföras 

på ett bra sätt och kan tillföra verksamma pedagoger förnya tankegångar och synsätt 

kring utvecklingssamtalet. Genom att ha riktlinjer för hur pedagoger använder sig av sitt 

bemötande under samtalet samt att vara väl förberedd kan pedagoger undervika stress 

och nervositet. 

 

Här nedan kommer jag beskriva hur jag kommer att använda mig av 

utvecklingssamtalet didaktiskt i min yrkesroll på ett individuellt plan. Jag kommer att 

skriva ett personligt brev om barnet, som jag fått höra om via samtal med arbetsteamet. 

Jag kommer också att använda mig av IT, för alla barnen ritar och målar inte, de kanske 

inte har det intresset när de blir äldre. Då kan t.ex. ett videoklipp beskriva barnet bättre, 

man kan se motoriken, fantasiförmågan, turtagande samt den sociala biten.  Detta går 

minst lika bra att fånga via en lek, som i en målad bild med vattenfärg.   
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Den här metoden att dokumentera kommer att gynna barnet, så hen kan gå tillbaka och 

se sina framsteg, genom hela livet. Givetvis så skall alla barn uppmuntras att testa och 

prova på alla olika aktiviteter som finns. Dock så ska uttrycksformen vidgas. När det 

gäller det svåra utvecklingssamtalet dvs. det som innefattar vanvård, sexuellt 

utnyttjande etc. kommer jag att arbeta efter de tips jag fått via intervjuerna.  När det 

gäller vårdnadshavare med annat modersmål än svenska kan det vara en fördel att ha en 

tolk med sig under samtalet. Det bidrar till en trygghet hos föräldrarna att få en 

kommunikation riktad till sig. Användningen av barnets portfolio kommer jag också att 

ta tillvara på. Det är en bra och avgörande del i utvecklingssamtalet, då det är barnet det 

ska utgå ifrån samt handla om. Det är lätt att föra en diskussion med bilder som 

underlag. Jag kommer att ha inställningen att det inte finns barn som kan och inte kan, 

inte utgå ifrån att det finns bråkiga barn som bara provocerar. Det finns alltid en orsak 

till varför någon agerar på ett visst sätt. Barn har bara energi och vet inte alltid var de 

skall göra av den. 

 

Pedagogerna berättade om intervjuer med barnen gjorda både i hemmet och i förskolan. 

Från hemmet gäller det ett frågeformulär och från förskolan en inspelad intervju på 

”lärplatta”. Det kommer jag att ta med mig, för att det gynnar barnet. Det barnet inte vill 

berätta eller upplever i hemmet, kanske barnet upplever och vill berätta på förskolan 

eller tvärt om. Det är viktigt att låta barnet får vara med under utvecklingssamtalet i den 

mån det går. Det är viktigt att barnet får vara med under visande av sin portfolio, och 

intervjun, som man spelat in via lärplattan. Det är barnets privata portfolio och den skall 

visas under barnets lov även om det är viktigt att visa vårdnadshavaren. Jag tänker 

använda mig av en så kallad öppen observation, alltid observera och skriva ned viktiga 

sekvenser och citat. För barnen lär sig hela tiden och tar inte paus.  

 

Jag tänker använda mig av ett eget exempel inför ett utvecklingssamtal. T.ex. frågar jag 

som pedagog ett barn; ”Hur skall vi göra det här?”, så kanske barnet svarar dig; ”Vi 

behöver färg, här, här och här”. Nu har barnet kommit med en idé, nu kan du fråga; 

”Vill du ha färgpennor eller målarfärg?”, varpå barnet kanske svarar just färg. Istället 

för att låta barnet ta en färg, som t.ex. skulle göra själva kreationen i sig misslyckad 

plockas ett urval av färger fram som är ämnade för själva arbetet. Gör vi så här kan vi 

avläsa barnets kognitiva process vilket är bra som underlag inför diskussion inom 

arbetsteamet och med vårdnadshavare, både i tamburkontakten och under 

utvecklingssamtalet. 

 

Utan utvecklingssamtalet får vi inga byggstenar för verksamheten. Alla barn är olika 

individer t.ex. spelar ålder, kön och intressen en stor roll. Barnen har olika intressen 

vare sig de är populärinriktade eller skolbaserade så är de lika viktiga. Som tidigare 

beskrivits om barnet som lärde sig via intresset dinosaurierna, lär barnet utifrån sitt 

intresseområde. När man skräddarsyr utbildningen efter barnens behov läggs vikten på 

ett individuellt plan. Förr lades stor vikt vid vad barnet kunde och inte kunde och 

därefter försökte pedagoger ordna en adekvat utbildning. För att återknyta till 

intervjuerna så menade pedagogerna att som det ser ut idag, så läggs stor vikt på barnet 

här och nu. I dagens läge ser de inga hinder, bara möjligheter för att alla barn kan på sitt 

sätt. De lägger även stor vikt på barnens upplevelser för att barn som mår bra och har 

bra minnen ser tillbaks på vad de lärt sig med positiv anda. 
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4.1 Metoddiskussion 

Jag intervjuade pedagoger som gav utförliga svar. Det gavs en bra beskrivning om hur 

utvecklingssamtal utförs på den här Reggio Emilia- inspirerade förskolan. Kanske 

intervjupersonerna kunde ha varit från fler olika förskolor för att få ett bredare resultat. 

Om jag haft tillgång till mera tid, dels för planering samt genomförande av 

undersökningen kunde jag valt att planera in flera intervjuer. Ändå anser jag att antalet 

är fullt tillräckligt för att uppnå ett tillförlitligt resultat enligt Stukáts(2005) 

metoddiskussion. Valet av metod var enligt min mening, efter noggrant jämförande av 

alternativa tillvägagångssätt ändå det mest relevanta. Alternativet enkätundersökning 

torde inte ha gett lika utförliga och fördjupade svar med möjligheter till alternativa 

följdfrågor. Det var dessa två alternativa undersökningsmetoder jag slutligen valde 

emellan. 

 

4.2 Vidare forskning 

Det finns en möjlighet att fortsätta denna undersökning genom att ställa samma frågor 

till ett urval föräldrar. Då kan det undersökas om förväntningar samt farhågor eller 

åsikter om utvecklingssamtalet är likartade, eller om de skiljer sig åt, jämfört med 

pedagogernas svar. 

 

Jag har uppfattningen om hur yngre barn d.v.s. barn i förskoleåldern påverkas av 

Reggio Emilia-pedagogik. De blir mer självständiga i sitt eget tänk, mer kreativa etc. 

Själva pedagogiken i sig utvecklar den kreativa lärprocessen. Nu menar jag delen med 

ett demokratiskt upplägg och det att barnen själva får veta vad de lär sig och på ett roligt 

och intresseväckande sätt. 

 

Den frågeställning som växt fram, som jag skulle vilja ta reda på mer om är; kan Reggio 

Emilia-pedagogiken tillämpas i skolan, jag tänker nu främst på skolans senare år? 

Varför den här tanken slog mig, är för att i skolans värld så blir en del undervisning 

styrd av böckernas kunskap, d.v.s. en så kallad katederundervisning. Kan 

undervisningen utvecklas till att t.ex. gå ut i skogen, finna geometri utomhus m.m. Det 

skulle gå att vidareutveckla den här tanken ännu mer. Man kan även ställa sig frågan om 

barnen (eleverna) lär sig mer, eller om klassisk katederundervisning också behövs. Barn 

har tusen ord, men tillämpar inte alla, som är en av grundstenarna i Reggio Emilia-

pedagogiken. Alltså att inte beröva barnen deras språk, som betyder att inte beröva dem 

på deras uttrycksformer.  Görs det, så blir det först och främst ett demokratiskt 

perspektiv och gör lärandet roligt. Barn kan mer än vad vi vuxna kan tro. Tyvärr, så får 

inte alltid deras genialiska idéer se dagens ljus. Med det här menar jag bara att det inte 

är en bortkastad tes att använda sig av om någonting inte fungerar så bra i de högre 

klasserna i skolan. Fråga vad eleverna (barnen) vill och har för lösning. Det här menar 

jag att man kan forska vidare på och eventuellt sedan använda sig av i skolans högre 

årskurser.  
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Bilaga 1 

 

Intervju frågor     

 

1. ”Vad är viktigast att tänka på vid ett utvecklingssamtal?” 

2. ”Hur har synen på barnets utveckling förändrats på er arbetsplats genom årens lopp?” 

3. ”Vad är det för fördel med ändring från hur det var förut jämfört med hur det ser ut 

idag?” 

4. ”Hur brukar ni göra, då ni genomför ett utvecklingssamtal?” 

5. ”Finns det vissa samtal som är svårare än vad andra är? I sådana fall vilka är det? ” 

(Om ja på föregående fråga). 

6. ”Hur kan man då göra, så man är ”beredd” inför för ett sådant samtal?” 

7. ”Tycker du/ni att utvecklingssamtal behövs får er verksamhet?” 

8. ”Tycker du/ni att ni skulle behöva mer tid, för att observera barnet i fråga, inför 

samtalet?  

9. ”Hur många samtal har man under ett år?” 

10. ”Hur länge har du arbetat som pedagog totalt och inom Reggio Emilia 

pedagogiken?” 

11. ”Har du erfarenhet av annan pedagogik? Om ja vilken?” 

12. ”Om du har arbetat med annan pedagogik än Reggio Emilia. Skiljer sig själva 

utvecklingssamtalets upplägg, utförande samt syfte åt?” 

13. ”Övriga frågor/synpunkter?” 

 


