
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 
Grundnivå 

”Just nu har vi svårt att få till någon planeringstid 
alls…” 
 

 

En studie om förskollärares förutsättningar inför planering 
av utvecklingssamtal  
 
 
Författare: Linnéa Kärrstad & Sofia Åberg  
Handledare: Ida Byhlin  
Examinator: Stina Jeffner 
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 
Kurskod: PG2062  
Poäng: 15 hp  
Examinationsdatum: 2020-01-17 

 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 
och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 
arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 



 

Abstract 

Syftet med den här studien är att synliggöra några förskollärares olika uppfattningar om 

planering inför utvecklingssamtal. För att uppnå studiens syfte har vi tagit stöd i 

frågeställningarna; Vilka förutsättningar har några förskollärare inför utvecklingssamtal? samt 

Vad anser några förskollärare vara viktigt i förberedelserna inför utvecklingssamtal? Metoden 

som användes för insamling av data var kvalitativa intervjuer med fem respondenter. Resultatet 

har tolkats och analyserats med stöd i socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

  

Förskollärarna finner det problematiskt att hitta tid för planering, och då framförallt tid för 

planering av utvecklingssamtal när dessa står på agendan. För några av förskollärarna 

genomförs planeringen gemensamt i arbetslaget, medan de andra delar upp verksamhetens barn 

mellan pedagogerna i arbetslaget för att till största del planera utvecklingssamtalet på egen 

hand. I planeringen ingår att gå igenom barnets utveckling i verksamheten samt samla in 

tidigare genomförd dokumentation. Inför utvecklingssamtal som innehåller vad förskollärarna 

upplever som svåra samtalsämnen, till exempel samtalsämnen som berör avvikelser i barnets 

utveckling, tar förskollärarna gärna stöd av rektor och/eller specialpedagog. Planeringen 

genomförs med lite extra struktur och med en mer mental förberedelse. 

  

I det material som används inför utvecklingssamtal finns frågor som berör barnets trivsel och 

utveckling på förskolan. Underlaget som delges vårdnadshavarna finns endast på svenska och 

anpassas inte på något annat sätt till de som ska delta i utvecklingssamtalet. Förskollärarna 

uppger att de inte bedömer barnets kunskaper och förmågor inför utvecklingssamtalet, men att 

de observerar hur barnet verkar trivas och hur verksamheten ska kunna utvecklas för att barnet 

ska få bästa möjliga förutsättningar till utveckling.  
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1. Inledning och bakgrund 

Under vår tid på förskollärarprogrammet har intresset för kommunikation inom arbetslaget och 

med vårdnadshavare väckts, och i takt med att studietiden förflutit har intresset ökat för 

betydelsen av samverkan och då framförallt utvecklingssamtal i förskolan. Detta intresse växte 

ytterligare under vår sista VFU-period då vi hade möjligheten att planera och genomföra 

utvecklingssamtal. Genomgående under VFU-perioden samtalade och diskuterade vi med 

kurskamrater och handledare angående vilka slags riktlinjer det finns att förhålla sig till inför 

och under utvecklingssamtal och insåg att det inte finns några tydliga riktlinjer. I förskolans 

läroplan, Lpfö18, står det att förskollärare har ansvaret för att utvecklingssamtal genomförs, 

samt att de även har ansvaret för att innehållet i utvecklingssamtalet överensstämmer med de 

nationella målen (Skolverket 2018).  

 

Inom förskolan finns det en lång tradition av samtal mellan förskolans pedagoger och 

vårdnadshavare (Markström & Simonsson 2018, s. 39). Att kunna kommunicera med varandra 

är en betydelsefull del i förskolans verksamhet och beroende på kommunikationen skapar 

pedagoger och vårdnadshavare tillsammans en relation. Vardagliga samtal sker i alla slags 

kontexter och sammanhang, både oreflekterat men ibland under mer planerade omständigheter 

(Markström & Simonsson 2018). Svenska Akademiens Ordbok förklarar begreppet samtal som 

ett “Muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar vanligen på relativt informellt sätt”. 

Samtal är i många verksamheter ett bra verktyg för att sträva efter och uppnå mål, så också i 

förskolan. Förskolans läroplan, Lpfö18, tar upp vikten av en fungerande samverkan mellan 

förskola och hem (Skolverket 2018) och det finns flera sätt att kommunicera med 

vårdnadshavarna på. Det kan till exempel vara via telefonsamtal eller gester i tamburen när 

barnet hämtas eller lämnas, veckobrev, sms eller meddelanden via förskolans plattform. 

Exempel på samtal som behöver mer planering är utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet har 

en lång historia inom både förskolan och skolan, och har tidigare benämnts till exempel 

kvartssamtal. Med benämningen utvecklingssamtal finns en djupare tanke, och för många för 

det nog tankarna till skolan med större fokus på utveckling i olika ämnen, bedömningar och 

betyg (Pihlgren 2017). Enligt Skolverket (2004) ska dock inte förskolebarns kunskaper 

bedömas och betygsättas - istället ska förskolan bedöma möjligheten för barnet att utvecklas i 

verksamheten, med fokus på verksamheten och inte på barnet. 
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I olika böcker, tidningar och på flertalet sidor på internet (Stewart 2009; Förskoleburken 2011) 

finns mängder med tips för hur ett utvecklingssamtal kan genomföras, vilka delar pedagogen 

bör ta upp och hur utvecklingssamtalet blir tillfredsställande för både pedagog och 

vårdnadshavare. På olika föräldraforum diskuterar föräldrar hur just deras utvecklingssamtal 

gått till (Familjeliv 2011), och i Facebookgrupper med inriktning på förskolans verksamhet 

bollar pedagoger olika dilemman med varandra. Ibland kan dock svårare samtalsämnen kräva 

att man kommunicerar på ett annat sätt och mer formellt utformat (Edfelt 2019). Svåra 

samtalsämnen och svåra möten kan vara påfrestande för vårdnadshavarna men framförallt för 

pedagogerna som då kan uppleva att de inte räcker till (Edfelt 2019). Utvecklingssamtalet kan 

då vara ett tillfälle för både pedagoger och vårdnadshavare att kunna samtala om det som inte 

nämns vid hämtning och lämning av barnet var dag; det som inte ingår i det som Markström 

(2005) kallar för det “vardagliga samtalet”. Utvecklingssamtalet ska enligt Markström bland 

annat främja en god samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare (Markström 2005). I 

läroplanen står det att det är förskolläraren som har ansvaret för att utvecklingssamtalets 

innehåll och genomförande följer de nationella mål som finns, samt att vårdnadshavarna bjuds 

in att delta i dessa utvecklingssamtal. Det är dock hela arbetslagets ansvar att relationen med 

vårdnadshavarna upprätthålls (Skolverket 2018). Thorell (2008) menar att det krävs både 

yrkeskompetens och erfarenhet för att kunna genomföra ett utvecklingssamtal. Eftersom 

yrkeskompetensen och erfarenheten varierar inom ett arbetslag är således kunskapen om hur ett 

utvecklingssamtal kan planeras och genomföras olika.  

 

Eftersom vi upplever att det saknas riktlinjer samt forskning som berör hur planeringen inför 

ett utvecklingssamtal kan gå till vill vi med vår studie lyfta detta område. Vi anser att det kan 

vara till nytta för förskolans verksamhet att lyfta fram några förskollärares uppfattningar om 

hur planeringen genomförs. På så vis hoppas vi kunna skapa en medvetenhet om olika 

kompetenser som kan finnas i ett arbetslag och vilka eventuella konsekvenser detta kan ge för 

planeringen av utvecklingssamtal. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att synliggöra några förskollärares olika uppfattningar om 

planering inför utvecklingssamtal. För att uppnå studiens syfte har vi tagit stöd i följande 

frågeställningar  

 

 Vilka förutsättningar har några förskollärare inför utvecklingssamtal? 

 Vad anser några förskollärare vara viktigt i förberedelserna inför utvecklingssamtal?  

 

3. Begrepp 

I uppsatsen används en del begrepp som vi vill förtydliga då dessa kan uppfattas olika 
beroende på kontext. 

Barn – De barn 1-5 år, som deltar i förskolans verksamhet 

Pedagog – Förskollärare, barnskötare eller annan anställd i förskolans verksamhet  

Svåra samtalsämnen – Samtalsämnen som pedagogerna inte vill diskutera vid lämning och 
hämtning.  

Underlag – Ett frågeformulär om barnet som ofta skickas med hem till vårdnadshavarna 
innan utvecklingssamtalet. 

Utvecklingssamtal – Samtal mellan pedagog och vårdnadshavare, där barnets utveckling, 
lärande och trivsel i verksamheten diskuteras. 

Vårdnadshavare – Vuxna människor som har juridiskt ansvar för barnet. 

 

4. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som vi anser är relevant för vår studie. I vårt 

sökande efter relevant forskning har vi använt oss av databaserna Diva, Libris och Google 

Scholar. De sökord vi använt oss av är förskola, förskollärare, utvecklingssamtal, samverkan, 

dokumentation, vårdnadshavare, planering och planeringstid. Vi har avgränsat vår sökning till 

forskning skriven på svenska och som inte är äldre än tjugo år gammal. Vi hade svårt att finna 

forskning skriven på svenska som berör planeringstid i förskolan, och valde därför att använda 

oss av forskning som även berör planeringstid i grundskolan. I slutet av avsnittet presenteras en 

sammanfattning av den tidigare forskningen. 
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Under de senaste årtiondena har diverse institutioner som till exempel förskolan blivit en viktig 

del i ansvaret för barns fostran och utbildning (Markström & Simonsson 2018). I och med detta 

har det blivit ännu viktigare med en god samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare för 

att främja barnets bästa. En metod för att upprätthålla en god relation är att samtala med 

varandra, föra daglig dialog om barnets mående samt förstå nyttan av att ha möjlighet till 

utvecklingssamtal (Markström & Simonsson 2018). 

 

De formella samtalen planeras in dels för vårdnadshavare till barnen på avdelningen, genom 

exempelvis föräldramöten, dels som enskilda möten där specifikt barns vårdnadshavare och 

pedagog träffas, till exempel utvecklingssamtal (Markström & Simonsson 2018). 

Utvecklingssamtal i förskolan kan ses som institutionella samtal. Det finns då ett tänkt syfte, en 

tänkt struktur och en tänkt ordning att följa; någon form av rutin för samtalets upplägg och 

genomförande (Markström 2005; Markström & Simonsson 2018). De formella samtalen brukar 

även kännetecknas av att det innan genomförande finns en utsatt tidsgräns för hur länge samtalet 

ska vara samt att det brukar vara bestämt vilka som ska medverka. I förskolan är det då pedagog 

och vårdnadshavare, om inte behov av ytterligare pedagog eller person med annan yrkesroll så 

som exempelvis specialpedagog behövs. Det institutionella samtalet har ofta en ojämn 

fördelning av talutrymme där professionen (i det här fallet förskolläraren) har det större 

utrymmet och makten att påverka samtalets utformning. De formella samtalen föregås ofta av 

till exempel frågeformulär eller underlag som kan göra det svårt att genomföra samtalet med en 

mer vardaglig känsla och jämställd fördelning av talutrymmet (Markström 2011).  

 

4.1 Förberedelser inför utvecklingssamtal  

Markström (2005) har i sin avhandling valt att utföra fältarbete på två förskolor där hon bland 

annat har analyserat förskolan som social praktik avgränsat i tid och rum. Hennes avhandlings 

syfte är att bidra till förståelsen av förskolan som en institution; ett intressant socialt fenomen 

med vardagliga möten mellan både barn, pedagoger och vårdnadshavare (Markström 2005). 

Inför utvecklingssamtalen skriver Markström (2005) att de flesta förskolorna har en form av 

ram för utvecklingssamtalet. Ramen kan bestå av en viss planering eller agenda med ett 

underlag eller frågeformulär som lämnats till vårdnadshavarna inför mötet. Hur underlaget 

används skiljer sig mellan olika förskolor men det kan enligt Markström (2005) vara bra att ha 

som en start för ett utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet har pedagogerna ofta med ett 
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underlag som ser likadant ut och man kan då utgå från detta och jämföra svar; vilka skillnader 

och likheter som finns. Antingen förs då en gemensam dialog och diskussion eller så börjar 

pedagogen gå igenom sina svar för att efteråt ta del av vårdnadshavarnas underlag och 

eventuella tankar eller frågor (Markström 2005). Oftast byggs utvecklingssamtal upp runt dessa 

frågor och underlaget kan även utgöra strukturen för utvecklingssamtalets form. De brukar då 

vara strukturerade så att möjlighet till utvikningar, kommentarer och prat “runt omkring” finns, 

men det är pedagogens ansvar att se till att dialogen förs tillbaka till den tänkta agendan och att 

allt hinner gås igenom (Markström 2005).  

 

Förberedelserna inför ett utvecklingssamtal kan skilja sig åt på många olika sätt. Markström & 

Simonsson (2018) skriver att de allra första förberedelserna ofta sker gemensamt i ett arbetslag 

genom de samtal som sker på daglig basis. Dessa samtal och dess ämnen förflyttas senare in i 

mer formella sammanhang när hela arbetslaget sitter ned tillsammans och går igenom varje 

barns utveckling och lärande (Markström & Simonsson 2018). De förberedelser som sedan 

sker; hur de sker, samt genomförandet av utvecklingssamtalet görs av pedagogen som ansvarar 

för barnet. Enligt Markström & Simonsson (2018) kan sådana förberedelser vara insamling av 

dokumentation/portfolio och observationer av barnet, men även genomgång av tidigare 

dokumentation samt tankar och synpunkter från kollegor om det aktuella barnet. Utifrån 

intervjuer som Markström & Simonsson (2018) har genomfört med förskollärare skiljer sig 

dessa förberedelser och genomföranden åt beroende på olika bedömningar från olika 

pedagoger, samt i vilka situationer man har befunnit sig i med barnet man observerar. Det är 

alltså viktigt att ta del av alla i arbetslagets erfarenheter och tankar eftersom ansvarig pedagog 

inte alltid befinner sig tillsammans med barnet under alla aktiviteter (Markström & Simonsson 

2018).  

 

4.2 Planeringstid  

Ekström (2007) skriver i sin avhandling ”Förskolans pedagogiska praktik” främst om hur 

förskolans verksamhet påverkats av de förändringar som gjorts de senaste 20 åren. Han har 

genom observationer och intervjuer kommit fram till att det är planeringstiden, tillsammans 

med dokumentation och utvärdering, som oftast utesluts eller nedprioriteras när det är 

personalbrist (Ekström 2007). Detta beror enligt Ekströms studie på att förskolans organisation 
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och ledning strukturerats om, och att barngruppernas storlek ökat i takt med att antalet 

pedagoger minskat (Ekström 2007).  

 

Gannerud & Rönnerman (2006) skriver att både de förskollärare och grundskollärare som 

deltog i studien planerar verksamheten delvis gemensamt i arbetslaget, men också enskilt. Den 

stora skillnaden mellan förskolans och grundskolans planering och organisation är enligt 

studien att grundskolans lärare kan förlägga sin planering efter skoldagens slut – alltså när 

barnen endera gått hem eller slussats över till fritids (Gannerud & Rönnerman 2006). Förskolan 

har istället öppet 12 timmar då de har ett omsorgsansvar, och tiden för planering utanför 

barngruppen blir avsevärt mindre. I de verksamheter som deltog i studien hade förskolläraren 

6 timmar per vecka att fördela på till exempel planering och föräldrasamverkan, medan 

motsvarande tid för grundskolläraren är 21,7 timmar per vecka (Gannerud & Rönnerman 2006). 

När planering av förskolans verksamhet ska genomföras i arbetslaget förläggs den till kvällstid, 

medan den individuella planeringstiden kan genomföras när som helst under dagen (Gannerud 

& Rönnerman 2006). 

 

4.3 Dokumentation och utvärdering 

I förskolan utvärderas verksamheten på olika sätt för att ge varje barn bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Elfström (2013) menar att det är viktigt att fråga sig 

vilken kunskap som är önskvärd, och hur olika utvärderingsmodeller kan påverka vilken 

kunskap som blir möjlig att uppnå. Utvärderingar har en styrande funktion och med uppställda 

mål styrs barn och verksamhet mot dessa. Det är då, enligt Elfström (2013) viktigt att följa och 

kartlägga både mål, förutsättningar, process samt resultat. Vidare menar hon att en utvärdering 

kan ha flera olika syften på olika nivåer. Dels kan ett syfte vara att synliggöra att verksamheten 

bedrivs på ”rätt” sätt. Ett annat syfte riktar sig mer till att utveckla och förändra verksamheten, 

och då blir utvärderingen ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om verksamheten. Ytterligare 

ett syfte kan vara att synliggöra verksamhetens innehåll för till exempel föräldrar och andra 

intresserade i samhället (Elfström 2013). 

  

4.3.1 Individuell utvecklingsplan 

Ett sätt att dokumentera och utvärdera är att använda sig av IUP, Individuella utvecklingsplaner. 

Elfström (2013) skriver att hon genom intervjuer sett tendenser till att fokus med de individuella 
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utvecklingsplanerna riktas mot det enskilda barnet, snarare än mot verksamheten i stort när det 

kommer till dokumentation. Intentionerna hos de intervjuade pedagogerna var att genom 

användandet av IUP ge en gemensam bas att utgå från vid utvecklingssamtal, samt ett sätt att 

uppmärksamma alla barns utveckling. Resultatet i förstudien visade att vid användandet av IUP 

blev fokus flyttat från verksamheten till det enskilda barnets resultat ställt mot förutbestämda 

kriterier (Elfström 2013). Den individuella utvecklingsplanen består av två delar, dels en som 

fylls i tillsammans med vårdnadshavaren, dels en som fylls i av pedagogen som en förberedelse 

inför till exempel utvecklingssamtal. Den del som fylls i av pedagogen fungerar som en 

checklista med punkter eller frågor om barnen och kan användas som ett samtalsunderlag under 

utvecklingssamtalet (Elfström 2013). Denna checklista innehåller ofta frågor som berör olika 

utvecklingsområden (till exempel inom språk, lek och social förmåga), frågor riktade mot olika 

läroplansmål (till exempel nyfikenhet, lust att lära eller vilja att utforska sin omgivning) samt 

frågor om olika vardagliga inslag och händelser på förskolan (till exempel matsituationer, 

lämning och utelek) (Elfström 2013). I och med användandet av IUP hamnar barnets utveckling 

i fokus, och det är också barnet som ”skall åtgärdas” om det finns brister.  

 

4.3.2 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation är inte bara en metod för dokumentation, utan ett sätt att arbeta och 

förhålla sig till olika perspektiv på kunskap, lärande och subjektskapande (Elfström 2013). 

Genom att dokumentera olika händelser i genom bild, ljud, teckningar eller anteckningar finns 

det kvar ett fysiskt material som senare kan analyseras tillsammans med andra, till exempel 

inför utvecklingssamtal. Det är först när dokumentationen används i reflektion som den blir 

pedagogisk (Elfström, 2013). Reflektionen kan ske tillsammans med arbetslaget, föräldrarna 

eller tillsammans med barnen. Dokumentationen ska enligt Elfström (2013) vara en del av ett 

pågående förlopp där alla deltar, möts och utvecklas. Med pedagogisk dokumentation kan det 

lättare synliggöras när och var lärande kan ske, och det blir ett tydligare helhetsgrepp för 

verksamheten, utan direkt fokus på det enskilda barnet. 

 

4.4 Samtal med svårt innehåll  

Thorell (2008) skriver i sin magisteruppsats att samtal i förskolan kan vara svåra på olika sätt. 

Det kan till exempel gälla ämnet; att något bedöms vara avvikande med barnets utveckling eller 

om barnet upplevs ha sociala problem i barngruppen. Men ett samtal kan även upplevas svårt 
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på grund av känslorna det kan väcka hos vårdnadshavarna. Det finns en risk att 

vårdnadshavaren reagerar negativt med till exempel ilska (Thorell 2008). Thorell ser i sin 

intervjustudie att det är viktigt att framstå som kompetent och att det finns tillit mellan 

pedagogen och vårdnadshavarna. Det krävs en yrkeskompetens som ofta är osynlig för att 

upprätthålla goda relationer med vårdnadshavarna (Thorell 2008), och det är något som Thorell 

menar att man får av att praktiskt genomföra formella samtal (Thorell 2008).  

 

I Thorells studie visar sig ett antal strategier för att samtalet med problematiskt innehåll ska bli 

så bra som möjligt. Det är viktigt att arbetslaget har en gemensam syn på hur verksamheten ska 

bedrivas, en samsyn kring barnen samt hur man som pedagog kan ta upp samtalsämnen som 

kan vara problematiska (Thorell 2008). När man som pedagog vet att mötet kommer innehålla 

problematiskt innehåll kan det vara bra att förvarna föräldrarna och ge dem möjlighet till 

förberedelse innan samtalet. Thorell menar att det är viktigt att lyssna av och känna in hur man 

på bästa sätt pratar med vårdnadshavaren (Thorell 2008). 

 

4.5 Samverkan med vårdnadshavare  

För att formella samtal ska fungera så bra som möjligt är de ”yttre förutsättningarna” viktiga 

att arbeta med (Markström & Simonsson 2018). Att som förskollärare arbeta med dessa kan 

exempelvis handla om arbete med miljön i verksamheten, kommunikationen och samverkan 

mellan pedagoger och vårdnadshavare. Det är viktigt att alla vårdnadshavare känner sig 

välkomna, trygga och delaktiga i barnens vardag för att möjliggöra en bra samverkan 

(Markström & Simonsson 2018). God samverkan främjar tilliten vårdnadshavaren känner för 

pedagogerna och verksamheten. Denna kan vara extra viktig om det finns samtalsämnen som 

är svåra att prata om och som inte kan eller bör tas upp i tamburen vid hämtning eller lämning. 

En god samverkan och ett gott samarbete mellan de olika parterna i förskolans verksamhet är 

även viktig för att förskolläraren ska kunna arbeta för barnets bästa. Markström & Simonsson 

(2018) hävdar att ett relationsskapande där öppenhet runt barnets vardag, både i verksamheten 

och i hemmet, bör vara en ständigt pågående process. Genom detta kan den ”interaktiva” 

vårdnadshavaren skapas, alltså en vårdnadshavare som tillsammans med förskolan och dess 

pedagoger aktivt arbetar för ett gott samarbete kring barnet utifrån barnets bästa (Markström & 

Simonsson 2018). Ett gott samarbete är även viktigt för att kunna kommunicera om “nödvändig 

information” med vårdnadshavare. Denna kommunikation kan enligt Markström & Simonsson 
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(2018) ses som en mjuk styrning av kommande formella samtal, till exempel 

utvecklingssamtal.  

 

Ett gott samarbete och en god samverkan är även enligt Enö (2013) en viktig del i förskolans 

verksamhet som kan främja barns bästa. Det finns enligt henne en viss problematik i detta, 

eftersom det ibland kan vara svårt att nå ut till alla vårdnadshavare. Dock har det överlag skett 

en utveckling i samverkan och samarbete vilken även måste fortsätta ske eftersom 

“föräldrasamarbetet” är en viktig grund för att kunna förstå sig på barnen.  

 

4.6 Underlag inför utvecklingssamtal 

Inför utvecklingssamtal skickar pedagogerna ofta hem ett underlag till vårdnadshavarna där de 

får svara på frågor om barnet. Underlaget utformas ofta av förskolans personal och med hjälp 

av den styrs dialogen under utvecklingssamtalet till vissa förutbestämda ämnen. Det här kan 

enligt Markström (2008) vara en del i ett maktförhållande där pedagogerna ges makten att styra 

utvecklingssamtalet, medan vårdnadshavarna kan uppleva det svårt att tala om andra ämnen än 

de som tidigare bestämts. Markström (2008) påpekar också att underlaget kan ses som en 

tvingande uppmaning till vårdnadshavarna att reflektera och granska sig själv och barnet. 

Underlaget kan också i vissa fall formuleras så att vårdnadshavarna förväntas göra olika saker 

tillsammans med barnet utanför förskolans verksamhet. Det kan till exempel vara frågor om 

vilka böcker barnet gillar att läsa hemma - vilket då förutsätter att vårdnadshavarna läser för 

barnet (Markström 2008).  

 

4.7 Sammanfattning av tidigare forskning  

I föregående avsnitt har vi lyft fram forskning som vi anser vara relevant för vår studie. Vi kan 

genom denna forskning utläsa att utvecklingssamtal ska utföras för att främja barnets bästa, 

deras lärande och utveckling och enligt läroplanen för förskolan är dessa samtal förskollärarnas 

ansvar (Skolverket 2018). Dock är tiden till planering överlag en bristvara i 

förskoleverksamheten men var termin inträffar det studiedagar då uppgifter, tankar och 

underlag om barnen gås igenom. Vecko- eller månadsmöten kan även dem vara lämpliga för 

dessa former av samtal och diskussioner. Två olika dokumentationsmetoder presenteras, IUP 
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samt pedagogisk dokumentation, där den första tenderar att inrikta sig mer på barnets 

utveckling, medan den andra berör hur verksamheten kan utvecklas. 

 

Utvecklingssamtal anses även vara så kallade institutionella samtal. Det vill säga samtal där det 

redan är förutbestämt vilka som ska medverka, som har ett visst syfte, en viss struktur och oftast 

bestämda tidsramar. Vanligtvis består utvecklingssamtal av en pedagog och vårdnadshavare 

men i vissa fall, som när svårare ämnen ska diskuteras kan en extra pedagog eller person med 

ytterligare kunskaper finnas vid, till exempel specialpedagog eller rektor. För att ett pågående 

utvecklingssamtalen ska fortlöpa kan ett gemensamt underlag för pedagog och vårdnadshavare 

underlätta. Dessa skickas hem tillsammans med vårdnadshavarna då de blir inbjudna till 

utvecklingssamtal och består utav frågor som kan hjälpa både pedagog och vårdnadshavare att 

föra sin talan vid utvecklingssamtalet. Men att som vårdnadshavare få med detta hem kan även 

uppfattas sätta krav på deras prestation, dels när det kommer till hemförhållanden, dels hur man 

ska uppföra sig på utvecklingssamtalet. Det är då viktigt med en god samverkan och en daglig 

dialog om barnet mellan pedagog och vårdnadshavare för att undvika obehag hos 

vårdnadshavarna. Förskollärarens samverkan med den interaktiva vårdnadshavaren kan 

underlätta för utvecklingssamtal då de båda parterna är involverade i barnets utveckling, lärande 

och mående.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Då vi med vår studie syftar till att synliggöra några förskollärares olika uppfattningar om 

planering inför utvecklingssamtal har vi valt att utgå från ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Denna teori menar att människor skapar kunskap med hjälp av varandra och teorin 

behandlar centrala begrepp som språk, kunskap och kommunikation. Dessa begrepp ansåg vi 

relevanta för vår studie och valde därför att använda oss av detta perspektiv för att kunna 

bearbeta vårt insamlade material.  

5.1 Socialkonstruktionism 

Inom socialkonstruktionismen menar de att människan bör vara kritisk och ifrågasätta det som 

människan tar för givet är sanning (Burr 2015). Kunskap är inte någon spegelbild av 

verkligheten utan ett fenomen som alltid utgår från ett eller annat perspektiv, vilket betyder att 

det är något vi människor skapar tillsammans (Bjervås 2011). Detta hävdar även Burr (2015) 
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då hon skriver att det är i den dagliga interaktionen mellan människor som mening och kunskap 

skapas. Socialkonstruktionismen är en samhällsvetenskaplig inriktning som handlar om att 

kunskap och sanning om världen är skapade av oss människor, detta genom olika sociala 

konstruktioner. Nyfödda spädbarn föds in i en värld som redan är full av begrepp och kategorier 

enligt Bjervås (2011). Hon menar på att man ständigt behöver beakta vilka kulturella och 

historiska kontexter som infinner sig där man befinner sig, eftersom detta påverkar kommande 

kunskap om och till omvärlden. Alla människor konstruerar sanningen och världen på sitt sätt, 

vilket gör att det som betraktas som sanning kan variera beroende på kontext och vi behöver 

enligt Burr (2015) både vara medvetna om detta samt ifrågasätta det. I vår studie har begreppet 

kunskap varit betydelsefullt i analysarbetet för att urskilja vilken kunskap som kan bildas i 

interaktionen mellan pedagogerna. 

 

Bjervås (2011) hävdar att språket vi använder oss av är en social handling vilket betyder att när 

människor, via språket, kommunicerar med varandra utformar de världen de lever i. Språkets 

betydelse i det socialkonstruktionistiska perspektivet är även något Burr (2015) skriver om då 

detta är en betydelsefull form av social interaktion. Hon skriver att det är först när människor 

via språket talar med varandra som världen konstrueras. Inom socialkonstruktionismen 

intresserar man sig bland annat för människans vardagsliv och meningsskapande (Ludvigsson 

2009). Socialkonstruktionismen syftar främst till att försöka förstå de sociala verkligheterna 

som människor ingår i och hur dessa skapas. Detta kan enligt Ludvigsson (2009) göras genom 

att studera människors interaktion och handlingar men även hur människor använder sig utav 

de mellanmänskliga kommunikativa handlingarna för att upprätthålla sina sociala verkligheter. 

Ludvigsson (2009) hävdar även att språk, samspel och kontext spelar stor roll för vilken slags 

kunskap vi människor producerar och konstruerar (Bjervås 2011; Burr 2015). Begreppen språk 

och kommunikation har hjälpt oss synliggöra den samverkan som finns mellan pedagog och 

pedagog, samt mellan pedagog och vårdnadshavare. 

 

6. Metod 

Vi har i denna studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för insamling av empiriskt 

material. I det här avsnittet kommer vi att beskriva vårt val av metod. Vi har genomfört 

intervjuer med fem olika förskollärare. Dessa intervjuer berörde frågor om vad olika 

förskollärare anser vara viktigt i förberedelser inför utvecklingssamtal.  
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6.1 Intervju som kvalitativ forskningsmetod  

När ämnen som berör mellanmänskliga faktorer ska undersökas skriver Kvale & Brinkmann 

(2014) att kvalitativa intervjuer är en passande för insamling av material, och därför har vi valt 

att använda oss av kvalitativa intervjuer. Flera saker kan ha inverkan på intervjuresultatet, till 

exempel sammanhang, miljö och relationer. Detta eftersom respondentens uttalanden och 

tankar enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan påverkas av den relation som finns mellan 

forskaren som intervjuar och respondenten.  

 

En intervju definieras som ett samtal som ger forskaren möjlighet att skaffa sig grundligt 

prövade kunskaper genom att ställa frågor och vara lyhörd till de svar som fås (Kvale & 

Brinkmann 2014). Detta menar även Kihlström (2007) då hon skriver att skillnaden mellan ett 

vardagligt samtal och en intervju är att en intervju har en tydlig inriktning. Det är forskarens 

ansvar att intervjun håller sig till tänkt område och ämne och syftar till att uppnå det tänkta 

målet. Beroende på vilken relation intervjuaren och den intervjuade har så produceras olika 

kunskap (Kvale & Brinkmann 2014). Detta har vi fått beakta inför vår studie då vi valt att göra 

intervjuer med respondenter som är både kända och okända för oss sedan tidigare. Det är en 

aktiv process där kunskapen formas beroende på kontext, språk, och berättande. Svaren som 

den intervjuade ger kan av vissa uppfattas som direkt kopplade till tidigare erfarenheter medan 

andra uppfattar svaren som konstruerade till det specifika sammanhanget (Kvale & Brinkmann 

2014). Möjligheten att se svaren som en produkt av något den intervjuade och forskaren 

konstruerat tillsammans kan också vara ett alternativ. För att förstå ett intervjumaterial kan det 

även vara viktigt att vara klar med att vad som sägs i en intervju inte är en rapport, heller inte 

en redogörelse, utan de båda begreppens innebörd kan komma till användning (Kvale & 

Brinkmann 2014). I vår studie är vi heller inte ute efter det rätta svaret, utan vill se vad olika 

förskollärare anser viktigt i planeringen inför utvecklingssamtalet och på så sätt få en djupare 

förståelse av ämnet. 

 

Formen för våra intervjuer är den ‘konstruktivistiska intervjuformen’ (Kvale & Brinkmann 

2014) vilket innebär att vi som forskare anser att de intervjusvar vi får beror på, och skapas av 

den sociala praktiken vi befinner oss i. 

 



 

 
13 

 

6.2 Urval  

Intervjuerna är genomförda med fem förskollärare vilka alla arbetar i olika kommuner. 

Kommunerna har ett invånarantal på mellan 5000 - 26 000 invånare. Alla utom en respondent 

är kända av oss sedan tidigare. Utifrån uppsatsens huvudsakliga syfte, förberedelser inför 

utvecklingssamtal, valde vi att genomföra intervjuer med förskollärare eftersom det enligt 

läroplanen ingår i deras uppdrag (Skolverket 2018).  

 

6.3 Genomförande 

Att genomföra en intervju kan verka ganska simpelt och okomplicerat men att intervjua i 

forskningssyfte innebär att man ställer frågor om ett ämne den intervjuade redan har kunskap 

om. Vikten av hur man väljer att ställa sina frågor har då stor betydelse (Kvale och Brinkmann 

2014). Intervjufärdigheter är en lärandeprocess som förbättras desto fler intervjuer man 

genomför (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Inför våra intervjuer kontaktades förskollärarna först via telefon eller mail. Vi beskrev vårt 

arbete kortfattat; vad det handlade om och vad det syftade till, för att tillfråga om de var 

intresserade av att ställa upp på en intervju. Vid ett godkännande på telefon berättade vi sedan 

att ett informationsbrev (se Bilaga 1) skulle skickas ut till dem via mail. Detta ombads de att 

läsa igenom för att sedan kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar. Om ingen kontakt 

upprättades på deras initiativ skulle intervjun ske på utsatt tid och plats.  

 

6.3.1 Underlag  

Samtalsunderlaget vi utformade bestod av fem förutbestämda frågor där vissa hade följdfrågor 

(se bilaga 2). Vi genomförde våra intervjuer enligt en intervjuguide och skrev tillsammans ett 

intervjumanus (Kvale & Brinkmann 2014). Ett intervjumanus skrevs då vi har valt att behandla 

ett forskningsämne vi inte har varit i kontakt med så mycket innan. I och med att vi hade 

förutbestämda frågor undvek vi att påverkas alltför mycket av den mellanmänskliga relationen 

som enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan finnas när forskaren och respondenten känner 

varandra sedan innan. 
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6.3.2 Datahantering 

Vi spelade in våra intervjuer på mobila eller datorenheter och efter avslutad intervju lyssnade 

vi igenom materialet och transkriberade det sedan till skrift i enskilt dokument på datorn. Detta 

för att identiteter eller annan känslig information inte skulle kunna röjas via röstidentifiering. 

Innan uppsatsen blivit godkänd kommer detta material att förvaras på digitala enheter som 

skyddas av lösenord. Vi strävade efter att forma våra intervjuer till så vardagliga samtal som 

möjligt. Vi genomförde dessa antingen via telefon och antecknade då i ett dokument på datorn, 

eller så träffade vi förskollärarna personligen. Även då antecknade vi i ett dokument på 

datorn. Anteckningarna innehöll kortfattat de svar som respondenterna gav samt relevant fakta 

för studien. 

 

6.3.3 Olika intervjumetoder  

Vi genomförde intervjuerna var för sig då vi är bosatta i olika geografiska områden. Detta 

gjorde att vi enklare kunde nå ut till de tänkta respondenterna på ett större geografiskt område 

och genomföra intervjuerna under en kortare tidsperiod än om vi genomfört dem tillsammans. 

För att genomföra tre av våra intervjuer valde vi dessutom att intervjua personerna via 

röstsamtal på mobiltelefon och vi spelade då in dessa på andra digitala enheter. Intervjumetoden 

Kvale & Brinkmann (2014) främst skriver om är när två människor möts “ansikte mot ansikte”. 

Vid sådana möten kan man ta del av den icke-språkliga kommunikationen som bland annat kan 

vara gester och ansiktsuttryck. Även den kroppsliga närvaron kan tas vara på vid ett fysiskt 

möte vilket inte finns möjlighet till att göra då man genomför en intervju via till exempel telefon 

eller annan datorstödd metod (Kvale & Brinkmann 2014). Det finns även fördelar med att ha 

telefonintervjuer. Det var till exempel gynnsamt för oss då vi valde denna metod eftersom 

forskaren och de intervjuade personerna befann sig på olika geografiska platser (Kvale & 

Brinkmann 2014). Dock kan datorstödda intervjuer medföra även nackdelar och en av dessa är 

att det skapas mycket utrymme eftersom kropps- och talspråk inte kan tas tillvara på samma 

sätt. Det kan då vara svårt för forskaren att få ut detaljrika och givande beskrivningar (Kvale & 

Brinkmann 2014) men å andra sidan blir den skrivna texten intervjuns centrum och den är då 

följaktligen redo för analys så snart den översatts från muntligt till skriftligt språk.  

 

6.3.4 Analysprocess 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är kategorisering av intervjusvaren ett bra sätt för att få en 

överblick över resultatet. Första steget i vår analysprocess efter transkriberingen av våra 
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intervjuer till skrift blev då att försöka hitta återkommande begrepp i respondenternas svar på 

de olika frågorna. Vi gjorde det Kihlström (2007) kallar för en deskriptiv, alltså en första 

sammanställning av våra intervjuresultat. Detta gjordes genom att läsa igenom intervjuerna för 

att sedan kortfattat skriva ner vad respondenterna svarat. Vi skapade sedan en tabell där vi förde 

in våra sammanfattningar av intervjuerna. Utifrån intervjufrågorna och vad respondenterna 

svarat skapade vi sedan olika kategorier att föra in svaren under; planering, underlag samt svåra 

samtalsämnen och bedömningar av barnet inför utvecklingssamtal. Vi valde att markera de 

begrepp som återkom hos alla respondenter, för att då upptäcka att vissa mönster kunde ses. 

Dessa mönster hjälpte oss sedan i vårt arbete med analys och resultatdiskussion.  

 

7. Trovärdighet 

Kihlström (2007) skriver att trovärdighet, handlar om att läsaren ska kunna tro på resultatet och 

att det är tillförlitligt. Ett sätt att öka trovärdigheten när man genomför kvalitativa intervjuer är 

att genomföra dessa i par, till exempel med en som intervjuar och en som observerar och 

antecknar. Dock kan den person som blir intervjuad känna sig i underläge om det är två personer 

som intervjuar, vilket bör tas i beaktande (Kihlström 2007). Vi genomförde intervjuerna enskilt 

då vi skrivit studien till större delen på skilda håll. För att ytterligare öka trovärdigheten kan 

man enligt Kihlström (2007) spela in sina intervjuer vilket vi valde att göra. Genom att spela in 

intervjuerna kan man kontrollera att frågeställaren inte ställt ledande frågor, eller gjort en 

tolkning direkt när intervjun antecknats (Kihlström 2007). 

 

För att öka trovärdigheten i en studie behöver man enligt Roos (2014) se till att det som studeras 

svarar på syftet och välja metod utifrån vad som ska studeras. Metoden ska alltså finnas som en 

röd tråd genom hela studien, vilket ger trovärdighet i kvalitativa undersökningar (Kvale & 

Brinkmann 2014). Eftersom vårt syfte var att synliggöra gemensamma uppfattningar som några 

förskollärare har om planering inför utvecklingssamtal valde vi kvalitativa intervjuer som 

metod. Vi kan genom dessa ta del av respondenternas olika resonemang kring vårt valda 

problemområde Resultatet är inte generaliserbart då vi enbart har intervjuat en handfull 

förskollärare. 
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8. Etiska ställningstaganden  

Efter att vi kontaktat de tänkta respondenterna och de tackat ja till deltagande i studien sändes 

ett informationsbrev ut via mail. Detta brev innehöll information om vår studie, dess syfte, 

respondenternas möjlighet till påverkan av frivillig medverkan samt information om hur vi 

hanterar personuppgifter. Vidare beskrev brevet vilka tillvägagångssätt vi valt att använda oss 

av för dokumentering av intervjun och att detta material vid godkänd uppsats kommer att 

raderas från samtliga enheter. Samt att inga personuppgifter kommer att samlas in. På så vis har 

vi tagit del av och hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som sammanställts av 

Vetenskapsrådet; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017). Dessa forskningsetiska principer har till syfte att 

påvisa att samhället och dess medlemmar har ett berättigat krav på att forskning fortlöper och 

att den håller sig till tänkt syfte och att kvaliteten håller hög standard. Detta kallar 

Vetenskapsrådet för forskningskravet (Vetenskapsrådet 2017). 

 

9. Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer vi att presentera det resultat som framkommit under analysprocessen. 

För att analysera resultaten kommer vi att ställa dem i relation till de teoretiska begrepp i det 

socialkonstruktionistiska perspektivet vi presenterat i tidigare avsnitt; kunskap, kommunikation 

och språk. I det avsnittet presenterades även de olika kategorier som framkommit under 

intervjuernas sammanställning vilka var; planering, underlag, svåra samtalsämnen samt 

bedömningar av barnet inför utvecklingssamtal. Dessa kategorier kommer vi att använda för 

att presentera vår analys.   

 

Respondenternas bakgrund skiljer sig åt på flera sätt. Vi har valt att ge respondenterna fiktiva 

namn; Karin, Sara, Eva, Maria och Lena. De har alla arbetat som förskollärare under olika lång 

tid, från som minst 7 år upp till 40 år. Tre av de tillfrågade respondenterna, Karin, Eva och 

Maria arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. De övriga respondenterna, Sara och Lena, arbetar med 

barn 4-5 år.  
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9.1 Inför utvecklingssamtal 

Fyra av fem förskollärare, Karin, Eva, Maria och Lena svarar att de har gemensamma 

genomgångar med hela arbetslaget där barnens utveckling och lärande samtalas om. 

Genomgångarna genomförs på planerings- eller studiedagar. Karin beskriver: 

 
 ”Vi brukar sitta alla tillsammans och gå igenom den dokumentation som finns om barnen 

och fylla i dom underlag som finns. Vi samlar liksom ihop olika upplevelser om barnet som 

vi kan återberätta på utvecklingssamtalet” 

 

Arbetslaget sitter då tillsammans för att gå igenom barnets utveckling inför 

utvecklingssamtalet. Kunskap är inte en spegelbild av verkligheten utan något människor 

skapar tillsammans (Bjervås 2011) vilket kan ge nya synvinklar på barnets utveckling och 

lärande när alla pedagoger, med olika erfarenheter, sitter ned tillsammans och diskuterar. Burr 

(2015) hävdar även att kunskap i det socialkonstruktionistiska perspektivet skapas i interaktion 

mellan människor och för att dessa sociala interaktioner ska ske krävs det att människor via 

språket talar med varandra. I det socialkonstruktionistiska perspektivet har språket en stor 

betydelse enligt Burr (2015). Detta då hon anser att språklig kommunikation mellan människor 

krävs för att världen ska konstrueras i enlighet med vad Bjervås (2011) skriver vilket är att det 

är via språk och kommunikation vi utformar vår värld.  

 

Sara uppger att de istället delar upp barnen mellan pedagogerna i arbetslaget så att alla 

pedagoger får ett antal barn att ansvara över vid utvecklingssamtal och dylikt. I och med detta 

förs inte samma gemensam dialog med resterande pedagoger i arbetslaget som de andra fyra 

uppger. Detta leder möjligen till att synen på barnets utveckling och lärande inte blir den mest 

optimala då alla människor skapar sin sanning på sitt eget sätt, vilket betyder att sanning 

beroende på pedagog kan skilja sig (Burr 2015). 

 

Alla förskollärare anger att de inför utvecklingssamtalen samlar ihop upplevelser och 

dokumentation från terminen för att ha med i samtalet, och på så vis skapa en gemensam 

kunskap om barnets utveckling och lärande (Bjervås 2011; Burr 2015). Tre av respondenterna 

upplever att det finns en viss problematik kring vad dokumentationen som samlas in ska 

innehålla och uttrycker att de gärna haft ett mer strukturerat underlag att utgå ifrån.  

 



 

 
18 

 

9.1.1 Planeringstid - en bristvara 

För alla respondenterna används ordinarie planeringstid för att planera utvecklingssamtalen. 

Karin, Sara och Lena upplever att planeringen av utvecklingssamtalen gör att planering av övrig 

verksamhet får bortprioriteras, medan Eva och Maria istället menar att eftersom planeringen 

görs på ordinarie planeringstid som redan är schemalagd så påverkas inte verksamheten 

nämnvärt. Sara svarar att de inte hinner med ordinarie planeringstid just nu och att det därför är 

extra svårt att få tid till planering inför utvecklingssamtalen. Sara berättar: 

 
”Just nu har vi svårt att få till någon planeringstid överhuvudtaget… det får mest bli när det 

finns någon liten stund över liksom, helt spontant utan någon vidare planering” 

 

Hon påpekar även att bristen av tid för planering som råder just nu påverkar kommunikationen 

i arbetslaget åt det negativa hållet. Detta har visat sig på olika sätt, bland annat har missförstånd 

i arbetslaget uppstått, som Sara anser hade kunnat undvikas om mer tid för planering och 

kommunikation hade funnits.  Detta kan i sin tur påverka bildningen av kunskap (Burr 2015,) 

eftersom kunskap bildas i samverkan mellan människor som språkligt kommunicerar. 

Kommunikation och språk spelar även roll för pedagogernas formning av verksamheten 

eftersom dessa två faktorer tillsammans enligt (Bjervås 2011) främjar utformningen av världen 

man lever i. Men Sara berättar dock att det tyvärr inte finns tid till viktiga diskussioner.  

 

9.2 Underlag och samverkan med vårdnadshavare 

En god samverkan med vårdnadshavarna är enligt alla respondenter en viktig del i förskolans 

verksamhet för att kunna följa barnets utveckling på bästa sätt. Pedagogerna uppger att ett 

allmänt och vardagligt intresse för barnet och dess vårdnadshavare kan främja denna 

samverkan. Detta kan utifrån socialkonstruktionismen vara exempel på hur man som pedagog 

intresserar sig för andra människors verkligheter (Ludvigsson 2009).  

 

Samtliga respondenter utom Sara svarar att de använder sig av ett underlag som delas ut till 

vårdnadshavarna en tid innan utvecklingssamtalet. Karin, Maria och Lena uppger att underlaget 

läggs på barnets hylla tillsammans med inbjudan utan vidare dialog eller förklaring. 

Kommunikation är en viktig del och genom att kommunicera med varandra skapas kunskap om 

den värld och kontext vi lever och verkar i (Bjervås 2011). När underlagen endast läggs på 

hyllan utan vidare kommunikation uteblir möjligheten att skapa en gemensam kunskap kring 
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vilken funktion underlaget har. Underlagets innehåll varierar mellan rena omsorgsfrågor, frågor 

kring hämtning/lämning, hur vårdnadshavaren upplever att barnet har det på förskolan och 

frågor grundade i läroplansmål. Lena uppger att underlaget används endast vid vårens 

utvecklingssamtal, och att det då innehåller en fråga; “Vad känns viktigt för er att diskutera 

både vad gäller ditt barns omsorg och utbildning?” Variationen mellan underlagens innehåll 

kan förklaras med att kunskapen hos pedagogerna i förskolan varierar utifrån till exempel 

erfarenhet. Alla respondenterna är överens om att ett underlag ifyllt av vårdnadshavaren inte är 

avgörande för hur samtalet blir, men att ett ifyllt underlag kan ge en extra dimension till 

innehållet i samtalet och en bättre dialog mellan pedagogen och vårdnadshavaren. 

 
” Underlaget ger ju en bra start även om det inte är ifyllt. Men det märks ju skillnad när det 

är ifyllt, det är liksom en mer engagerad förälder som glatt berättar om barnet och som tänkt 

lite extra hemma” (Maria) 

 

Maria menar att ett ifyllt underlag ofta tyder på en engagerad och intresserad vårdnadshavare 

medan Eva uppger att underlaget de använder sig av kan upplevas svårt att fylla i för 

vårdnadshavaren, så därför läggs inte så stor vikt vid det. Lena berättar om underlaget de 

använder sig av: 

 
”Underlaget är ju på svenska. Nu när jag tänker på det är det ju självklart att vi borde ha det 

på fler språk... jag menar, vi har ju flerspråkiga föräldrar på förskolan… att vi inte tänkt på 

det förut” 

 

Liknande svar får vi av alla respondenterna. Underlagen finns endast skrivna på svenska och 

anpassas inte på något sätt utifrån barnet eller vårdnadshavarna. Utifrån att språket har en 

central roll i interaktionen mellan människor (Burr 2015) kan ett underlag som inte finns 

tillgängligt på andra språk än svenska eller innehåller svåra termer möjligen göra att 

kommunikationen mellan vårdnadshavare och pedagog påverkas eller försvåras. 

 

9.3 När samtalsämnena blir svåra 

Inför utvecklingssamtal där respondenterna vet med sig att det kommer diskuteras svårare 

ämnen har de alla samma strategi. Alla respondenter uppger att de förbereder sig lite extra inför 

dessa samtal genom att till exempel prata med kollegor och göra en tydlig struktur för samtalet.  
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”Det är en mer mental förberedelse då än vid vanliga utvecklingssamtal. Vi kan ju ta hjälp av 

både rektorn och specialpedagogen om det behövs och vi är ofta två pedagoger med på mötet 

då” (Eva) 

 

Alla respondenterna menar att det är skönt att vara två pedagoger både i förberedelserna inför, 

och under samtal med svåra samtalsämnen. Maria berättar att de alltid informerar 

vårdnadshavaren innan om de kommer vara flera pedagoger eller andra som deltar på 

utvecklingssamtalet. Alla respondenterna är överens om att vid riktigt svåra ämnen tar man 

hjälp av rektor och/eller specialpedagog. Att ta hjälp av någon med högre kompetens kan göra 

att det tillförs högre kunskap till utvecklingssamtalet eftersom kunskap skapas i interaktionen 

mellan människor (Bjervås 2011; Burr 2015). Enligt Lena är det dock sällan 

utvecklingssamtalet innehåller svåra samtalsämnen. Hon menar att dessa saker ska tas upp 

direkt när behovet uppstår, och inte sparas till utvecklingssamtalet.  

 

9.4 ”Vi bedömer ju inte barnet”  

Kunskap är något som enligt socialkonstruktionismen baseras på subjektiva observationer. 

Kunskapen om barnet skapas då av den observerande pedagogen, eller i interaktionen mellan 

pedagoger. Alla respondenterna är överens om att det inte är någon bedömning av barnets 

kunskaper som görs inför utvecklingssamtalet men att de ändå gör observationer. Lena svarar:  

 
”Alltså... Vi bedömer ju inte barnet… även om vi såklart tittar på hur barnet är i 

verksamheten…” 

 

Tre respondenter, Sara, Eva och Maria, svarar att de tittar på barnets utveckling och lärande för 

att kunna ha som stöd inför utvecklingssamtalet. Karin uppger att de stämmer av utifrån 

läroplanen och ställer sig frågor som “Hur stöttar/utmanar vi barnet” och “Hur arbetar vi för att 

barnet ska känna trygghet och lust”, samtidigt som de tittar på vad barnet finner meningsfullt i 

verksamheten. Eftersom kunskap om barnen skapas olika utifrån betraktaren och olika kontext 

är kommunikation med kollegorna viktig (Burr 2015), vilket även alla respondenterna är eniga 

om. Enligt Lena är det viktigt att tänka på hur en förmåga upplevs. Hon menar att det är viktigt 

att lyfta fram de styrkor som finns med förmågan snarare än svagheter, och att det kan tolkas 

på olika sätt beroende på vem som observerar. 
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10. Diskussion 

Syftet med studien var att synliggöra några förskollärares olika uppfattningar om planering samt 

vilka förutsättningar som finns inför utvecklingssamtal i förskolan. I föreliggande avsnitt ställer 

vi först studiens resultat mot den litteratur som tidigare presenterats under avsnittet “Tidigare 

forskning” och därefter presenteras metoddiskussionen. Vidare följer sammanfattade slutsatser 

och till sist presenteras förslag på vidare forskning. 

 

10.1 Resultatdiskussion  

Planering är en stor och viktig del i förskolans verksamhet, för att inte tala om planeringen inför 

utvecklingssamtal. En av de tillfrågade förskollärarna svarar att de inte sitter tillsammans i 

arbetslaget och samtalar om barnet. Markström och Simonsson (2018) skriver att ett vanligt 

förekommande tillvägagångssätt är att hela arbetslaget sitter ned för att tillsammans gå igenom 

varje barn och verksamheten inför utvecklingssamtalen; hur verksamheten skulle kunna 

utvecklas för att främja barnet ytterligare. Var pedagog får då chansen att framföra sina egna 

tankar och observationer vilket gör att pedagogerna kan skapa en större och bredare bild av 

barnet som kan gynna utvecklingssamtalet. De hävdar även att det inte är ovanligt att olika 

underlag fylls i (Markström & Simonsson 2018) vilket de fyra respondenterna, som sitter 

gemensamt med sitt arbetslag, svarar att de gör. När planeringen inför utvecklingssamtal och 

genomgången av underlag utförs av en enskild pedagog kan det leda till att bilden av barnet blir 

alltför snäv. Detta eftersom den gemensamma dialogen mellan pedagogerna uteblir och varje 

pedagog får tolka underlaget utifrån sina egna preferenser och utan vidare diskussion med 

kollegorna.  

 

Endast en av de tillfrågade förskollärarna uppger att de arbetar med något de kallar för 

ansvarspedagog. Enligt Markström & Simonsson (2018) är detta något som är vanligt 

förekommande och innebär att varje pedagog har ett antal barn att ansvara för när det kommer 

till insamling av till exempel dokumentation för förberedande inför utvecklingssamtal. Dock är 

det endast en av våra respondenter som uppger att arbetslaget arbetar på detta vis. Att ha ett 

utvalt antal barn som man som pedagog ansvarar för kan göra det enklare för både 

vårdnadshavare och pedagoger eftersom det blir tydligare vem som har ansvaret för framförallt 
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utvecklingssamtalet. Det kräver dock en fungerande kommunikation i arbetslaget kring barnet 

så att ansvarspedagogen får ta del av flera olika observationer och tankar om barnets utveckling 

och lärande (Markström & Simonsson 2018). 

 

Planeringstid i förskolan är något av en bristvara då personaltätheten blir allt lägre och antalet 

barn i barngruppen ökar (Ekström 2007). Detta kan vi tydligt se i våra förskollärares 

intervjusvar då en av respondenterna svarar att bristen på personal är stor; i den grad att det för 

tillfället inte finns tid till någon planeringstid alls. Inte för varken utvecklingssamtal eller 

verksamhet, och att detta inte funnits under en tid. Alla förskollärarna har dock en samsyn 

angående att det inte finns någon speciellt utformad planeringstid inför utvecklingssamtal, utan 

den planeringen ska ingå i ordinarie planeringstid som finns för var pedagog. Tre av fyra 

förskollärare, som för tillfället har tillgång till planeringstid, anser att detta tyvärr hämmar andra 

delar av verksamheten som då får bortprioriteras. Ekström (2007) skriver om hur förskolans 

planeringstid, dokumentation och utvärdering de senaste två decennierna ofta varit obefintliga 

eller nedprioriterats. Detta gör att vi börjar vi fundera över hur kommande omorganiseringar 

kommer att se ut för att inte all planeringstid till dels utvecklingssamtal men framförallt till 

verksamheten ska försvinna.  

 

Att använda sig av någon form av underlag inför utvecklingssamtal kan enligt Markström 

(2008) både främja och hämma utvecklingssamtalet. I vår studie kan vi se att alla 

respondenterna upplever hur dialogen får en djupare mening och ofta tyder på en mer engagerad 

vårdnadshavare när underlaget är ifyllt. Det kan tolkas som att de vårdnadshavare som inte 

fyller i underlaget inte är lika engagerade i sitt barns utveckling och lärande. Markström (2008) 

menar att ett underlag kan sätta press på vårdnadshavarna beroende på vilka frågor det 

innehåller. Det kan för vårdnadshavarna kännas påtvingande att reflektera över och rannsaka 

sig själv och barnet. Med underlaget utövar pedagogerna makten att styra innehållet i 

utvecklingssamtalet vilket kan göra det svårt för vårdnadshavarna att komma med egna 

funderingar (Markström 2008). Dock menar förskollärarna att även om underlaget inte är ifyllt, 

så kan det fungera som en bra ingång till dialog vilket även Markström (2005) skriver om.  

 

Alla respondenter svarar att deras underlag endast finns på svenska vilket i praktiken kan 

innebära problem att nå ut till alla vårdnadshavare. Språk och kommunikation är viktiga 

grundstenar i god samverkan mellan pedagogerna och vårdnadshavarna. Enligt Markström & 
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Simonsson (2018) är det viktigt att vårdnadshavarna känner sig trygga och delaktiga i barnens 

vardag. Vi kan anta att det är lättare att känna trygghet om man som vårdnadshavare förstår de 

dokument som berör barnet. 

 

Alla förskollärarna i vår studie har samma strategi för att förbereda sig inför utvecklingssamtal 

som kan innehålla svåra samtalsämnen; de har möjlighet att ta stöd och hjälp av exempelvis 

rektor eller specialpedagog. Det går i linje med det Thorell (2008) skriver om; hur kompetens 

och tillit krävs för att upprätthålla en god relation med vårdnadshavarna. Genom att ta hjälp av 

professioner med högre kompetens, som specialpedagog eller rektor, kan samtalen med svårt 

innehåll bli lättare att planera och genomföra. Dock kan den ojämna maktfördelning som redan 

finns bli än större då vårdnadshavaren redan innan samtalet kan känna sig i underläge när det 

kommer till kompetens och talutrymme. 

 

Alla respondenterna svarar att de inte utför någon bedömning av barnen, men att de ändå 

observerar barnen och dokumenterar dess färdigheter. När barnet ska utvärderas är det enligt 

Elfström (2013) viktigt att fråga sig vilken kunskap som är önskvärd och hur barnet har 

möjlighet att uppnå denna kunskap. För flera av respondenterna är det viktigt att titta på vad 

barnet finner meningsfullt i verksamheten och hur barnet utvecklats utifrån de mål som finns i 

förskolans läroplan.  

 

Individuell utvecklingsplan används inte av någon av respondenterna och de talar inte 

uttryckligen om att de använder sig av pedagogisk dokumentation även om delar i deras 

berättelser gör att vi kan dra paralleller till just denna dokumentationsmetod. Tre av 

förskollärarna uttrycker dock en önskan om ett mer strukturerat underlag att utgå från när 

dokumentation ska samlas in inför utvecklingssamtal och vi tänker att dokumentet IUP, 

individuell utvecklingsplan, skulle kunna vara ett stöd för dessa pedagoger. Risken finns dock 

att fokus förflyttas från hur verksamheten kan utformas för barnets bästa, till hur barnet 

presterar och utvecklas vilket strider mot vad läroplanen skriver;  

 
”Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande.”  
(Skolverket 2018, s. 18) 
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Utifrån detta bör man vara kritisk till detta dokument, men med rätt kunskap kan det innebära 

ett stöd för pedagogerna när det kommer till insamlande av dokumentation inför 

utvecklingssamtal. 

 

10.2 Metoddiskussion 

I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer för att uppnå vårt syfte, detta för 

att en undersökning med exempelvis enkäter inte skulle ha gett oss ett lika djupgående resultat. 

Med kvalitativa intervjuer fick vi även möta eller samtala med de tillfrågade respondenterna 

personligen, vilket dels gav oss större inblick i förskollärarnas situationer men det gjorde också 

att vi, i och med den relation som i vissa fall redan fanns, lättare kunde bli påverkade av denna 

när vi analyserade våra svar. Vid sådana personliga möten finns det även risk för att 

respondenten kan bli påverkad av den relation som funnits sedan tidigare eller byggs upp vid 

mötet, vilket kan påverka respondentens svar (Kvale & Brinkmann 2014). Några av 

respondenterna var sedan tidigare kända för oss, vilket kan ha påverkat intervjuerna i den 

bemärkelsen att samtalen vid intervjutillfällena blev mer vardagliga än formella. Det var då ett 

bra stöd att vi skrivit intervjufrågor i förväg som gjorde att vi kunde hålla oss till det aktuella 

ämnet. Eftersom vi båda genom vår utbildning har en förförståelse för det studerade ämnet kan 

vår analys av respondenternas svar ha påverkats, även om vi medvetet försökt att hålla oss 

objektiva i analysprocessen. Genom att systematiskt analysera och kategorisera intervjusvaren 

har vi gjort det lättare att vara sakliga under analysarbetet. 

 

10.3 Sammanfattande slutsatser 

Vi kan med vår studie se att kommunikation är en viktig del av planeringen inför 

utvecklingssamtal, både mellan pedagogerna i arbetslaget, men även mellan pedagoger och 

vårdnadshavarna. Tid till planering inför utvecklingssamtal är en annan viktig aspekt som 

framkommit i vår studie och som av majoriteten av respondenterna upplevs problematisk. 

Några av de tillfrågade förskollärarna upplever att planeringen inför utvecklingssamtalen tar tid 

från ordinarie verksamhet medan några menar att redan schemalagd planeringstid används för 

att inte störa ordinarie verksamhet. För en respondent finns det svårigheter att få tid till ordinarie 

planeringstid, vilket gör planering av utvecklingssamtal extra svårt att få till. En gemensam 

faktor som syns hos alla respondenterna är att de använder sig av arbetslaget när barnens 
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utveckling och lärande ska sammanställas inför utvecklingssamtalet. Några av respondenterna 

sitter gemensamt med arbetslaget och diskuterar barnen under till exempel planeringsdagar 

medan resterande respondenter har delat upp ansvarsbarn och diskuterar barnen enskilt med 

sina kollegor. Vi kan se att rektor och specialpedagog är viktiga resurser inför utvecklingssamtal 

som kan komma att innehålla svårare samtalsämnen. Vi anser att förskollärarna behöver 

reflektera över hur detta påverkar den möjligtvis redan ojämna maktbalansen där 

vårdnadshavarna i de flesta fall är i underläge. För övrigt vid samtal där svåra samtalsämnen 

ska tas upp är majoriteten av respondenterna överens om att de försöker strukturera upp och 

organisera innehållet lite extra. Detta för att de inte ska bli lika lätt att komma från ämnet och 

tappa den röda tråden men även för att upprätthålla professionen. 

 

I frågan om huruvida förskolorna använder sig av ett underlag inför utvecklingssamtalen kan 

vi se vissa mönster. Gemensamt för de fyra förskolor som använder sig av ett underlag är att 

det endast finns skrivet på svenska. Några använder sig av enklare underlag med mer generella 

frågor om barnets trivsel, medan andra har frågor som djupare går in på barnets utveckling 

utifrån läroplanen. Detta kan, enligt oss, ge stora skillnader i hur utvecklingssamtal planeras 

och genomförs. Vi tänker att eftersom förskolan enligt Skollagen ska vara likvärdig oavsett var 

den finns placerad, så borde det också finnas någon likvärdighet i hur utvecklingssamtal 

planeras. Vi menar dock inte att alla förskolor ska utgå från samma underlag då alla barn är 

olika, utan att det kanske borde finnas riktlinjer eller tips att förhålla sig till vid utformandet av 

till exempel underlag, som inte är huggna i sten. 

 

Vi kan utläsa att ett ifyllt underlag ger möjlighet till ett fördjupat samtal, men att det inte ställs 

några krav på att vårdnadshavarna ska fylla i underlagen. Alla respondenterna är överens om 

att de inte utför någon form av kunskapsbedömning av barnen inför utvecklingssamtalet. Fokus, 

enligt respondenterna, ligger på hur barnen trivs på förskolan och hur verksamheten kan 

anpassas för att gynna barnens utveckling och lärande.  

 

10.4 Förslag till vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna studie kan vi konstatera att förutsättningarna för planering av 

utvecklingssamtal skiljer sig åt på de olika förskolorna. En intressant aspekt är att de underlag 

som används skiljer sig mycket åt mellan olika förskolor. Vi tycker därför att det vore intressant 
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att undersöka hur och på vilket sätt dessa underlag kan utformas, samt vilken eventuell påverkan 

de kan ha på det enskilda barnets utveckling och lärande.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Information om undersökning av underlag för utvecklingssamtal 
  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning i form av intervju. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Det insamlade materialet kommer då att elimineras utan att påverka vår uppsats 

eller Dig.  

  

Syftet med denna undersökning är att samla material till vårt examensarbete som är en del av 

vår utbildning till förskollärare vid Högskolan Dalarna. Arbetets syfte har fokus på 

utvecklingssamtal; vilka förberedelser som finns och hur de genomförs. Vår förhoppning är att 

genomföra dessa intervjuer under perioden 18/11-6/12 2019. 

  

Vi har valt att undersöka detta då vi, utifrån erfarenheter och rådande forskning anser att det 

saknas material för förberedelser av utvecklingssamtal. Detta för alla pedagoger i förskolan 

men främst för förskolläraren då denna profession har huvudansvaret för dessa samtal. 

  

Vårt mål är att samla in intervjumaterial från fem olika förskolor där förskollärare kommer att 

intervjuas. Denna profession är vald utifrån läroplanen för förskolan där det står att 

förskolläraren har huvudansvaret för utvecklingssamtalen. Intervjuerna kommer att 

dokumenteras med papper och penna samt spelas in med hjälp av ljudupptagning på telefon och 

beräknas ta ca 45 minuter. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna och den kommer senare, vid godkänt resultat, publiceras på internet. 

  

Allt insamlat material kommer endast att bearbetas och hanteras utav oss två studenter samt vår 

handledare från Högskolan Dalarna. Detta kommer att förvaras på två datorer där lösenord 

krävs för upplåsning samt på papper som kommer vara placerat där det är otillgängligt för andra 

att ta del av. Materialet kommer även att behandlas utifrån Sveriges Riksdags Offentlighets- 

och sekretesslag (2009:400) vilket bland annat innebär att tystnadsplikt och förbud att lämna ut 



 

 
 

 

allmänna handlingar kommer att tas i akt. Materialet som erövras via ljudinspelning kommer 

att transkriberas till skrift och inga identitetsuppgifter kommer behöva lämnas av frågetagaren, 

därmed kommer inga identiteter att röjas. Vid godkänd uppsats kommer allt material, oavsett 

form, att raderas från alla digitala enheter samt vid pappersform att elimineras. 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Student 

Linnéa Kärrstad  

(kontaktuppgifter har tagits bort) 

 

Student 

Sofia Åberg 

(kontaktuppgifter har tagits bort) 

 

Handledare 

Ida Byhlin 

(kontaktuppgifter har tagits bort) 

 

 

  



 

 
 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Förberedelser inför utvecklingssamtal 
Intervju 

Datum:  

  

Frågetagare: 

Kommun:  

Antal invånare:  

Storlek på avdelning:  

Antal pedagoger på avdelning: 

Antal förskollärare på avdelning: 

Ålder på barngrupp:  

Antal år som verksam förskollärare:  

Examensår:  

  

Intervjun kommer att dokumenteras via skrivet dokument på dator, samt ljudinspelning på 

mobiltelefon. Allt material kommer sedan att raderas då det har uppfyllt sitt syfte i vår uppsats. 

  

Intervjufrågor 

 Hur planeras utvecklingssamtalet?  

 Hur mycket tid finns det till planering?  

 Får något annat i verksamheten ”kliva åt sidan” för att ge plats för planering och 

utförande av samtalet?  

 Om ja, hur skulle man kunna planera på ett mer givande sätt?  

 

 Finns det ett underlag som delges vårdnadshavaren innan samtalet?  

 Om ja, när och hur delas detta ut? Förs en dialog vi utlämnandet av underlaget 

eller läggs det bara på hyllan/häng i tamburen?  

 Anpassas underlaget utefter det individuella barnet/vårdnadshavarna?  

 Vad innehåller underlaget? Flerspråkighet?  

 



 

 
 

 

 Hur får man underlaget ifyllt sett från vårdnadshavarnas sida? Hur blir samtalet 

annorlunda om underlaget inte är ifyllt?  

 

 Hur förbereder man sig om man vet att samtalet kan innehålla svåra samtalsämnen?  

 

 Vilka “bedömningar” av barnet anser ni är viktiga att göra innan utvecklingssamtalet?  
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