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Sammanfattning 

Enligt läroplanen för förskolan ska utvecklingssamtalet hållas minst en gång per år. Ansvar för 

struktur och innehåll ligger på förskolläraren. Hur dessa samtal verkställs i praktiken kan därför 

skifta mellan olika förskolor.  

 

Utvecklingssamtal i förskolan har inte varit föremål för så många studier hittills. Den forskning 

som har skett inom området har visat att utvecklingssamtal har använts för att skapa en god relation 

till vårdnadshavare och att pedagoger ser det som en del av sin profession. Det har också visats att 

man i utvecklingssamtal ofta utför en slags bedömning eller värdering av barn, vilket inte 

överensstämmer med läroplanen.  

 

I denna studie har vi gjort en textanalys på 23 underlag för utvecklingssamtal. Vi kategoriserade 

den text som var ifylld av pedagoger och hittade därmed fyra olika kategorier på innehåll: Trivsel, 

Socioemotionell utveckling, Personlighet och Kamratskap. Dessa var de ämnen som tog mest plats 

i underlagen.  

 

Resultatet analyserades sedan utifrån två begrepp. ”Soft governance” är en styrningsteknik som 

skapas och sker i samspelet mellan olika aktörer i ett sammanhang. Denna maktutövning har 

kunnat etableras i den svenska förskolekontexten då den lämpar sig i den demokratiska och 

omsorgsinriktade verksamheten. ”Det normala förskolebarnet” är en uppfattning av hur ett barn ska 

vara, bete sig och kunna i olika åldrar.  

 

Analysen visar på att pedagoger använder sig av ”soft governance” i utvecklingssamtal. Denna 

process leder till skapandet av ”det normala förskolebarnet”. Dock sker inte denna styrning endast 

åt en riktning. Även vårdnadshavare och andra aktörer i förskolekontexten, och i samhället, 

påverkar denna styrningsprocess. 

 

Nyckelord: Förskola, Utvecklingssamtal, Det normala förskolebarnet, Soft governance  
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1. Inledning  

Enligt läroplanen för förskolan ska arbetslaget ”föra fortlöpande samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt 

genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år” (Lpfö 98, rev 2010, s13). Detta ger 

tolkningsutrymme för förskolepersonalen att utforma utvecklingssamtalen utifrån deras uppfattning 

av begreppen trivsel, utveckling och lärande. Hur pedagogen tolkar syftet med utvecklingssamtal 

och dessa begrepp påverkar utformningen av och innehållet i samtalet.  

 

Utvecklingssamtalet ska också, som läroplanen tar upp, handla om barnets tillvaro både i förskolan 

och i hemmet, vilket förtydligas då läroplanen nämner utvecklingssamtal under avsnittet ”Förskola 

och hem”. Hur detta synliggörs i praktiken ser också olika ut. Vi har upplevt att föräldrarna ofta får 

en blankett med frågor om hur barnet är och vad hen gör/tycker om att göra när hen inte är i 

förskolan. Denna får vårdnadshavarna ett tag före det inbokade mötet och lämnas antingen in till 

pedagogen i god tid innan eller tas med till utvecklingssamtalet. Hur mycket utrymme föräldrarna 

får under själva samtalet verkar vara väldigt varierande från förskola till förskola. Ibland läser 

pedagogen upp vad föräldrarna skrivit i blanketten och jämför det med vad hen själv sett eller 

uppfattat, andra gånger får föräldrarna själva läsa upp svaren. På vissa förskolor får föräldrarna 

utrymme att tala mer fritt och själva välja vilka frågor som det ska ligga fokus på.  

 

I regeringens proposition inför den nya skollagen (2009) går att läsa att:  

 
”till skillnad mot skolan har förskolan inte några mål för barnet att uppnå. Det är inte det enskilda barnets 

resultat som ska utvärderas. Däremot är det viktigt att följa hur varje barns lärande och utveckling sker och 

hur förskolan kan bidra till detta. Målen att sträva mot i förskolans läroplan anger inriktningen av förskolans 

arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen”(s 352-353).  

 

Men en uppfattning vi har fått är att man ofta talar om barnens utveckling på ett bedömande sätt. 

T.ex. ”hon ligger lite efter i språkutvecklingen” eller ”han har lite svårt med finmotoriken”. 

Dessutom upplever vi att man ofta talar om barnens personlighet med adjektiv som ”snäll”, ”envis” 

och ”energisk”. Markström (2007) beskriver detta som att man i samtalen får en möjlighet att gå 

igenom vad barnet kan genom att kontrollera att barnet utvecklas på det sätt som föräldrarna eller 

förskolan förväntar att barnet ska. Det blir en slags bedömning där man värderar barnet utifrån om 

hen är duktig, smart, kaxig eller ilsken av sig. Samtalen kan utöver det enskilda barnet handla om 

andra barn på förskolan. Man pratar om barnets närmaste kamrater på förskolan, de andra barnen 

och syskon. Det är oftast personalen som tar upp detta i samtalet. Detta gör man för att tala om 

vilken relation det aktuella barnet har till de andra barnen eller för att jämföra dem med varandra (s. 

126). Att man jämför barnen kan vara för att se om det aktuella barnet följer utvecklingen 

”normalt”. Det förekommer även att man tar upp om det har framkommit särskilda fel eller brister 

hos barnet (s. 134). Detta kan strida mot det individanpassade arbetssätt som läroplanen utgår ifrån 

och utvecklingssamtalets syfte.  

 

I regeringens proposition (2006) står det att ”barnets utveckling ska sättas in i ett vitt pedagogiskt 

och socialt sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna. Barnet ska inte jämföras 

med någon annan än sig själv och inte utifrån fastställda normer.” Detta medför att samtal om 

andra barn, i meningen hur barnet samspelar med dem, inte är något fel i sig. Däremot är 

jämförelser mellan barnen inte aktuella att tala om.  

 

En annan uppfattning som vi har fått av utvecklingssamtal är att man under samtalen endast talar 

om positiva aspekter av barnets tillvaro. Det är endast om föräldrarna själva tar upp något 

”negativt” som man talar om detta på utvecklingssamtalet. Annars tas normalt dessa saker upp i ett 

annat samtal, avsett endast för detta ”problem” och åtgärder för det. Dock kan man, speciellt vad 

gäller de yngsta barnen, ta upp ”negativa” aspekter som rör omsorgsdelen på förskolan, t.ex. ”han 
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äter väldigt lite” eller ”hon har svårt att komma till ro vid vilan”. När man tar upp dessa saker 

frågar man också föräldrarna om detta är likadant hemma, eller om föräldrarna upplever det 

annorlunda.  

 

Utifrån vad vi tidigare läst, hört från förskollärare och varit med om känns det som att 

utvecklingssamtalets syfte och innehåll tolkas väldigt olika på olika förskolor. Som framtida 

förskollärare känns detta som ett viktigt ämne då vi själva en dag ska ansvara för och utföra 

utvecklingssamtal. 

1.1. Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att få en förståelse för hur utvecklingssamtal i 

förskolan ser ut i praktiken. Mer specifikt vill vi undersöka vad pedagoger anser vara viktigt att 

diskutera med föräldrarna och hur man talar om barnen under utvecklingssamtal på förskolan. Vårt 

fokus kommer ligga på vad pedagogen fokuserar på i samtalet.  

1.1.1. Frågeställningar  

- Vad lyfts upp vid ett utvecklingssamtal?   

- Hur gestaltas barnen vid utvecklingssamtal?  

1.3. Uppdelning av arbetet 

Vi har båda sökt efter litteratur enskilt och sedan gått igenom det tillsammans. Vid insamlingen av 

material har Linnéa tagit kontakt med tre förskolor och Elin tog kontakt med en. Elin har skrivit 

inledning och metod, och Linnéa har skrivit bakgrund. Resten av arbetet har vi skrivit tillsammans.  
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2. Bakgrund  

Här beskrivs vad ett utvecklingssamtal innebär och hur det kan se ut i praktiken. Vi går också in på 

vad förskollärare och pedagoger har för ansvar vid utvecklingssamtal.  

2.1. Utvecklingssamtal 

Samtal med föräldrar har varit ett vanligt förekommande inslag på förskolan i flera decennier. Det 

har haft olika benämningar under åren. Tidigare har det benämnts föräldrasamtal eller enskilda 

samtal, men har senare fått benämningen utvecklingssamtal, vilket visar på samtalens förändring 

vad gäller innehåll (Gars, 2012, s 82-83). Tidigare skulle personalen i samtal med föräldrar 

”beskriva verksamheten, dess mål och innehåll för föräldrarna samt ta vara på föräldrarnas 

synpunkter och önskemål” (Socialstyrelsen, 1987, s 81). Efter läroplanens införande 1998 ska även 

barnets utveckling och lärande beskrivas (Lpfö 98, rev 2010). 

 

Samverkan sker tydligt under utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare och pedagoger ses för att 

samtala om barnet, om hur de har det på förskolan och hur de gemensamt ska göra det bästa för 

barnet. Föreställningar om barn, barns behov och vad ett gott föräldraskap är ämnen som kan 

uppkomma under samtalet. Även vad pedagogerna har för uppdrag kan diskuteras. Barnen är 

huvudpersonerna i samtalet men är oftast inte med, vilket leder till att de måste gestaltas av 

deltagarna. Man behöver skapa en bild om barnet under samtalet, men hur ska man gestalta dem? 

Vad ska man lyfta fram om dem? (Gars, 2012, s. 82 & 105). 

 

Ett utvecklingssamtal kan kännas tidskrävande att förbereda, genomföra och följa upp. Men 

eftersom det handlar om ett individuellt barn måste det göras noggrant (Sandberg, 2007, s. 73). 

Förberedelserna inför utvecklingssamtalen kan se olika ut, men vanligtvis går man under samtalet 

igenom de förberedda frågorna och båda parterna ställer frågor till varandra. Det händer även att 

pedagogen går igenom sina frågor och svar och lämnar sedan rum för vårdnadshavaren att gå 

igenom sina (Markström, 2007, s. 116). I samtalen tar deltagarna upp information om barnet i 

förskolan och i hemmet. Pedagogen berättar hur barnet är i förskolan och vårdnadshavaren berättar 

hur barnet är hemma. De båda parterna måste visa lika intresse för barnet och dess utveckling, både 

vad gäller sin egna och den andra partens arena. Genom att synliggöra detta visar man på vilka 

skillnader och likheter som finns. Det kan också komma upp frågor om speciella ”problem” och då 

behöver pedagogerna och vårdnadshavarna gemensamt kunna lösa dem på bästa sätt. (Markström, 

2007, s.121; Sandberg, 2007, s. 72). 

 

Det är förskollärarnas ansvar att utvecklingssamtalen regelbundet genomförs tillsammans med 

vårdnadshavarna. Pedagogen som varit med vid barnets inskolning håller vanligtvis i 

utvecklingssamtalet. För varje barn har arbetslaget förberedande möten om barnet, där man tar upp 

åsikter och erfarenheter som parterna anser vara relevanta och de skapar en gemensam bild av 

barnet. Pedagogen som ska hålla i utvecklingssamtalet samlar in information om barnet genom 

observationer, anteckningar och diskussioner med kollegor. Det barnet har skapat och vad barnet 

har sagt vid vissa tillfällen tas med och planeras att ta upp under samtalet.  

 

För att göra föräldrar delaktiga i underlaget får de en blankett som personalen har formulerat med 

frågor som ska besvaras. Genom dessa frågor förväntas föräldrarna göra en slags bedömning av 

barnet. Barnet involveras genom att de får svara på frågor hemma och på förskolan. Om 

pedagogerna ska kunna göra en ordentlig förberedelse behöver barnen vara samarbetsvilliga genom 

att låta pedagogerna observera dem och svara på frågorna samt visa vad de kan, som t.ex. skriva sitt 

namn eller räkna upp olika färger.  
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Under utvecklingssamtalet hänvisar pedagogen gärna till det hen själv har skrivit och det används 

som ett stöd för pedagogens uttalanden (Markström, 2007, s. 112-113 & 118). Frågorna man har 

under samtalet lägger oftast grunden, men ibland går man utanför frågorna och då har pedagogen 

ansvar för att komma tillbaka till ämnet genom att ställa en ny fråga. Pedagogen berättar vidare om 

de punkter som finns i underlaget och även vad de har fått fram under observationerna av barnet. 

Pedagogerna tar även upp händelser och aktiviteter som skett på förskolan och vårdnadshavarna tar 

upp det som hänt utanför förskolan.  

 

Man gör noteringar om vad som ska uppnås till nästa samtal som t.ex. att barnet ska träna på att 

inte använda blöja, träna motorik, leka med andra barn på förskolan eller annat som anses viktigt. 

Dessa formuleringar beskriver vad barnet ska kunna och klara av i förskolan och även vad som 

anses normalt eller avvikande (Markström, 2007, s. 117). Detta kan skrivas ner i en skriftlig 

utvecklingsplan för varje barn. I detta brukar det även tas upp vad vårdnadshavarna och 

pedagogerna har för enskilda ansvar för att barnet ska utveckla vissa beteenden och färdigheter. 

Båda parter skriver under utvecklingsplanen och man bokar in ett nytt datum för att följa upp och 

utvärdera resultatet (Gars, 2012, s. 84). 
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning om utvecklingssamtal i förskolan är idag inte särskilt omfattande. Mer forskning 

inom ämnet har dock skett i en skolkontext. Detta kan bero på att utvecklingssamtal i förskolan inte 

varit aktuellt förrän läroplanen för förskolan kom 1998. Detta gör däremot att den forskning som 

finns är aktuell för förskolan idag.  

3.1. Utvecklingssamtal i skolan 

I amerikansk kontext har studier visat att det finns olika kommunikativa strategier som används i 

föräldra-lärarsamtal för att framställa eleven som ”okej”. Både föräldrar och lärare använder ordet 

”okej” om elevens prestationer som ett sätt att konstatera att inget mer behöver sägas eller göras 

vad gäller saken. Däremot kan den som är mottagare till det uttalade ”okejet” motstå att acceptera 

eller bekräfta detta och istället få fram en graderad mätning på elevens prestationer (Pillet-Shore , 

2003, s 311-312). 

 

I en svensk skolkontext har det studerats kommunikativa strategier som deltagarna i elevsamtalen 

använder för att hantera de problem och dilemman som kan uppstå i samtalen. Studien visar att 

elevsamtalens inledning präglas av skämt och allmänna samtalsämnen för att få eleven villig att 

sedan påbörja ”det riktiga samtalet”. Läraren använder strategier som att benämna samtalet som 

något vanligt och ofarligt, använda ordet ”vi” för att avdramatisera, samt att ställa frågor som 

eleven kan svara på med endast ett ord (Hofvendahl, 2006, s 97-98). Studien visar också att när 

läraren ska ta upp ett potentiellt problem använder hen sig av pauser, pausfyllnader, upphakningar, 

förmildrande bestämningar m.m. vilket tyder på att läraren behöver tänka igenom vad hen ska säga 

för att det inte ska bli för bryskt (Ibid. s 161). Deltagarnas möjlighet att ta upp övriga frågor och 

tankar tas upp i slutet av många elevsamtal, dock ger sättet på vilket läraren tar upp detta liten 

möjlighet för föräldrar eller elever att ta vara på det. Intrycket är att läraren vill avsluta samtalet så 

fort som möjligt, bl. a. på grund av tidsbrist (Ibid. s 221). 

 

I en studie av elevledda utvecklingssamtal i sjätte klass visat att eleverna blir mer aktiva och 

synliga då de själva får leda samtalet. Dock visade studien att läraren fortfarande styrde eleverna in 

på de samtalsämnen som hen själv ville diskutera. Detta då eleverna hade ett dokument att utgå 

ifrån. Vidare visade studien att läraren också bestämde hur pass seriösa olika problem var, styrde in 

eleverna på önskvärda svar samt i princip alltid var den som hade sista ordet. I dessa 

utvecklingssamtal visade det sig också att vårdnadshavarna inte var lika delaktiga som i andra. 

Dessa samtal var också mycket inriktade på individen, då eleven fick ständigt utvärdera sig själv. 

Detta ledde till att problemen lades på eleven istället för på skolan. Dock skapade denna struktur ett 

mer öppet samtalsklimat och man talade mer rakt på sak än man gör på andra utvecklingssamtal 

(Tholander, 2011, s 247-248).  

3.2. Utvecklingssamtal i förskolan 

I den forskning som finns gällande utvecklingssamtal i förskolan finns framförallt tre olika 

fokusområden. Samverkan mellan hem och förskola, vad pedagoger tänker om utvecklingssamtal 

och vad barnet har för inverkan på utvecklingssamtalet. Nedan redogör vi för dessa.  

3.2.1. Samverkan mellan hem och förskola 

De flesta barn mellan 1-5 år går i förskolan. Det innebär att vårdnadshavare och institutionen har en 

daglig kontakt och de vardagliga mötena mellan parterna förkommer naturligt. Vårdnadshavares 
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och pedagogers samspel i vardagen och under utvecklingssamtal handlar om barnens utveckling, 

lärande och välbefinnande i hemmet och förskolan (Markström, 2010, s. 465). 

 

I de svenska förskolorna är utvecklingssamtal en regelbunden metod, en metod som påverkar och 

behåller relationen mellan hem och förskola. Under utvecklingssamtal använder man sig av olika 

strategier för att genomföra samtalet (Markström, 2010, s 471). Pedagoger kan t ex. försöka skapa 

en positiv samtalsmiljö då de ser utvecklingssamtalet som en viktig arena för att skapa en god 

relation till vårdnadshavarna.  Samtidigt betonas det att det ska vara ett professionellt samtal. Detta 

görs för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga och delaktiga för att kunna bidra i samtalet. 

Genom att börja samtalet med småprat, och kanske ta en kaffe tillsammans, försöker man 

åstadkomma en trygghet i vårdnadshavarna så att de sedan kan ta upp tyngre saker och 

vårdnadshavare frivilligt berätta om barnet och dem själva (Simonsson & Markström, 2013, s 6). 

Även i Markströms (2008b) studie visas att man i utvecklingssamtal ägnar sig åt småprat som ett 

sätt att skapa ett gott samtalsklimat. Anledningen kan också vara att pedagog och vårdnadshavare 

ses varje dag och därmed har en gemensam vardag (s 62). Att skapa en bra och trygg relation till 

vårdnadshavarna ses som viktigt för att vårdnadshavarna ska vara interaktiva, vilket ses som 

nödvändigt för att det ska uppstå ett samarbete kring barnet. Pedagoger betonar också att 

vårdnadshavarnas och pedagogernas information om barnet kompletterar varandra, där båda parter 

ses som experter på sina respektive arenor. Därför finns det en förväntan på vårdnadshavarna att 

inte bara sitta med och lyssna, utan att aktiv delta i samtalet för att man tillsammans ska skapa en 

helhetsbild av barnet. På detta sätt kan pedagogerna ta del av information om barnet som senare 

kan användas av arbetslaget i verksamheten (Simonsson & Markström, 2013, s 7-10; Markström, 

2008b, s 63).  

 

Vårdnadshavare förväntas också förbereda sig inför samtalet med hjälp av t ex. frågeformulär eller 

observationsunderlag. På så sätt iscensätts den observerande och dokumenterande blicken både i 

hemmet och på förskolan. Genom dessa artefakter och procedurer styrs och förväntas föräldrarna 

vara aktiva i både granskningen av barnet och i förmedlandet av information vid 

utvecklingssamtalet (Simonsson & Markström, 2013, s 10; Markström, 2008b, s 63). 

 

Utvecklingssamtal visas i en studie ha en betydelse för vårdnadshavare och en annan för 

förskolepersonal. I studiens studerade aktiviteter var barn, föräldrar och personal med på olika sätt i 

skapandet av utvecklingssamtal. I olika sociala sammanhang skapas frågor och svar, där parterna 

förväntas bidra med vad pedagogerna i verksamheten bestämt ska tas upp i samtalet. Pedagogen 

upplyser om att hen är informerad om barnet via personalmöten eller från de tidigare 

utvecklingssamtalen. Blanketten eller underlaget som är utformat av förskolans pedagoger är 

centralt i samtalen. Studien visar att utvecklingssamtal är en komplex och omfattade process som 

involverar mer än bara genomförandet av samtalet. Aktiviteter från olika platser och tider finns 

med i förberedandet och är en viktig del av skapandet av samtalet. Utvecklingssamtalet i förskolan 

ses inte bara som ett utvecklingssamtal utan en praktik som barn, vårdnadshavare och 

förskolepersonal skapar med inverkan av samtalets traditioner, rutiner och artefakter (Markström, 

2008a, s 65). 

 

Användandet av styrkekort i utvecklingssamtal visas i en av Markströms studier (2010) att fokus 

inte alltid ligger på det enskilda barnet. Fokus i dessa samtal ligger på metoden och betydelsen i att 

föräldrarna är aktiva och engagerade i samtalet. Användning av styrkekort innebär att 

vårdnadshavarna får kort med olika adjektiv som t ex. snäll, envis, hjälpsam, aggressiv. Från dessa 

ska de sedan välja ut tre av orden som de anser beskriver deras barn. Styrkekorten ger stöd för 

föräldrarna i att vara den mest framträdande aktören i samtalet genom att kategorisera barnet. 

Därmed dominerar vårdnadshavarna över informationen och det är de som leverera den till 

pedagogerna. Genom användandet av styrkekort förväntas vårdnadshavarna ta en aktiv del i 

samtalet genom att svara, förhandla och fatta beslut. Korten begränsar också talet om barnet på 

specifika sätt t.ex. genom att styra interaktionsmöjligheterna mellan aktörerna. I den meningen kan 

det förstås som en ”pedagogisering” av föräldrarna. Eftersom samtalet är konstruerat som ett 

föräldra-lärare-samtal finns det förväntningar på hur talet om barnet kommer att fortsätta. Att 



 

10 

 

använda korten för att ge stöd och få föräldrarna att delta i kategoriseringen av deras egna barn i 

förskolan tolkas som ett pedagogiskt förhållningssätt eller strategi från pedagogen. Läraren kan 

både distansera sig och engagera sig och vårdnadshavarna blir engagerade i kategoriseringen och 

definieringen av barnet. Genom att vårdnadshavarna följer detta tillvägagångssätt blir de aktiva och 

delaktiga, de lär sig sammarbeta i kategoriseringen av barnet. Korten kan ses som viktiga artefakter 

för inflytande och samspel i ett tidigt stadium i utvecklingssamtalen, som sedan används för att 

bedöma barnet. För vårdnadshavarna blir dock dilemmat att de måste formulera vem deras barn är 

med hjälp av fördefinierade etiketter. Vårdnadshavarna har alltså ansvaret för hur begrepp används 

i förhållande till deras barn (s 471-472). 

3.2.2. Pedagogers syn på utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal kännetecknas av liknande drag som andra institutionella samtal. Det innebär att 

samtalet har en specifik och accepterad benämning och ett fördefinierat syfte samt att det finns 

rutiner kring hur samtalet ska gå till. Förskolans utvecklingssamtal kan förstås som ett samtal som 

används för att uppnå specifika institutionella mål. Utvecklingssamtalet skiljer sig från samtal i den 

vardagliga interaktionen mellan hem och förskola. Parterna i samtalet har olika roller och 

positioner som expert-lekman (pedagog-vårdnadshavare). Samtalen kännetecknas också av att 

parterna har olika stor tillgång till talutrymme och möjlighet att starta eller styra samtalsämnen. 

Formen på samtalet skiljer sig från det vardagliga mötet mellan personal och vårdnadshavare. Dock 

har samtalen inslag av ett vardagligt samtal, där parternas talutrymme kan variera och båda 

parterna kan ta initiativ till samtalsämnen. Experten (pedagogen) ser dock till att återkomma och 

hänvisa till en förbestämd agenda. Detta tyder på ett vardagligt institutionellt samtal där man 

pendlar mellan det vardagliga och det institutionella (Markström, 2008a, s 64; Markström, 2008b, s 

61- 62).  

 

Pedagoger intervjuades direkt efter utvecklingssamtal av Maria Simonsson och Ann-Marie 

Markström (2013). I studien skriver de att pedagogerna ansåg att det var ett viktigt ansvar att 

planera och genomföra utvecklingssamtal och att det var en viktig samtalsarena för dem själva och 

vårdnadshavare, samt för att kunna arbeta för barnets bästa (s 5-6). Studien visar vidare att 

pedagoger i sitt arbete hänvisar till läroplanen, vilket dels lyfter upp dess auktoritet, men också 

lyfter förskollärarens professionalitet. Pedagogerna betonar också att utvecklingssamtalen bidrar till 

att de känner sig professionella. Utvecklingssamtalet blir också ett verktyg för att utföra 

självkontroll. Pedagogen kan då reflektera över hur de utför sitt uppdrag utifrån sin profession. 

Utvecklingssamtalet i sig ses också som en praktik som ständigt måste förnyas och förbättras (s 12-

14). 

3.2.3 Barnet i utvecklingssamtalet 

I en australiensk studie studerades barnets egen röst i utvecklingssamtal i några förskolor. 

Resultaten visar att barn är delaktiga i samtalen, snarare än ett samtalsämne för pedagogen och 

vårdnadhavaren. Resultaten visar också att barn kan visa sin kompetens genom att utmana 

pedagogen i samtalet. Genom att barnet själv får vara med på utvecklingssamtalet kan det aktivt 

bidra till och påverka kommunikationen mellan hem och förskola (Leiminer och Baker, 2000, s 

144-145). 

 

I en svensk kontext visar att förberedelserna för utvecklingssamtalet och själva samtalet styr 

blicken framförallt mot det enskilda barnet. I förberedelserna styrs också barnets blick mot sig själv 

då de involveras i ifyllandet av frågeformulär, i observationer och i samtal med pedagogerna och 

vårdnadshavarna. Barnen får då reflektera över sin egen utveckling då de får jämföra vilka 

förmågor som utvecklats över tid. Detta redogörs för i utvecklingssamtalet och kan handla om 

motorisk eller språklig utveckling, sociala och estetiska förmågor och intressen. Det handlar 

framförallt om det som är relevant för förskolan, dvs. det barn som ska formas i förskolan. Barnet 

granskas utifrån jämförelser mellan vad barnet varit, är och ska bli (Markström, 2008b, s 63-64). 
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Pedagoger talar inte uttryckligen om att de bedömer eller granskar barn i utvecklingssamtal. Men 

genom olika uttalanden uttrycks normer och värderingar som indirekt innebär en bedömning av 

barnet (Simonsson & Markström, 2013, s 10). Genom karaktäriseringar och typifieringar tillskriver 

pedagogerna barnet attityder, som styrks av berättelser om barnet och dess agerande i olika 

situationer. Genom talet om barnet sker outtalade normaliseringar kopplat till deras utveckling, 

prestationer och personlighet. Jämförelser sker, direkt och indirekt, mellan barnet själv över tid, 

men också i förhållande till andra barn i förskolan. Berättelser och anekdoter om hur barnet 

förhåller sig till bilden av ett önskvärt förskolebarn kan lyftas fram av pedagogen, t ex. att ett barn 

vägrar delta i planerade aktiviteter. Detta visar indirekt på att det inte är ett helt accepterat beteende 

(Markström, 2008b, s 64). 

 

Utvecklingssamtal kan ses som ett verktyg för att diskutera hur man bör socialisera barnen. 

Strategier som ses som viktiga för barn i sociala sammanhang tas upp i samtalet, samt de 

grundläggande reglerna för social interaktion och beteenden som är lämpliga att förmedla till barn. 

Samspelsfärdigheter var ett stort samtalsämne i alla utvecklingssamtal. Beroende på barnets ålder 

var behärskning i muntlig kommunikation och att kommunicera genom gester olika lämpligt. 

Oroligheter om oförmågan att lära sig turtagning, regler i samtal och andra sociala situationer 

kunde komma upp. Både vårdnadshavare och pedagoger ansåg att färdigheterna att lyssna, att turas 

om med andra och att dela med sig är viktigt. Vidare ansåg de att barnets fortsatta utveckling skulle 

vara i kronologisk ordning, indirekt eller direkt jämfört med hur andra barn i samma ålder beter sig 

eller med typiska normer för barnets ålder (Närvänen & Markström, 2015, s 559-560). 

 

En studie om föreställningar om ett ”rätt” och ”normalt” barn och hur de hänger samman med den 

institutionella ordningen visar att pedagoger inte uttrycker några specifika regler eller krav vad 

gäller rutiner i förskolan, men sättet på vilket man talar visar på att man har förväntningar och 

antaganden om barns beteenden vid t ex. påklädning och blöjbyte. Man talar också om barnets 

förmågor i förhållande till nu och förr, samtidigt som man talar om att förmågor och skickligheter 

kommer i framtiden, när barnet blivit äldre. Dessa utsagor levereras som information till 

vårdnadshavarna, inte som något att diskutera mellan parterna. Studien visar också att det är när 

barnets beteende stör ordningen i förskolan som det blir ett öppet ämne. Det visades också att det 

talades mer om flickor som utmanande än om pojkar (Alasuutari & Markström, 2011, s 518-524). 

 

Barnen antas vidare vilja delta i aktiviteter som pedagogerna planerar, och dessutom vara aktivt 

deltagande. Det aktiva deltagandet i aktiviteter ges ofta som exempel på att barnen har en positiv 

attityd till förskolan i allmänhet. Barnen förväntas också visa tillit och närhet till vuxna, men inte 

vara beroende av dem (Ibid. s 525-526). 

 

Även kamratrelationerna diskuteras i utvecklingssamtalen. Barnet förväntas ha kamrater och 

uppskatta de andra barnen i gruppen. Men att vara för bunden till en eller ett fåtal kamrater eller ett 

syskon ses som problematiskt. Att ofta leka själv är inte heller att föredra. Barnet förväntas kunna 

umgås med alla barnen i barngruppen, och glädjas av det. Samtidigt antas barnen leka med barn av 

samma kön. I utvecklingssamtalet verkar pedagogerna i undersökningen inte kunna prata om att ett 

barn leker med barn av det andra könet utan att kommentera det. Det talas dock inte om det som att 

det är problematiskt att barn av olika kön leker med varandra. Men eftersom det kommenteras av 

pedagogerna kan det ses som att man förväntar sig att barnen ska leka med kamrater av samma 

kön. Pedagogerna varken förhindrar eller uppmanar barnen till lek som inte är könsstereotypa. 

Barnen förväntas vidare att de i leken ska vara fokuserade och inte distraheras av barn eller lekar 

som försiggår runtomkring. Vad gäller lek finns också uttalade regler, som också vårdnadshavare 

verkar dela. Det handlar om att ingen mobbing, inga slag och inget ovårdat språk är tillåtet. Barnet 

förväntas kunna försvara sig, men då agera rationellt och lösa konflikten verbalt (Ibid. s 526-528, 

531). 

 

 

Hur pedagoger tar ställning till flickor i utvecklingssamtal och uttrycker olika tolkningar om dem i 

diskussionen visas i Markström och Simonssons (2011) studie. Fastän föräldrar inte är lika aktiva 
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som pedagoger i samtalen bidrar de ändå till interaktion, men de går sällan emot pedagogernas syn 

på deras döttrar. I denna studie var ett av de viktigaste resultaten att flickor bedömdes på ett 

begränsat sätt under utvecklingssamtalen.  Markström och Simonsson menar att detta är något 

överraskande, eftersom läroplanen menar att pedagoger bör tillåta förskolebarnen att pröva olika 

sätt att vara och agera. Resultaten i studien visade att institutionen bidrar till flickors beteende och 

att utvecklingssamtalen görs till en arena där pedagoger och vårdnadshavare beskriver och 

värdesätter flickorna. I studien var det främst pedagogen som satte rutinerna och bidrog till 

uppbyggandet av ”förskoleflickan” (s.38).   

 

Ofta talar man om t ex. oacceptabla beteenden som något som försvinner när barnet blivit äldre. I 

utvecklingssamtalet är ofta barnets sociala beteenden och förmågor betonade. Barnen ses som 

medlemmar av en social grupp där interaktion är avgörande. Att uppnå olika mål eller t ex. 

språkliga eller matematiska förmågor talas det inte mycket om. Istället riktas utvecklingssamtalen 

mot ett aktivt, flexibelt, socialt och självstyrande barn, som dock är begränsat av institutionens 

regler (Alasuutari & Markström, 2011, s 531-532). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I vår analys av materialet kommer vi att använda oss av två begrepp som vi har kommit i kontakt 

med när vi läst Ann-Marie Markströms texter. Dessa är ”soft governance” och ”det normala 

förskolebarnet” och presenteras nedan.  

4.1. ”Soft governance”   

Maktutövande beskrivs av Michel Foucault (1997) som en verksamhet som åtar sig att leda 

individer genom livet genom att placera dem under auktoriteten hos en vägledare, som är ansvarig 

för vad de gör och vad som händer dem (s 68). Han menar vidare att maktutövande i en vid mening 

kan förstås som de tekniker och procedurer som används för att styra mänskligt beteende (s 82).  

 

Vänlig maktutövning beskrivs som är en teknik som används för att styra utan att det uppfattas som 

styrning. Hon menar att det är denna sorts maktutövning som sker inom skolsystemet, då den 

överensstämmer med de demokratiska värderingarna och den omsorgsorienterade verksamheten 

(Bartholdsson, 2007, s 29). Detta benämns också som ”soft governance”, och används det för att 

lyfta fram den omsorgsorienterade styrningen i förskolan, som inte kännetecknas av öppet styrande 

eller examinerande (Markström, 2008, s 60). Genom att använda sig av olika styrningstekniker 

upplever individen sig själv som föremål för självuppfyllelse snarare än underkastelse och blir 

tvungen att vara fri på bestämda sätt (Rose, O’Malley & Valverde, 2006, s 89). 

 

Det har skrivits om mild maktutövning i skolan och då har det betonats att det inte innebär att 

skolan inte utövar makt. Då skolan har ett uppdrag att fullfölja måste den utöva makt. Men makten 

är inte riktad bara åt ett håll, utan makten kommer till uttryck i samspelet mellan människor i olika 

positioner (Granath, 2008, s 5).  

 

Inom skolväsendet kan styrningstekniker ses i form av olika examinations- och utvärderingsformer, 

pedagogiska tekniker och också på hur rummet är utformat. Vardagliga verktyg som bilder, 

teckningar, olika former av rapporter, regler och rutiner är särskilt viktiga för att dokumentera och 

bearbeta barnets person och känsloliv. Genom utvärdering och självvärdering formas tänkandet till 

att tänka framåt i avseendet mer eller bättre, dvs. i avseendet utveckling. I ett skolsystem där man 

har demokrati och omsorg som viktiga värderingar har denna styrningsteknik kunnat etableras 

(Bartholdsson, 2007, s 32-33). Granath (2008) menar att dagens pedagogiska verktyg bygger på 

milda disciplineringstekniker som bygger på interaktion och dialog, dvs. man ger inte order – man 

samtalar (s 6-8).  

 

Relationen mellan barn och pedagoger är idag friare, i avseendet att barn har frihet att välja, frihet 

att uttrycka sina tankar, frihet att ta ansvar osv. Då denna frihet inskränker pedagogers möjlighet att 

utöva hot eller tvång, använder man istället olika strategier för att styra och kontrollera barns och 

föräldrars förhållningssätt. Dessa strategier är dock inte riktade endast från pedagogernas sida. 

Samtidigt försöker även föräldrar och barn styra varandra och pedagogerna (Granath, 2008, s 30).  

 

I den kulturellt accepterade ordningen där vissa aktörer anses äga ”sanningen” befinner sig barn 

längst ner på stegen. I sin omgivning lär sig barnen också att de vuxna i skolsystemet vet mer än de 

själva. Detta sker i den hierarki som vilar på ålder, men även på det faktum att pedagogen agerar i 

egenskap av en professionell person. Detta medför att barnen och deras föräldrar blir positionerade 

som klienter och därmed mindre vetande (Bartholdsson, 2007, s 31).  
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4.2. ”Det normala förskolebarnet”  

Mjuk styrning kan beskrivas som normaliserande och disciplinerande. Maktutövning kan också 

vara nyttiggörande, om den inte missbrukas, genom att det leder till vissa nyttiga och förnuftiga 

handlingar som är positiva för mångfalden. Normalitet framstår då som något som gynnar 

individen och som alla bör sträva efter att vara. Genom att få individer att uppfatta sig själva med 

vissa egenskaper och förmågor kan man forma deras beteende så att det framstår som individuellt 

och kollektivt välmående (Bartholdsson, 2007, s 29, 34).  

 

För att kunna ta del av samhällets olika gemenskaper måste förvärva vissa kompetenser och 

kunskaper. Dessa prövas, förhandlas och skapas i olika interaktions- och kvalifikationsprocesser i 

samspel med andra människor. Detta leder till skapandet av ”det normala förskolebarnet” 

(Markström, 2005, s 33). 

 

Ett vanligt sätt att definiera det normala är att utgå från genomsnittet eller det vanliga. Detta 

indikerar att en individ som i jämförelse med genomsnittet t ex. saknar någon förmåga, ska tillföras 

detta för att bli så lik det normala som möjligt. Normalitet kan sammanlänkas med ett 

normgivande, och anger därmed något som är önskvärt. Det blir då en strävan efter att vara på det 

önskvärda sättet, genom att förändra individen i ett eller flera avseenden (Markström, 2005, s 33-

34).  

 

Utifrån ett maktperspektiv kan man se denna normalisering i de processer och verktyg som bidrar 

till att skapa det normala. Genom att gruppera, indela, använda normalkurvor m.m. produceras 

kunskap om det normala (Markström, 2005, s 34). På förskolan delas ofta barnen in i grupper 

utifrån olika kvalitéer. Detta kan vara t ex. ålder, kön eller förmåga, vilket synliggör vad som anses 

normalt och vad som ses som avvikande (Markström, 2005, s 33).  

 

Utvecklingssamtal har normaliserande och korrigerande drag. Hon menar att barn korrigerar sig 

själva utifrån en upplevd norm. Denna anpassning sker inte genom hot eller tvång, utan genom de 

förväntningar på ökad lycka eller ökad tillhörighet som ska blir möjlig då man uppfattas som 

normal (Granath, 2008, s 32). Ett viktigt verktyg för att få ta del av samhällets olika gemenskaper 

är betoningen på känslor. Genom att tala om barns känslor och deras uttryck för dessa, föreskriver 

pedagoger och vårdnadshavare ett visst beteende eller uppträdande (Bartholdsson, 2007, s 34-35). 

Om barnet har ett ”orätt” beteende eller agerande är detta ett känsligt ämne och man använder olika 

strategier för att ta upp det (Alasuutari & Markström, 2011, s 531). 

 

Vad som anses som normalt skapas i interaktionen i ett visst sammanhang och är därmed relativt. 

De egenskaper som anses vara normala, eller avvikande, är skapade i en specifik kontext med dess 

traditioner, vanor och normer (Markström, 2005, s 35). De föreställningar om normalitet som finns 

inom den specifika kontexten bygger på kulturella värden och tolkningar. Ingen individ är en 

passiv mottagare av dessa tolkningar av normalitet, men i skolvärlden innehar pedagogerna ett 

tolkningsföreträde vad gäller barnens fortsatta utveckling, dels på grund av ålder, men också vad 

gäller professionella förmågor gentemot vårdnadshavare (Bartholdsson, 2007, s 17-18). 
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5. Metod och material 

Här går vi igenom dokumentanalys, som har varit metoden som vi har använt på det material vi har 

fått in till studien. Vi pratar också om urval och etiska överväganden i samband med detta. 

Avslutningsvis beskrivs hur vi har gått tillväga för att hitta litteratur.  

5.1. Dokumentanalys 

Metoden vi använder oss av i denna studie är dokumentanalys. Vi har på förskolor frågat efter de 

skriftliga underlag som pedagoger har med sig till utvecklingssamtal. Dessa underlag är oavsiktliga 

källor, då de skapats av praktiska skäl och inte i avsikt att någon senare ska läsa dem. Detta innebär 

att dokumenten är användbara som primärkällor eftersom att det är mindre risk för att dessa 

dokument har förskönats i avsikt att legitimera något eller för att ge en positiv bild av 

verksamheten (Bell, 2006, s 127). Samtidigt ska man ha i åtanke att pedagogen vid antecknandet 

har sett en möjlighet/risk för att vårdnadshavare eller annan personal kanske kommer att se vad 

som är nedtecknat i dessa dokument, vilket kan påverka formulering m.m.  

 

Man bör också vara medveten om att dessa underlag inte utgör hela utvecklingssamtalet, utan 

endast representerar det som pedagogen skrivit ner i samband med det. Underlaget kan ses som ett 

medel för att strukturera samtalet och komma ihåg vad man ska tala om, vilket betyder att 

informationen i dokumentet inte är fullständig i förhållande till det verkliga samtalet.  

 

Med materialet vi har gör vi en kvalitativ textanalys, vilket innebär att vi läser texten noggrant flera 

gånger om, för att kunna sortera innehållet (Esaiasson m.fl., 2012, s 210). Vi fokuserar framförallt 

på vad som skrivs om barnet, men också på var i underlagen, dvs. under vilken rubrik, man skriver 

vilka saker.  

5.2. Urval 

 

Vi tog kontakt med fyra olika förskolor för att få tag i dessa underlag. Dessa förskolor har hittats 

via ett pragmatiskt urval, dvs. baserat på vilka förskolor vi har haft kontakt med och haft möjlighet 

att besöka. Då det inte finns något speciellt krav på förskolans inriktning, barngruppens 

sammansättning vad gäller t ex. ålder m.m. för denna undersökning går det bra med att basera 

urvalet på tillgänglighet. 

 

På en av förskolorna fick vi tag i 23 ifyllda underlag, men i två av förskolorna fick vi endast ta del 

av mallar till underlag, och i en förskola kunde vi inte ta del av underlaget alls. Då förskolornas val 

att inte delta i studien ska respekteras så är det de 23 ifyllda underlagen som använts i denna studie. 

Det är den ifyllda texten som har varit intressant för oss, vilket gjorde att vi valde att inte ta med de 

ej ifyllda mallarna. Materialet är framtaget till utvecklingssamtal med barn som är 4-5 år gamla.   

 

De ifyllda underlagen har samma utformning, med samma rubriker/frågor som ska svaras på. De är 

ifyllda av flera olika pedagoger, som jobbar på samma avdelning på förskolan. Då olika personer 

tolkar saker på olika sätt ökar variationen något i förhållande till om det hade varit samma pedagog 

som hade haft hand om alla utvecklingssamtal. Dock kan man inte påstå att denna studie är 

generaliserbar då materialet är för litet och från samma förskola.  
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5.3. Forskningsetiska överväganden 

De underlag vi har tagit del av från förskolan har vi fått godkännande från pedagogerna och den 

biträdande förskolechefen att använda oss av. Detta med villkoret att materialet har anonymiserats, 

dvs. att de data som vi har tagit del av inte kan kopplas till individernas identiteter 

(Vetenskapsrådet, 2011, s 67). Detta har förskolans personal åstadkommit genom borttagandet av 

namn och andra personuppgifter som förekommer i underlagen. På detta sätt kan varken vi eller 

andra obehöriga veta vem som har sagt vad, eller vilket barn det handlar om.  

 

När det gäller barn på förskola är det rimligt och nödvändigt att utlova anonymitet för att kunna ta 

del av materialet. Samtidigt gör anonymitet att studiens resultat blir svåra att kontrollera 

(Vetenskapsrådet, 2011, s 68). Men som sagts så är det en nödvändighet för oss att utlova 

anonymitet för att få ta del av materialet, då man på förskolor inte får ge ut detaljer om enskilda 

barn. Det är heller inte intressant för denna studie att veta individernas identitet, vilket gör det svårt 

att etiskt försvara användandet av personuppgifter i denna studie.   

 

5.4. Litteratursökning 

När vi sökte efter tidigare forskning började vi med att söka efter vetenskapliga artiklar på 

sökmotorerna SwePub, Education Research Complete och ERIC. Vi började med att söka på 

SeePub, då det framförallt är forskning om svensk förskola vi var intresserade av. Där sökte vi på 

orden utvecklingssamtal och lade sedan till förskola. Resultatet var dock begränsat. På ERIC och 

Education Research Complete sökte vi på parent-teacher conference, vilket gav många resultat, 

men framförallt som berörde skolan. Därför lade vi i sökningen också till pre-school eller 

kindergarten. Då vi sökte på kindergarten dök det inte upp särskilt många relevanta artiklar, men 

med pre-school blev det fler. Då vi framförallt letade efter artiklar gällande svensk förskolan lade 

vi också in sweden. Då blev resultatet mer begränsat, vilket gjorde att vi kunde hitta de artiklar vi 

ville ha.  

Däremot finns det inte väldigt mycket forskning om detta, vilket gjorde att vi även tog med artiklar 

som gällde skolan, då det har en relevans för hur utvecklingssamtal i förskolan. Vi har också 

begränsat sökningarna på sökmotorerna till att endast använda artiklar som är ”peer-reviewed” eller 

refereegranskat. Detta har vi kollat upp genom att söka på tidskrifternas namn på Ulrichsweb. 

 

Vi har även utgått från de böcker som behandlat ämnet utvecklingssamtal i förskolan, bl. a. 

kurslitteratur från utbildningen. Då har vi kollat referenser och sökt oss vidare med hjälp av dessa. 

Detta har vi också gjort med de artiklar vi har hittat via sökmotorer och på så sett kunnat hitta fler.  
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6. Resultat 

De underlag vi har tagit del av är strukturerade på samma sätt, med 5 huvudrubriker: Trygghet och 

trivsel, Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande samt Utmaningar, pröva på 

och/eller stöd. Vi har sedan granskat dessa underlag och sorterar den ifyllda texten utifrån de 

ämnen som vi ansåg tog upp mycket av materialet. Detta resulterade i fyra huvudkategorier: 

Trivsel, Socioemotionell utveckling, Personlighet och Kamratskap. Dessa kategorier är inte satta i 

sten, utan de överlappar varandra. Nedan presenteras de med exempel från underlagen.  

6.1. Trivsel 

Den första punkten på de underlag vi har granskat handlade om barnets trivsel och trygghet på 

förskolan. Denna punkt var ofta den fråga som innehöll mest ifylld text, med exempel på olika sätt 

som föräldrar och förskolepersonal upplevde det som att barnet trivdes, eller inte trivdes. I de fall 

där det fanns utsägelser som kan tolkas som att barnet inte trivdes, lades det ofta till ett ”men…”, 

som beskrev en tolkning att barnet faktiskt trivdes.  

6.1.1. Barnets humör 

Ett vanligt förekommande inslag som ansågs tyda på trivsel var barnets humör, dels vid lämning 

och dels under dagen. Detta kunde ses genom flera liknande beskrivningar av barnen, t ex:  

”Alltid glad och positiv när han kommer.”  

”Sällan ledsen under dagen.”  

En del barn beskrevs inte som glada när de kommer till förskolan, vilket kan ses i detta exempel:  

”[Barnet] kan vara lite reserverad när hon kommer till förskolan, när hon väl lämnat mamma är hon 

glad och sprallig.” 

Här beskrivs barnet som reserverad när hon kommer på morgonen, men anses trivas på förskolan 

eftersom hon snabbt blir på bra humör.  

 

Även utsagor från föräldrar kan närma sig ämnet på detta sätt:  

”Hoppas på att det är lördag varje morgon så han får vara hemma, säger att han inte vill till förskolan. 

Men det verkar som om han trivs när han väl kommer hit. Berättar inte så mycket hemma om 

förskolan, klagar bara på F.” 

Här beskriver föräldrarna att barnet inte vill gå till förskolan, inte berättar om förskolan hemma och 

att han klagar på någon på förskolan. Ändå anser föräldrarna att han verkar trivas, hur de ser detta 

framgår dock inte.  

 

Det finns också andra anledningar som pedagoger tolkar som att barn trivs på förskolan trots 

”dåligt humör” vid lämning.  

”Vi upplever det som att [barnet] trivs bra här på förskolan, även om hon kan vara lite ”pulig” på 

morgonen när hon kommer. Upplever det som att om hon fick välja skulle hon gärna vara hemma med 

mamma och lillebror. Kommer oftast igång med att leka med kompisar snabbt, annars vill hon gärna 

hålla en fröken i handen!” 

I detta exempel beskrivs barnet som lite ”pulig” och som om hon hellre vill vara hemma, men trots 

det framgår det att pedagogen ändå anser att barnet verkar trivas på förskolan. Detta förklaras med 

att hon snabbt kommer igång med att leka och att hon trivs med pedagogerna, vilket därmed verkar 

ses som tecken på trivsel.   
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6.1.2. Trygghet med kamrater och pedagoger 

En annan aspekt av trivsel som tas upp upprepade gånger är om barnet verkar tryggt både med de 

andra barnen och med de vuxna i verksamheten. 

”Känner sig trygg i gruppen! Hittar snabbt på något att göra och hittar kompisar att leka med.” 

”Vågar säga ifrån och vara ledsen och arg.” 

Att känna sig trygg i gruppen verkar i flera av underlagen synas genom att barnen hade kamrater att 

leka med, men också genom att barnen vågade stå upp för sig själva och visa sina känslor. Detta 

gäller också i förhållande till pedagogerna.  

”Känner sig trygg med alla pedagoger på [avdelningen].”  

”Vill gärna bli lämnad till någon pedagogs famn.” 

Att barnet kan känna trygghet och närhet till pedagogerna verkar ses som ett tecken på trivsel. 

Detta gäller förhållandet till pedagogen i allmänhet, men ibland också specifikt att kunna känna 

närhet till pedagogen, som i exemplet med att bli lämnad i pedagogens famn.  

 

Om barnet tyr sig till mer än en av pedagogerna, togs även detta upp:  

”Vi upplever det som att hon känner sig trygg med alla oss pedagoger, men hon tycker väldigt mycket 

om att busa med [pedagog].” 

”Känner sig trygg med alla pedagoger men har sina favoriter.”  

Man uppmärksammar att barnet föredrar någon/några speciell/a pedagog/er, men poängterar också 

att hen är trygg med alla pedagogerna. Detta skulle kunna betyda att det inte ses som något fel att 

favorisera pedagoger, men att barnet ska kunna ty sig till alla pedagoger för att barnet ska anses 

trivas och känna trygghet på förskolan.  

 

Även vikarier tas upp vad gäller trygghet till de vuxna: 

”Kan vara lite försiktig med nya människor(vikarier).” 

En möjlig tolkning av att detta tas upp i utvecklingssamtalet kan vara att pedagogerna 

uppmärksammat detta som ett beteende, som inte är ”fel”, men åtminstone något som är värt att ta 

upp tillsammans med föräldrarna.  

 

6.1.3. Delaktighet 

En tredje aspekt som blir uppmärksammad under punkten trivsel är barnets delaktighet. Detta 

uppmärksammas med citat som dessa: 

”Hon är ofta delaktig i det vi gör.”  

”Deltar aktivt i aktiviteter.”  

Dessa utdrag ur underlagen kan tolkas som att man dels ser själva delaktigheten som ett tecken på 

trivsel, men också hur aktivt barnet är under aktiviteterna. Att barnet är aktivt uppmärksammas 

också som en indikation på hur intresserad barnet är av aktiviteterna.  

”Stor nyfikenhet – är med på allt med stor iver! (…) Positiv till det mesta vi hittar på!” 

”Tycker det vi gör i gruppen är kul, men protesterar oftast innan. När vi väl börjat är det oftast han 

som håller ut längst och vill inte sluta.” 

I det översta citatet kopplas barnets iver att delta samman med positivitet till aktiviteter. I det 

nedersta citatet tolkas det faktum att barnet är den som håller ut längst och inte vill sluta, som att 

barnet tycker att det de gör i gruppen är kul. Detta trots att barnet oftast protesterar innan.  
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6.2. Socioemotionell utveckling 

Barnens socioemotionella utveckling har fått stort utrymme i underlagen. Utveckling inom andra 

områden, som t ex matematik, teknik och motorik, togs sällan upp. Den socioemotionella 

utvecklingen verkar därför vara den utveckling som anses viktigast att ta upp under 

utvecklingssamtalet. Inom de uttalanden som handlar om socioemotionell förmåga har vi hittat två 

olika kategorier: Känslomässig förmåga och konflikthantering. Dessa kategorier får också in i 

varandra.  

6.2.1. Känslomässig förmåga 

Att kunna visa sina känslor för andra var ett ämne som kom upp upprepade gånger, med flera 

liknande utsägelser om barnen.  

”Ett barn som vågar säga ifrån och vara ledsen och arg” 

En möjlig tolkning av detta är att det anses vara viktigt att barnen inte håller inne med sina känslor. 

Men däremot verkar det som att dessa känsloyttringar inte ska vara alltför storslagna, vilket kan ses 

i följande citat.  

”Inte ofta han blir ledsen, men om han blir det tar det väldigt lång tid för honom att bli glad igen. 

Behöver mycket tröst!” 

Detta kan tolkas som att pedagogen anser att barnet får bli ledsen, men att det borde gå över snabbt. 

Att barnet behöver mycket tröst kan också tolkas som att det tar tid och energi från pedagoger att ta 

hand om honom när han blir ledsen.  

 

Dessutom verkar det som att känsloyttringarna endast ska visas vid händelser som accepteras som 

upprörande. Barnen får vara arga, ledsna, sura, men inte för något som anses vara en ”småsak”.  

”(…) svårt för motsägelser, klarar inte av att ta tillsägelser, utan bryter ihop lätt." 

”Blir lätt arg vid motgångar, men det svänger lika snabbt tillbaka.” 

En möjlig tolkning av dessa citat är att pedagogerna anser att dessa barn blir arga eller ledsna ”i 

onödan”. Att kunna klara av tillsägelser och att acceptera att det inte alltid blir som man själv vill 

kan tolkas som att det är en viktig egenskap hos barnen. I underlaget som det nedersta citatet är 

hämtat ifrån står också, under rubriken ”Utmaningar, pröva på och/eller stöd” att barnet bör ändra 

på sitt beteende:   

”Ta kontroll över humöret!” 

Detta styrker ytterligare tolkningen att barnets sätt att visa känslor inte är helt accepterat.  

 

Förutom att kunna visa sina känslor, verkar det som att barnen också kunna förstå andras känslor 

och tankar.  

”[Barnet] har stor empati för andra och kan känna sig in i andras känslor och tankar.” 

”Stor empati för andra, (…) [barnet] är uppmärksam på om någon behöver hjälp och tröstar.” 

Detta skulle kunna betyda att den empatiska förmågan förväntas vara utvecklad hos dessa barn och 

att man ska kunna ta andras perspektiv i olika situationer.  

6.2.2. Konflikthantering  

I materialet framgår att det mest önskvärda är att barnet inte hamnar i konflikter, åtminstone inte 

för ofta.  

”[Barnet] hamnar aldrig i konflikt med de andra barnen, hon är en genomgo´ person!” 

”Se till att hon inte får tillfälle till konflikt med de övriga ’flickorna’.” 
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I det första citatet sammankopplas det faktum att barnet aldrig hamnar i konflikter med att detta 

barn då skulle vara genomgo´. I det andra citatet kan man också se att man ska arbeta med att se till 

att ett barn inte ens ska få möjlighet till konflikter med de hon brukar få konflikter med. Detta kan 

tolkas som att det visar på pedagogernas syn på konflikter, och också pedagogernas syn på barn 

som lätt hamnar i konflikter, respektive sällan hamnar i konflikter.  

 

Om barnet hamnar i konflikter finns olika sätt att hantera dessa situationer, men vad som verkar 

vara en accepterad metod för konfliktlösning på förskolan är kommunikation. 

”Lätt för att kommunicera när det händer ngt(konflikter)” 

”Klarar av att lösa mindre konflikter med hjälp av samtal, kan återberätta vad som hänt! 

Utifrån detta kan tolkas att man föredrar att konflikter mellan barnen ska lösas verbalt, med hjälp 

av t ex. återberättande. Pedagogerna verkar också ha förväntningar på att barnen ska kunna lösa 

mindre konflikter själva, men om det behövs ska de kunna ta hjälp av en vuxen.  

”Tar gärna hjälp av oss pedagoger för att lösa konflikter, men klarar av att lösa mindre konflikter med 

hjälp av sina vänner själv!” 

När barnets konflikthantering blir för överdriven och börjar likna pedagogernas roll blir även det ett 

ämne att tala om på utvecklingssamtalet.  

”Behöver stöd i att [inte] vara en extrafröken. Vi ska stötta henne i att ’låta vara’ och uppmuntra tilltro 

på att pedagogerna kan ansvara för situationer som uppstår.” 

Citatet skulle kunna tolkas som att barnet inte fullt ut har förstått vilken roll hon respektive 

pedagogen har i konflikthantering. Samtidigt skulle det kunna betyda att det finns en oro för att 

barnet inte litar på att pedagogerna ska klara av svåra situationer. På förskolan verkar man i alla fall 

vilja förändra detta beteende.  

 

En annan sak som tas upp om konflikthantering i materialet är att kunna säga förlåt.  

”Har lätt för att be om ursäkt/förlåt om hon har gjort fel.” 

”Däremot (om han gjort ngt fel) är det jättesvårt att få honom att säga ’förlåt’. Väldigt envis.” 

En möjlig tolkning av dessa citat kan vara att pedagogerna föredrar att man har lätt att säga förlåt 

om man har gjort något fel. Pojken som har svårt att säga förlåt förklaras istället som väldigt envis.  

6.3. Personlighet 

I underlagen tas ofta barnens personliga egenskaper upp, på flera olika ställen i dokumentet. Ofta 

beskrivs barnet på ett positivt sätt som i dessa exempel:  

”Hon är väldigt verbal, glad och hjälpsam” 

”Alltid snäll, finns inget ont i honom och väldigt artig! Glimten i ögat!” 

”Kul tjej med glimten i ögat och mycket humor!” 

”Upplever [barnet] som en trygg och stabil kille!” 

Här används mycket adjektiv och många utropstecken. Det beskrivs inte vidare några exempel på 

hur detta visas, utan det skrivs ut som självklara påståenden. Här skulle man också kunna tolka det 

som exempel på egenskaper som anses vara positiva, t ex. verbal, glad, hjälpsam, snäll, artig, kul, 

trygg och stabil. Samtidigt verkar det också vara positivt med humor och glimten i ögat.  

 

Man kunde också se att vissa saker som togs upp i ett barns underlag, kunde synas i ett annat barns 

underlag i form av motsatsen.  

”Självständig, inte beroende av kompisar.” 
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”[Barnet] är inte den som tar så mycket egna initiativ utan en som glatt hänger med in i leken med de 

andra!” 

Här tas självständighet, i förhållande till de andra barnen, upp. Jämför man de båda citaten verkar 

det som att självständighet ses som något positivt. Samtidigt uttrycks det i det nedersta citatet att 

barnet, trots att det inte tar egna initiativ, är glatt när hen leker med andra, vilket skulle kunna 

betyda att det inte bara är något negativt att inte vara den som egna initiativ.  

Även nedanstående citat om uppmärksamhet är intressant vad gäller om man ska tolka det som 

negativt eller positivt: 

”Han har något slags behov av uppmärksamhet och bekräftelse från vuxna.”  

”Vill gärna vara i centrum!” 

Det första citatet skulle kunna betyda att barnets behov av uppmärksamhet och bekräftelse ses som 

något negativt, medan det i det andra citatet skulle kunna tolkas både som negativt och positivt. 

Citaten står dock under olika rubriken i underlagen. Det första citatet står under ”Utveckling och 

lärande”, vilket skulle kunna tolkas som att barnet kräver uppmärksamhet under aktiviteter, eller att 

han behöver utvecklas inom detta. Det andra citatet står under ”Trygghet och trivsel”, vilket skulle 

kunna betyda att pedagogen tolkar barnets vilja att vara i centrum antingen som att barnet känner 

sig tryggt och vågar stå i centrum, eller som att barnet kräver uppmärksamhet för att kunna känna 

sig tryggt.  

6.4. Kamratskap 

Barnens umgänge med de andra barnen på förskolan har även det fått stor plats i underlagen. Det 

handlar framförallt om två olika aspekter på detta: Hur barnet är som kamrat och med vilka barn 

hen umgås med. 

6.4.1. Hur barnet är som kamrat 

I underlagen hittades flera citat som behandlade hur barnet var som kamrat, som kan ses i dessa 

exempel:  

”[Barnet] har väldigt bra koll på hur man är en bra kamrat!” 

”Snäll och glad kompis med nära till skratt!” 

Det översta citatet är i sig inte särskilt beskrivande, då det inte finns något exempel på hur barnet 

har visat att hen är en bra kamrat. Det nedre exemplet är inte heller särskilt beskrivande vad gäller 

hur barnet är en bra kompis, den går snarare in på barnets personlighet. Utifrån detta skulle det 

kunna betyda att en bra kompis är snäll och glad och skrattar mycket. I andra underlag har däremot 

specifika förmågor skrivits fram som tecken på att barnet är en bra kamrat.  

”Hon är bra på att vänta på sin tur och fråga om hon får vara med i andras lek” 

”Duktig på att samarbeta och dela med sig.” 

En möjlig tolkning att detta är att ett barn på förskolan förväntas kunna vänta på sin tur och inte 

hoppa in i andras lek utan att fråga först. Dessutom förväntas man kunna samarbeta och dela med 

sig. Detta kan också ses i andra exempel där man tar fram ”problem” som barnet har i 

kamratrelationerna.  

”svårt att vänta på sin tur!” 

”stödja [barnet] i lekdialog då hon ibland känner sig förorättad när ’ett tjejgäng’ försöker enas om 

lekidéer” 

Att kunna vänta på sin tur skulle här kunna tolkas som en förmåga som barnet inte har erövrat, utan 

har ”svårt” för. I det nedre citatet handlar det om att ett barn inte verkar ha erövrat förmågan att 
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samarbeta i lek, och därför måste stödjas i att utveckla förmågan att föra en dialog med de andra 

barnen.  

 

Vilken roll barnet tar i umgänget med kamrater tas också upp i underlagen.  

”(…) om kompisarna säger något annat kan hon ändra uppfattning p.g.a. kompistrycket.” 

”Är drivande i kompisrelationer.”  

”Kompisarna i hennes gäng säger att det är hon som är chefen? Vi har inte riktigt uppfattat detta 

riktigt, utan känns som att [barn] och [barn] är de som styr mer än de andra.”  

Här ses olika exempel på hur mycket plats barnen verkar ta i interaktion med kamraterna. Det 

första citatet skulle kunna tolkas som att man på förskolan verkar tycka att barnet inte vågar stå upp 

för sina åsikter. Detta tar upp barnets självständighet och självförtroende gentemot kamraterna. I 

det andra citatet beskrivs barnet som drivande, vilket här skulle kunna betyda att det ses som 

positivt, eller negativt då det inte utvecklas mer. En möjlig tolkning av det sista citatet skulle kunna 

vara att det ses som något negativt att vara den som ”styr” mest i kompisgänget. Eftersom 

pedagogen inte vill hålla med barnets kompisar, skulle detta kunna tyda på att man vill ursäkta 

kompisens uttalande. Om pedagogen ser det som positivt att vara styrande kanske hen istället hade 

bejakat detta uttalande och lyft upp det i utvecklingssamtalet.  

6.4.2. Vilka barnet leker med 

Även vem eller vilka barnen leker med tas upp.  

”Leker med sina ’gamla’ vänner (…). Men nu på sistone leker hon gärna med [två barn].” 

Här kan man se att barnet har sina ”favoriter“ i barngruppen.  Men det beskrivs också att barnet har 

vidgat sin kompiskrets eftersom hon nyligen börjat leka med två ”nya” kompisar. Att kunna leka 

med många av barnen på förskolan tas upp flera gånger i underlagen.  

”Trivs bäst ihop med [två barn] och släpper inte gärna in andra i gruppen! Men är inte de här hittar 

hon andra att leka med! Kan leka med de flesta!” 

” [barnet] har ingen speciell kompis utan det varierar vem han leker med.” 

En möjlig tolkning av detta är att det är tillåtet att ha ”favoriter” men att det ses som en positiv 

egenskap att kunna leka med andra barn. Barnen verkar få leka med sina ”bästisar” men de ska inte 

utesluta andra barn helt. Det andra citatet visar på en frånvaro av ”bästisar”, vilket skulle kunna 

tolkas som att det förväntas att man ska ha någon speciell att ty sig till.  

 

Även om barnet inte lekar med alla varje dag verkar det ändå förväntas kunna leka med alla. Det 

verkar även som om att barnen förväntas kunna leka med flera samtidigt. 

”Han leker mycket parlekar alltså gärna med en kompis, sällan ser man att han leker med flera barn/en 

hel grupp.” 

”Fungerar inte ihop med vissa barn.” 

Ovanstående citat uttrycker att barnen har svårt att leka med flera barn samtidigt, respektive inte 

fungerar ihop med vissa barn. Att inte kunna göra detta, eller om ett barn bara leker med sina 

”bästisar” eller dylikt, verkar ses som ett problem. Denna förväntan på barnen stärks då det ofta 

finns förslag på ”åtgärder” till detta.  

”(…) prova på att leka med kompisar hon inte är van vid!” 

”Att söka upp och lära känna fler kompisar.” 

Pedagogerna verkar alltså känna sig tvungna att försöka se till så att dessa barn leker med andra, 

och fler, barn. En möjlig tolkning av detta är att barnens umgängeskrets förväntas vara stor, men 

med några nära vänner.  

 

I underlagen upptäcktes också några exempel på umgängen som stack ut.  
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”Han leker nästan alltid med tjejer.” 

”Väljer nog aktivitet och rum mer efter vilken pedagog som är där, än efter kompisar.” 

I det första citatet uppmärksammas ett barns könsöverskridande lek. Det fanns ingen vidare 

beskrivning av detta, utan det togs bara upp som det är. Detta skulle kunna betyda att pedagogen 

känner att könet på barnets lekkamrater är viktigt. I det andra citatet uttrycks också att barnet hellre 

vill sysselsätta sig med det en pedagog gör än att välja det en kompis gör. Detta skulle kunna 

betyda att barnet förväntas föredra andra barn framför en vuxen när hen ska leka eller sysselsätta 

sig med något.  
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7. Analys 

Resultatet analyseras här med hjälp av våra två teoretiska utgångspunkter, dvs. begreppen ”Soft 

governance” och ”Det normala förskolebarnet”.   

7.1. ”Soft governance” i förskolans utvecklingssamtal 

Underlagen som används under utvecklingssamtal är utformade av pedagogerna på institutionen. 

Det är pedagogerna som har valt struktur och innehåll och därmed styr de samtalet. Genom val  av 

innehåll i underlagen visar de vilka ämnen som de anser viktiga att tala om. I de underlag vi har 

studerat finns dessa rubriker: Trygghet och trivsel, Normer och värden, Utveckling och lärande, 

Barns inflytande, samt Utmaningar, prova på och/eller stöd. Det är dessa ämnen förskolan har 

ansett som viktiga att ta upp och kan härledas till läroplanens struktur.  

 

Men som vi har kunnat visa i resultatet har vi kunnat utläsa framförallt fyra kategorier som den 

ifyllda texten representerar: Trivsel, Socioemotionell utveckling, Personlighet och Kamratskap. 

Detta innebär att det är dessa som tagit mest plats i dokumenten, vilket kan tolkas som att det är 

vad de har diskuterat mest under samtalet. Dessa stämmer inte helt överens med de rubriker som 

pedagogerna har i sitt underlag, vilket visar att de kan fylla i dokumentet med de saker som de 

uppmärksammat. Detta innebär att en mjuk styrning sker både i förberedelserna för och under 

utvecklingssamtalet, från pedagogernas sida, men även från vårdnadshavarnas sida då de också kan 

ta upp något om deras barn som de tycker är viktigt.  

 

”Soft governance” sker i interaktion med omgivningen på flera nivåer. Genom att pedagoger och 

vårdnadshavare på olika sätt uttrycker vad som är önskvärt respektive icke önskvärt beteende styrs 

barnet till att uppfylla dessa förväntningar. Samtidigt uppfyller också föräldrarna de förväntningar 

som finns på att de ska uppfostra sina barn på rätt sätt. Även pedagogerna blir föremål för denna 

självkorrigering i och med att de förväntas skapa en verksamhet som bidrar till denna fostran av 

”goda” barn. Denna självreglering är en outtalad maktutövning som sker utan att någon 

uppmärksammar den som auktoritär, eller ens existerande.  

 

Förskolepersonalen har i och med sin profession en förväntan och ett övertag i skapandet av 

sanning om barnet, vilket bidrar till att de får en auktoritet som någon som mer vetande eller 

kunnig om hur man ska tolka barnens egenskaper och beteenden. Men för att de ska kunna utöva 

makt i en institution som bygger på demokrati och omsorg, krävs det av dem att kunna göra det på 

ett sätt som inte ger intryck av att de ställer krav och ger order. Genom att samtala med föräldrarna 

om barnen blir det istället den mjuka styrning som sker mellan raderna och inte uppfattas av 

vårdnadshavare.  

 

Genom att man värderar barnens förmågor och ageranden formas aktörerna till att tänka att barnen 

ska bli på ett visst sätt, t ex. ”glada” eller ”mer aktiva i aktiviteter”, dvs. i termer av utveckling. 

Både föräldrar och barn formas till att tänka att de vill uppnå en bra utvärdering vid 

utvecklingssamtalet, vilket gör att de anpassar sig efter dessa förväntningar. Målet blir att få 

positiva uttalande från pedagoger i stil med ”kul tjej med glimten i ögat”, och inte ”Ta kontroll över 

humöret!”. Samtidigt vill också pedagogerna höra att barnet trivs och tycker att det är roligt att vara 

på förskolan, vilket gör att de reglerar sig själva till att utöva sin profession på ett bra sätt.  

 

Utvecklingssamtalen ter sig alltså som en styrningsteknik för att få de olika aktörerna att anpassa 

sig själva till de mål för dem, vilka har förhandlats fram i samspelet mellan individer på olika 

nivåer, från det egna hemmet, via förskolan och upp till samhället och den kultur de lever i.  
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7.2. Skapandet av ”det normala förskolebarnet” i förskolans 
utvecklingssamtal 

Barnet blir i utvecklingssamtalet bedömt och värderat på ett outtalat sätt. Deltagarna ger barnet 

egenskaper som t.ex. ”glad, ”genomgo´” och ”pulig”. Orden som används blir som en värdering av 

barnens personlighet eller beteende. Detta är inte uttalat, men uppfattas som en norm att sträva 

efter, vilket skapar självreglerande barn och vuxna. Man anpassar sig själv för att bli ”normal” och 

passa in i gemenskapen.  

 

Som resultaten visar uppstår det vissa outtalade krav på hur barnen ska vara och bete sig. Barnen 

förväntas trivas i förskolan, med både kamrater och pedagoger. Det visas dels genom vad barnet 

har för humör när hen kommer till förskolan och under dagen, men också om barnet är delaktig och 

tycker att det är kul med aktiviteterna under dagen.  

 

Barnen förväntas också kunna stå upp för sig själv och våga säga ifrån och vara ledsen eller arg. 

Men de ska inte bli arga eller ledsna för ofta eller oresonligt arga, utan kunna bli tröstade relativt 

snabbt. Samtidigt ska de också ha empati för de andra barnen och kunna trösta varandra. Att hamna 

i konflikter för ofta ses som negativt, men om man hamnar i konflikter ska man kunna lösa dem. 

Det går bra att be om hjälp från vuxna för att lösa konflikter, men helst ska barnen kunna lösa dem 

med sina kamrater. Det är också viktigt att barnen kan be om ursäkt om de har gjort något fel.  

 

Även hur barnens personlighet uttrycks är föremål för bedömning. I resultaten ses att egenskaper 

som ses som positiva kan vara glad, hjälpsam, artig, snäll, kul och trygg. Barnen ska också vara 

självständiga och inte för beroende av vad kompisen tycker eller vill göra. Man ska heller inte ha 

ett behov av för mycket uppmärksamhet från de vuxna.  

 

Barnen förväntas också vara en bra kamrat, dvs. kunna vänta på sin tur, kunna samarbeta och dela 

med sig, men också vara snäll och glad. I lek ska barnen inte vara någon som styr över de andra 

barnen, men inte heller vara någon som bara gör som de andra säger eller gör. Vad gäller 

lekkamrater får barnen ha favoriter eller ”bästisar”, men om man inte också tyr sig till andra barn 

ses det som ett problem som måste åtgärdas. Man ser också i resultatet att könet på barnens 

lekkamrater tas upp, vilket visar på en förväntan att barnen ska leka med kamrater av samma kön. 

Däremot ses det inte som ett problem om ett barn leker med kamrater med det andra könet, utan ses 

mer som något som faller utanför det normala.  

 

Genom dessa upptäckter kan vi se att utvecklingssamtal är ett verktyg som bidrar till att skapa 

normalitet och ”det normala förskolebarnet”. Den ”definition” av ett normalt barn som framkommit 

här är specifik för den förskola som vi har fått underlagen ifrån och är beroende av kontexten och 

skapas i samspelet mellan alla de aktörer som finns där och då.  
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8. Diskussion 

Här diskuteras resultatet och kopplas till tidigare forskning. Vi tar också upp yrkesrelevans och vad 

man skulle kunna göra vidare forskning om. Vi avslutar sedan med en metoddiskussion.  

8.1. ”Soft governance” som styrning mot det normala 
förskolebarnet 

I denna studie har vi kunnat se att ”soft governance” sker i förskolans utvecklingssamtal. Detta sker 

genom vad man har för struktur och innehåll i utvecklingssamtalen, men också genom sättet på 

vilket man talar om barnen. Genom att tala om vissa saker mer än andra tyder det på att det är 

ämnen som man anser är viktiga att diskutera om. I utvecklingssamtalen framkommer också vad 

man anser som positiva respektive negativa egenskaper och beteenden hos barnen. Det försiggår 

alltså en slags bedömning, även om man inte öppet benämner det som just det. Detta 

överensstämmer med vad vi har sett i tidigare forskning (Simonsson & Markström, 2013, s 10; 

Marsktröm, 2008b, s 64) om utvecklingssamtal i förskolan. Detta överensstämmer också med 

erfarenheter vi har haft på förskolor. Det är inte sällan man t ex. pratar om ett barn som ”tar mycket 

plats” och då talar om att barnet måste lära sig att visa mer hänsyn till andra och ge andra tid att 

prata osv. Om ett barn istället inte tar särskilt mycket plats vill man ge möjlighet för det barnet att 

höras mer, få mer talutrymme och dylikt. Detta tyder på att denna mjuka styrning inte endast kan 

ske i ett utvecklingssamtal, utan även i vardagliga samtal om barnen.  

 

Resultatet visar alltså att bedömning av barn sker trots att syftet med utvecklingssamtalet inte ska 

vara att bedöma barnen, utan syftet är enligt Läroplanen (Lpfö 98, rev 2010, s 13) att få en 

helhetsbild över barnets trivsel, utveckling och lärande. Hur detta ska gå till utan att göra någon 

form av värdering över barnet är dock en svår fråga för personalen på förskolan.  

 

I underlagen som vi har tittat på så har störst fokus varit på den sociala utvecklingen. Barnens 

utveckling inom andra områden, som t.ex. motorik, matematik, språk och ordförråd, media och 

teknik nämns sällan, om alls i underlagen. Detta har också visats i tidigare forskning (Närvänen & 

Markström, 2015, s 559-560), vilket tyder på att man inom förskolan lägger mycket vikt på barnens 

sociala förmågor och färdigheter. Att dessa olika utvecklingsområden inte ges mer utrymme anser 

vi vara förvånande, då de olika utvecklingsmålen ses som en viktig del av läroplanen. Dessutom 

ska dessa mål inte uppnås, utan verksamheten ska ge möjligheter för barnen att utvecklas inom de 

olika områdena. En följd av detta borde vara att man diskuterar förskolans verksamhet och hur den 

kan förbättras, snarare än att barnen ska ”förbättras”.  

 

Förr var läraren en tydlig auktoritet med möjligheten att öppet styra barngruppen och deras 

beteenden. Men med de nya demokratiska värdena inom skolväsendet så har lärarens auktoritet 

minskat och därför måste styrningen mot verksamhetens mål ske på ett outtalat sätt (Bartholdsson, 

2007, s 29; Granath, 2008, s 5-8, 30). Detta har vi kunnat se i denna studie av utvecklingssamtal i 

förskolan.  

 

Pedagoger ska styra verksamheten mot de mål som finns i läroplanen och de mål som den enskilda 

förskolan har satt upp, vilket kräver en kunskap för hur det ska gå till. Det finns också krav från 

samhällets normer att individer ska vara på ett visst sätt och att man ska fostra barnen till ”en god 

demokratisk medborgare”. Att barnen ska fungera socialt är ett krav i samhället, lika så att komma 

överens med andra och detta kan vara orsaken till att pedagogerna i studien styrs till att värdera och 

bedöma barnen utifrån dessa egenskaper.  
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Detta lägger grunden för skapandet av det normala förskolebarnet, då det speglar de normer och 

värden som anses vara viktiga i det samhälle vi lever i idag. Detta sker genom pedagogerna, men 

även föräldrarna, som vill att barnen ska utvecklas till en fungerande individ i ett kollektiv.  

 

Tidigare forskning (Simonsson & Markström, 2013, s 6- 10; Markström, 2008b, s 62-63) har visat 

att pedagoger ser utvecklingssamtalet som ett tillfälle att skapa en god relation till 

vårdnadshavarna, vilket kan påverka pedagogernas val av samtalsämne, men också hur de pratar 

om barnen. Detta kan bidra till att pedagogerna i denna studie använder sig av olika uttryck som 

”genomgo´” och ”glad” för att vårdnadshavarna ska få en positiv känsla gentemot pedagogen och 

mot utvecklingssamtalet i allmänhet. Det kan också ge en trygghet till vårdnadshavarna som då kan 

känna att man tycker om deras barn och arbetar för deras bästa.  

 

Utvecklingssamtal har i tidigare studier visat sig vara ett verktyg som är normgivande, där man 

uttrycker förväntningar och krav på barn genom att samtala om dem. Detta i en institution som ska 

se till individualiteten hos barnen och inte jämföra dem med varandra. Att skapa normalitet går 

alltså emot en av förskolans grundläggande idéer, att alla barn är individer och unika. Men 

samtidigt ska man se till barnets utveckling inom olika områden, vilket blir svårt att göra om man 

inte ska se till barnets förmågor och kunskaper. Detta gäller också i de fall där barnen behöver extra 

stöd på olika sätt, hur ska man veta det om man inte ska jämföra med andra?  

 

Pedagogernas uppdrag är i sig motsägande, vilket gör det svårt att kunna utföra det utan att gå emot 

något i läroplanen. Man ska inte bedöma barnen, men man ska ge barnen möjlighet att utvecklas 

inom olika områden – utifrån barnens egna förmågor och erfarenheter. Hur ska man veta vad 

barnen har för förmågor om man inte gör någon sorts bedömning? Hur ska man se till barnets bästa 

om man inte ska se till deras personlighet och beteenden? Det som ska utvärderas i förskolan är 

verksamheten, hur man kan anpassa den efter barnen för att de ska få möjlighet att utvecklas. Detta 

kräver en förståelse av barnen, vilket kan ses som en sorts bedömning eller värdering av dem.  

 

Att planera och utföra ett utvecklingssamtal enligt läroplanens intentioner verkar vara en svår 

dragkamp mellan olika krav, viljor och önskemål. Detta ställer krav på pedagoger att reflektera 

över varför man utför utvecklingssamtal, vad man har valt för innehåll och hur man talar om 

barnen under samtalen. Då kan man få syn på olika perspektiv och idéer och eventuellt förändra 

samtalens struktur och innehåll för att på bästa sätt arbeta för barnens bästa utifrån läroplanen.  

8.2.  Studiens relevans 

Som framtida förskollärare har denna undersökning varit relevant då det ingår i arbetet att planera 

och utföra utvecklingssamtal. Då resultatet, och tidigare forskning, visar att pedagoger i 

utvecklingssamtal kan bedöma barnen, både deras utveckling och personlighet, och skapar en 

normalitet, blir läsaren medveten om detta och kan reflektera över det i sitt yrkesutövande.  

 

”Soft governance” innebär en styrning som ofta sker omedvetet och därför är det viktigt att 

synliggöra detta. För att kunna reflektera och eventuellt korrigera sitt agerande måste detta ske. 

Den här studien berör inte endast pedagoger på förskolor, utan även andra som berörs av detta, t ex. 

vårdnadshavare. Den mjuka styrningen sker dessutom inte bara i förskola och skola, utan sker på 

alla nivåer i samhället, vilket gör studien relevant i ett vidare sammanhang.  

8.3. Vidare forskning 

Utifrån resultatet skulle det vara intressant att göra vidare forskningar om ”soft governance” och 

skapandet av ”det normala förskolebarnet” inom andra delar av förskolans verksamhet. Hur 

uttrycks detta under samlingar i förskola? I måltidssituationer? Under planerade aktiviteter och i fri 



 

28 

 

lek? Hur kan man se att det sker en styrning av barnen som inte uppfattas som maktutövning? Och 

hur kan man se att barnen anpassar sig efter de förväntningar och normer som de upplever?  

 

Denna studie har framförallt fokuserat på hur pedagoger skapar ”det normala förskolebarnet” 

genom mjuk styrning. Det skulle också vara intressant att se hur pedagogerna blir utsatta för denna 

styrning och hur de sedan anpassar sig själva och sin yrkesutövning efter den. Hur talar barn och 

vårdnadshavare om ”bra” respektive ”dåliga” pedagoger på förskolan? Vad kännetecknar ”den 

normala förskolepedagogen”? När man utövar sitt yrke går man ofta in i en ”roll”, dvs. man är inte 

likadan hemma som på jobbet. Hur mycket av den egna personen tar man med sig till förskolan och 

vad uppfattar man som egenskaper eller beteenden som ska lämnas hemma?  

 

Detta ämne är väldigt intressant och kan studeras på flera olika nivåer i förskolan, men också inom 

helt andra områden då detta sker överallt, på alla nivåer, i det mänskliga samhället.  

 

Resultatet har också visat att det nämns väldigt lite, om ens något, om barnens utveckling inom t 

ex. teknik, motorik, språk osv. Därför skulle det vara intressant att göra studier om 

utvecklingssamtal med ämnesdidaktiskt fokus. Hur gestaltas barns lärande och utveckling inom 

olika områden?  

 

8.4. Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte har dokumentanalys fungerat bra, men skulle vi ha mer tid hade vi kunnat 

komplettera detta med t ex. intervjuer av pedagoger. Detta skulle ge en större insyn i vad 

pedagogerna själva anser om utvecklingssamtal. Kanske skulle det visa sig att de tänker något 

annat än det vi har fått fram av dokumenten. Detta skulle då kunna leda till en jämförelse mellan 

vad som står i underlagen och vad pedagogerna själva tänker.  

 

Vi hade också kunnat ta del av utvecklingssamtalen genom att göra observationer, eller låta 

pedagogerna göra ljudinspelningar av dem. På detta sätt hade vi fått ta del av vad som sägs, hur 

mycket det talas om något ämne osv. i verkligheten. Med dokumenten kan vi bara se det som 

skrivits ner, inte det som man verkligen har pratat om på utvecklingssamtalet.  

 

För att få flera olika vinklar på vad man pratar om på utvecklingssamtal skulle man också kunna 

kombinera alla dessa, dvs. ta del av underlagen, intervjua pedagogerna samt observera 

utvecklingssamtalet. Detta skulle ge en helhetsbild av vad pedagogerna skriver ner, vad de själva 

tänker att de vill prata om eller har pratat om, och vad de faktiskt pratar om.  

 

Men för den omfattning som arbetet hade skulle vi inte ha kunnat göra alla dessa, och 

dokumentanalysen har kunnat ge oss tillräckligt med resultat för att vi ska kunna analysera den. 

Däremot kan vi som sagt inte påstå att det är generaliserbart, då vi inte har kunnat göra jämförelser.   



 

29 

 

Litteratur 

Alasuutari, Maarit & Markström, Ann-Marie (2011). The making of the ordinary child in preschool. 

Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 55, Nr. 5, s 517-535. 

 

Bartholdsson, Åsa (2007). Med facit i hand. Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska 

skolor (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen). 

 

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  

 

Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena (2012). Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik.  

 

Foucault, Michel; Rabinow, Paul & Hurley, Robert (1997). Essential works of Foucault, 1954-1984: Vol. 1, 

Ethics : Subjectivity and truth. New York: New Press. 

 

Hofvendahl, Johan (2006). Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och 

utvecklingssamtal (Avhandling, Linköpings universitet, Institutionen för Språk och Kultur).  

 

Gars, Christina (2012). Utvecklingssamtal – en berättelse om barn, föräldrar och förskollärare. Stockholm: 

Stockholms universitets förlag. 

 

Granath, Gunilla (2008). Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker 

(Avhandling). Göteborg: Acta universitatis gothoburgensis.  

 

Leiminer, Michele & Baker, Carolyn (2000). A child’s say in parent-teacher talk at the pre-school: doing 

conversation analytic research in early childhood settings. Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 

1, Nr. 2, s 135-152.  

 

Lpfö98 (2010). Läroplan för förskolan. Reviderad 2010. Utbildningsdepartementet. Stockholm: Skolverket. 

 

Markström, Ann-Marie (2005). Förskolan som normaliseringspraktik – en etnografisk studie (Avhandling, 

Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap). 

 

Markström, Ann-Marie (2007). Att förstå förskolan – vardagslivets institutionella ansikten. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Markström, Ann-Marie (2008a). Förskolans utvecklingssamtal – ett komplex av aktiviteter i tid och rum.  

Educare, Nr. 1, s 51-67. 

 

Markström, Ann-Marie (2008b). ”Soft governance” i förskolans utvecklingssamtal. Educare, Nr. 2, s 57-75.  

 

Markström, Ann-Marie (2010). To Involve Parents in the Assessment of the Child in Parent–Teacher 

Conferences: A Case Study. Early Childhood Education Journal, Nr. 38, s 465-474. 

 

Markström, Ann-Marie & Närvänen, Anna-Liisa (2015). Co-Producing Children's Sociality in Parent–

Teacher Conferences. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 59, nr. 5, s 546-563. 

 

Markström, Ann-Marie & Simonsson Maria (2011). Constructions of Girls in Preschool Parent– Teacher 

Conferences. International Journal of Early Childhood, Vol. 43, Nr.1, s 23-41. 

 

Pillet-Shore, Danielle (2003). Doing ”okay”: On the multiple metrics of an assessment. Research on 

Language and Social Interaction. Vol. 36, Nr. 3, s 285-319.  

 

Regeringens proposition 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet.  

 



 

30 

 

Rose, Nikolas; O’Malley, Pat & Valverde, Mariana (2006). Governmentality. Annual Review of Law and 

Social Science, Nr. 2, s 83-104.  

 

Sandberg, Anette och Vuorinen, Tuula (2007). Hem och förskola – samverkan i förändring. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Simonsson, Maria & Markström, Ann-Marie (2013). Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i 

förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar. Nordic Early Childhood Research 

Journal, Vol. 6, Nr. 12, s 1-18.  

 

Socialstyrelsen (1987). Pedagogiskt program för förskolan. Allmänna råd från socialstyrelsen 1987:3. 

Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Tholander, Michael (2011). Student-led cenferencing as democratic practice. Children & Society, Vol. 25, 

Nr. 3, s 239-250.  

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

 

 
 


