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Sammanfattning 
Bakgrunden till denna studie är att jag, i egenskap av förälder, har tagit del av ett antal 

utvecklingssamtal genom åren. Nu när jag snart ska börja en ny karriär som förskollärare och 

på så sätt befinna mig på andra sidan bordet, så finner jag det intressant att få en inblick i 

andra föräldrars uppfattning om utvecklingssamtal. Denna studie syftar till att belysa 

föräldrars erfarenheter, föreställningar och förväntningar på utvecklingssamtalet samt vilket 

inflytande de anser sig ha över och genom utvecklingssamtalet. För att besvara dessa frågor 

har jag använt mig av fem stycken kvalitativa intervjuer med föräldrar vilkas erfarenheter kan 

härledas utifrån ett flertal utvecklingssamtal från flera olika förskolor/dagbarnvårdare. Jag har 

följande frågeställning: Vad har föräldrar för erfarenhet av utvecklingssamtal i förskolan? Vad 

har föräldrar för föreställningar och förväntningar på utvecklingssamtal i förskolan? samt 

Vilket inflytande anser föräldrar att de har över och genom förskolans utvecklingssamtal?  

    Resultatet pekar på att föräldrars erfarenheter av utvecklingssamtal är beroende av vilken 

pedagog som genomför samtalet och dennes förhållningssätt och barnsyn. Gällande föräldrars 

föreställningar och förväntningar kan en samsyn skönjas angående innehållet, funktion och 

relevans men vissa variationer förekommer, vilket oftast kan härledas till barnets ålder eller 

till föräldrarnas förkunskaper och erfarenheter. Föräldrarna anser vidare att de har inflytande 

över samtalet i form av talutrymme och möjlighet att påverka dess innehåll samt att de genom 

samtalet kan påverka barnets vardag på förskolan. 

 

Nyckelord: utvecklingssamtal, förskola, föräldrar, föräldrainflytande. 
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1. Inledning 
I denna studie fokuserar jag på utvecklingssamtal ur ett föräldraperspektiv. Jag vill undersöka 

vad föräldrar har för föreställningar, förväntningar och inflytande över utvecklingssamtalet i 

förskolan. Då jag i min kommande yrkesutövning som förskollärare, har ansvar för 

utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande är det av intresse att få en 

inblick i vad föräldrar önskar att ett sådant samtal ska innehålla och vilka frågor som ska 

avhandlas, för att om möjligt, kunna tillmötesgå deras önskemål.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka och belysa föräldrars erfarenheter, föreställningar och 

förväntningar samt syn på inflytande över och genom förskolans utvecklingssamtal.  

 

Jag utgår från följande frågeställningar:  

• Vad har föräldrar för erfarenheter av utvecklingssamtal i förskolan? 

• Vad har föräldrar för föreställningar och förväntningar på förskolans 

utvecklingssamtal? 

• Vilket inflytande anser föräldrar att de har över och genom förskolans 

utvecklingssamtal? 

 

1.2 Begreppsdefinition 

I styrdokumenten för förskolan används begreppen förälder och vårdnadshavare. Begreppet 

vårdnadshavare är den/de personer som har ansvar för barnets personliga förhållanden samt 

för omvårdnad, trygghet och fostran. Vårdnadshavarna ansvarar även för att barnet får tillsyn, 

stimulans, försörjning och utbildning. Som regel är det föräldrarna som har vårdnaden men så 

behöver alltså inte alltid vara fallet (Skolverket, 2013, s.10). Eftersom förälder/föräldrar är 

det begrepp som nästan uteslutande används i det material som jag tagit del av, samt att 

respondenterna i min egen studie är vårdnadshavande föräldrar, så har jag valt att använda just 

förälder/föräldrar i min text.  

Jag använder mig av begreppen personal, pedagog och förskollärare i min bakgrund. Jag 

använder begreppen på samma sätt som det står i den litteratur som jag hänvisar till. I min 

egen studie har jag valt att använda begreppet pedagog.  
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Respondenter är det begrepp jag använder på de personer som jag har intervjuat. I en 

respondentundersökning vill man ha reda på svarspersonens egna tankar kring det som 

studien gäller (Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.228). 
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2. Bakgrund 

2.1 Förskolans historia     
Förskolan är en institution som har förändrats över tid. Från att på 1800-talet mest varit en 

inrättning för att få bukt på sociala problem i storstäderna, till en institution där en 

övervägande majoritet av alla 1-5-åringar går (Westberg, 2011, s.87). Enligt statistiska 

centralbyrån (2014) så var 83 procent av alla 1-5-åringar och hela 95 procent av landets 3-5-

åringar inskrivna i förskolan år 2014. 

Enligt Westberg (2011, s.87- 89) var det småbarnsskolorna som först etablerades i Sverige, 

vilket skedde på 1830-talet. Denna typ av förskola var främst till för den fattiga 

arbetarklassens barn och var inriktad på undervisning, liknande den i skolan. I mitten av 

1850-talet kom barnkrubborna, vilka också var till för arbetarklassens barn men som 

fokuserade mer på omsorg och fostran i form av hälsa, renlighet, moral och hur man skulle 

föra sig i största allmänhet. Barnkrubborna fick en stor spridning i landet och var ända fram 

till mitten av 1950-talet, den dominerande barnomsorgsformen.  

    Gars (2002, s.120-121) berättar att på 1930 - 40-talet var Alva Myrdal en ivrig förespråkare 

för att barnen skulle vistas i så kallade storbarnskammare oavsett om mödrarna arbetade eller 

inte, vilket inte var så vanligt vid den här tiden. Detta ska förstås mot den bakgrunden att 

många levde väldigt trångbott och att det var smutsigt och ohälsosamt hos många familjer, 

därför ansåg Myrdal att det var bra om barnen och mödrarna kom ifrån varandra lite. Hon var 

starkt influerad av utvecklingspedagogiken och ville att förskolepersonalen skulle fostra 

barnen till sanna demokratiska medborgare. Hon ansåg att det var samhällets ansvar att fostra 

barnen, inte familjens.  

    Ännu en förskoleform var barnträdgården vars pedagogiska förebild var tyske Friedrich 

Fröbel. Hans tankar kring pedagogik fick gehör, först i småbarnsskolorna på 1860-talet men 

senare också i barnkrubborna, för att i början på 1900-talet bli en egen inrättning. 

Barnträdgården var initialt till för medelklassens barn eftersom de var avgiftsgrundade, men 

övergick efterhand till att omfatta en bredare del av befolkningen. Den var ett komplement för 

hemmet och hade en familjär och hemlik framtoning. Pedagogiskt användes i dessa 

barnträdgårdar bland annat av sång, musik, gymnastik, bygglekar, hushållssysslor och 

trädgårdsskötsel. Barnen skulle fostras genom leken. Denna typ av verksamhet var alltså mer 

pedagogiskt inriktad än barnkrubborna som mer var inriktad på omsorg. I barnträdgårdarna 

fick barnen lära sig sådant som de skulle ha nytta av senare i livet (ibid.s.90-91). Till skillnad 

från Alva Myrdals storbarnkammare, så är det i barnträdgårdarna barnet och familjen som 
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fokuseras. Men även här ansågs inte mödrarna kunna uppfostra sina barn på rätt sätt utan det 

krävdes utbildad personal till detta och att mödrarna fick vägledning av personalen. Här finns 

ett tydligt här och nu perspektiv på barndomen där man organiserade verksamheten med 

barnens bästa för ögonen men även ett framtidsperspektiv men inriktat på kunskaper man har 

nytta av i familjelivet. Myrdal stod för ett mera utpräglat framtidsperspektiv då barnen skulle 

fostras och förberedas för det samhälleliga vuxenlivet (Gars, 2006, s.40-41).  

    På 1970-talet sker en kraftig utbyggnad av barnomsorgen till följd av industrialismens 

expansion vilket krävde att fler kvinnor kom ut i arbetslivet (Westberg, 2011, s.94-95). 

Föräldrarna och samhället var nu enligt Persson & Campner (2000, s.47) i behov av 

”barnpassning” och den pedagogiska verksamheten fick stryka lite på foten till förmån för 

demokratisk fostran. I barnstugeutredningen som utkom 1968 så framkom att barnens 

utveckling till en vuxen människa samt innehållet i förskolans verksamhet var statens ansvar 

(Westberg, 2011, s.97). 1970-talet är enligt Gars (2006, s.62-63) en omtumlande tid för både 

föräldrar och förskolepersonal. Bägge parter står inför något nytt och som de inte själva har 

någon personlig erfarenhet av. Föräldrarna, som var beroende av sin förskoleplats för att 

kunna arbeta, visste inte riktigt vad som pågick i verksamheten och ville inte heller alltid veta 

det eftersom de inte kände att de kunde påverka den. Personalen å sin sida ansåg att 

verksamheten var otillräcklig och ställde krav på att föräldrarna skulle kompensera för detta 

genom att vara goda föräldrar. Samarbete var inget man ägnade sig åt eftersom det var oklart 

vad parterna skulle samarbeta om. Föräldrarna ville inte lämna ut för mycket information om 

sina barn och personalen ville heller inte veta för mycket om barnens liv i hemmet.  

    Under 1990-talet blir förskolan en del av utbildningssystemet och får 1998 en egen 

läroplan, vilken revideras 2010. I läroplanen står bland annat att ”förskolan ska lägga grunden 

för det livslånga lärandet” samt ”verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö-98.rev.2010, s.5).  

Sammanfattningsvis kan man se att innehållet i förskolan har pendlat mellan fostran och 

omvårdnad till lärande, för att nu utgå från en helhetsbild där barnet är i behov av alla dessa 

tre delar för att utvecklas och må bra. Behovet av barnomsorg har motiverats från att ha en 

socialiserande och disciplinerande funktion på barnen och en karaktärsdanande funktion där 

barnen skulle förberedas för vuxenlivets sysslor samt en kompensatorisk funktion där 

föräldrarnas brister och okunskap kompenserades, vidare till ett samhälleligt behov för att 

slutligen se till barnets eget behov av omsorg, utveckling och lärande. Samarbetet med 

familjen har gått från att vara i det närmaste obefintlig och en syn där man ansåg att 
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föräldrarna, eller mödrarna eftersom barnen var deras ansvar, behövde utbildas och vägledas 

av förskolepersonalen till en syn där man inte samarbetade för att man inte visste sina roller 

och vad detta samarbete skulle bestå av, vidare till en syn som är rådande idag där man anser 

att samarbete är en förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas optimalt.  

 

2.2 Föräldrainflytande  

I förskolans uppdrag ligger, enligt läroplanen (lpfö-98, rev.2010, s.5) att personalen 

tillsammans med föräldrarna ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för att barnet ska 

kunna utvecklas samt att personalen ska skapa ett förtroende hos föräldrarna. Vidare anges i 

läroplanens mål och riktlinjer att föräldrarna ska ges möjlighet att påverka verksamheten och 

att det därför är viktigt att förskolan är tydlig med mål och innehåll i denna verksamhet, för att 

föräldrarna ska ha möjlighet till inflytande (lpfö-98, rev.2010, s.13). 

   I utbildningsdepartementets (2003, s.15-16, 85) utredning om utökat föräldrainflytande i 

förskola och skola, går att läsa att föräldrarnas inflytande i förskolan grundar sig i att barnet är 

för ung för att själv kunna föra sin talan och idka inflytande på verksamheten. Föräldrarna är 

alltså ombud för sina barn. För att föräldrarna ska kunna ha möjlighet till inflytande, måste det 

till en kommunikation och att föräldrarna behöver få information om verksamhetens innehåll 

och organisation, förslagsvis genom föräldramöten och utvecklingssamtal. Föräldrarna ses 

också som viktiga samarbetspartners till förskolan i formandet av demokratiska medborgare. 

Utredningen visar att föräldrar som engagerar sig i barnens skolgång, har en positiv påverkan 

på hur barnet ser på skolan och vilka resultat denne uppnår. Ytterligare en utredning 

genomförd av utbildningsdepartementet (2003, s.124-126) rörande timplaner i skolan, visar 

att en regelbunden information till föräldrarna om elevernas arbete i skolan, i form av 

dokumentation, har gjort föräldrarna mer trygga och delaktiga, inte bara i det egna barnets 

utveckling, utan även i hela skolans utveckling.  

 

2.3 Föräldrasamarbete   

Enligt förskolans läroplan (lpfö-98, rev.2010, s.13) har vårdnadshavarna ansvar för sina barns 

fostran och lärande och förskolan ska i detta komplettera hemmet för att ge barnen så goda 

förutsättningar som möjligt. För detta krävs att vårdnadshavare och förskolan har ett nära 

samarbete och att det utvecklas en ömsesidig tillit dem emellan samt att föräldrarna ges 

möjlighet till inflytande över verksamheten. För att underlätta samarbetet med 

vårdnadshavarna är förskolan skyldig att ”föra fortlöpande samtal med barnens 
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vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt 

genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år” och ”beakta föräldrarnas synpunkter när 

det gäller planering och genomförande av verksamheten”. Förskolläraren ska ansvara för 

”utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande” (Lpfö-98 rev.2010,s.13). 

Markström & Simonsson (2013, s.23-24) menar att denna reglering syftar till att säkerställa 

att det sker ett samarbete mellan hemmet och förskolan för att barnet ska få bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det har även utsetts någon som ansvarar för att 

utvecklingssamtalen verkligen genomförs, nämligen förskolläraren. Utvecklingssamtalen och 

förskolans dokumentationsarbete är de verktyg som förskolan har för att kvalitetssäkra 

verksamheten samt främja barnens utveckling och lärande enligt läroplanens intentioner 

(Markström & Simonsson, 2013, s.24) 

 

Som vi kan se ovan, kan konstateras att läroplanens intention med förskolans 

utvecklingssamtal, är att samtalen ska ha ett bestämt syfte och mål och ett fördefinierat 

innehåll. Det ska handla om barnets trivsel, utveckling och lärande i och utanför förskolan och 

därmed ska även föräldrarnas erfarenheter och synpunkter synliggöras och reflekteras. 

Allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2013, s.35) skriver följande:  

 

utvecklingssamtalet bör vara ett samtal som bygger på en bred och nyanserad bild av barnets 

utveckling och lärande, om barnet trivs, har roligt och fungerar socialt och på vilket sätt 

verksamheten bidrar till detta. Barnets utveckling bör sättas i ett vitt pedagogiskt och socialt 

sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna där barnet inte jämförs med någon 

annan än sig själv och inte heller utifrån fastställda normer. Som underlag för samtalet kan den 

dokumentation som ska göras enligt förskolans läroplan vilket handlar om att följa barnets 

lärprocesser och lär-strategier användas. 

 

Dokumentationen kan alltså användas för att se vad barnet intresserar sig för, i vilka 

situationer man kan se ett lärande och en utveckling samt använda sig av denna kunskap för 

att stimulera barnet till nya utmaningar (Skolverket, 2013, s.35). 
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3. Litteraturgenomgång 

3.1 Institutionaliserad barndom och delad vårdnad 

Den historiska beskrivningen av förskolans framväxt visar på hur barnens fostran och lärande 

gått från att ha varit familjens angelägenhet till att mer och mer tas över av utomstående 

personer. I och med att dagens barn, redan från tidig ålder, tillbringar mycket av sin barndom 

på olika institutioner, så talas om den institutionaliserade barndomen (Gars, 2006,s.17; 

Markström & Simonsson, 2013, s.17 ).  

    Förskolan är en sådan institution där många barn tillbringar sin tid på vardagarna. Detta har 

medfört att familjen inte längre är ensam om ansvaret och vårdnaden om sina barn (Gars, 

2006, s.16; Markström & Simonsson 2013, s.17-18; Karlsson, 2006, s.21). Författarna menar 

att familjen och pedagogerna på förskolan numera har delad vårdnad om barnen. Föräldrarna 

delar nu vårdnaden av sina barn, inte med vem som helst, utan med personer som har en 

pedagogisk utbildning för att arbeta med just barn. Gars (2006, s.16) undrar om detta faktum 

att föräldrar ställs mot utbildad personal innebär att föräldrarna känner sig underlägsna 

pedagogerna då de kan ses som experter i deras ögon och att detta kan leda till att samarbetet 

försvåras. Detta har även diskuterats av Karlsson (2006, s.263) som menar att föräldrar och 

utbildade pedagoger befinner sig i en ojämlik maktbalans eftersom pedagogerna är 

”professionella institutionsrepresentanter” och därmed har ett övertag över föräldrarna. 

Simonsson och Markström (2013, s.10) hävdar i sin studie över pedagogers erfarenheter och 

föreställningar om utvecklingssamtalen, att pedagogerna själva anser att de är jämbördiga 

med föräldrarna och inte ser sig själva som experter utan att det är föräldrarna som tillskriver 

dem den rollen. Pedagogerna anser att bägge parter har lika stort inflytande över barnen och 

att var och en är experter på sina respektive arenor det vill säga, hemmet och förskolan.  

Gars (2006, s.20) menar även att hur föräldrar ser på pedagogerna och deras kompetens beror 

mycket på i vilken kontext man befinner sig och vilken socioekonomisk bakgrund föräldern 

har. Föräldrar med låg socioekonomisk bakgrund tendrar att värdera pedagogernas kompetens 

högt och ber gärna om råd och vägledning medan de med hög socioekonomisk bakgrund har 

en tendens att se sig själva som experter och behöver således ingen hjälp eller vägledning, 

utan förväntar sig bara att pedagogerna ska tillhandahålla en innehållsrik och bra verksamhet 

för deras barn. Karlsson (2006, s.238) hävdar att medelklassföräldrar anser att de pedagogiska 

frågorna i förskolans verksamhet är det viktigaste medan arbetarklassens fokus ligger mer på 

ordning och disciplinering. Författaren anser även att ansvaret för barnens socialisering in i 

institutionen förskolan, ligger hos föräldrarna då de ser till sitt egets barns bästa och vill att 
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barnet ska passa in och kunna uppföra sig för att få vara tillsammans med de övriga barnen 

(ibid.s.263). 

3.1.1 Föräldrarna 

Eftersom barnen tillbringar mycket tid på förskolan och pedagoger har tagit över mycket av 

vad som tidigare hörde till föräldraskapet, menar Gars (2006, s.69-70) att föräldrarna försöker 

att uppfostra sina barn så att de ska passar in i och leva upp till förskolans sociala krav. De 

uppfostrar ett förskole-barn och har därmed själva blivit förskolebarns-föräldrar. Den 

institutionaliserade barndomen har även medfört att föräldrarna och deras familjeliv har blivit 

mera offentligt och utsatt för granskning. I sin avhandling, som utgår från den delade 

vårdnaden av barnen till följd av den institutionaliserade barndomen, har Karlsson (2006, 

s.13), genom att analysera samtalsintervjuer hon genomfört med föräldrar, identifierat olika 

föräldraidentiteter som skapas i mötet med dessa institutioner, i detta fall förskolan. Resultatet 

visar på en rad olika identiteter som tar sig i uttryck i termer av utsatthet, tystnad, flykt, 

motstånd, konfrontation, skuld, osäkerhet, förväntan, bedömning av kvalitet, tacksamhet, tillit, 

förstroende, krav, förståelse, besvikelse, förlust av kontroll och auktoritet, 

utbildningsoptimism och framtidshopp (ibid.s, 109, 136, 157, 181, 204, 231). Detta visar att 

mötet mellan föräldrar och förskolan är komplext och innehåller en mängd olika 

förhållningssätt beroende på vem man är som människa. Föräldrar är ingen homogen grupp 

utan består av individer med egen kunskap om och med sitt eget barns bästa för ögonen. Detta 

bör pedagogen ha i åtanke när hen interagerar med föräldrarna och det blir extra relevant när 

denne genomför utvecklingssamtal (2006, s.237). 

     

3.2 Utvecklingssamtal 

3.2.1 Informella och formella samtal  
I förskolan förekommer en mängd samtal där olika ämnen och frågor avhandlas. Många av 

dessa samtal förekommer vid lämning och hämtning och kan benämnas som informella eller 

vardagliga samtal. Informella samtal i förskolan innehåller ofta information med ett här och 

nu perspektiv till exempel vad som hänt under dagen, hur barnet ätit och sovit och så vidare. 

Det informella samtalet syftar till att utbyta information och att skapa en bra kontakt mellan 

pedagoger och föräldrar men också för att barnet ska kunna bemötas på bästa sätt (Markström 

& Simonsson, 2013, s.26).  

    När ett samtal har ett förutbestämt syfte (ofta med en dagordning), följs av speciella rutiner, 

samtalspersonerna har specifika och asymmetriska klara roller (expert respektive lekman, med 
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olika rättigheter och skyldigheter), experten har sin samtalsroll som en del av sin 

yrkesutövning samt när aktivitetstypen har en benämning som är socialt erkänd, talas om 

formella eller institutionella samtal. Exempel på detta är domstolsförhandlingar och 

polisförhör (Hofvendahl, 2006, s. 52; Markström, 2008, s.55; Markström & Simonsson, 2013, 

s.39). Enligt Hofvendahl (2006, s.53) och Markström (2006, s.38) är utvecklingssamtalet ett 

mellanting mellan det formella och det informella samtalet eftersom det har inslag av både det 

formella såsom ett förutbestämt syfte, struktur och agenda samt att aktörerna har olika roller, 

men utvecklingssamtalet har även inslag av informell karaktär när det samtalas om vardagliga 

ting och händelse. Gars (2006, s.82-83) ser utvecklingssamtalet som ett samtal där det privata 

perspektivet blandas med det offentliga perspektivet och att detta är ett ypperligt tillfälle för 

samverkan. I utvecklingssamtalen kommer den delade vårdnaden till uttryck i form av vad 

som menas med att vara en god förälder respektive vad som ligger i förskolans uppdrag och 

därmed vilka förväntningar som ställs på respektive parter. 

3.2.2 Historik 

Hofvendal (2006, s.5) berättar att skolans enskilda samtal har sitt ursprung i efterkrigstiden. 

Detta till följd av att synen på barnens lärande och utveckling förändrats från att se på barn 

som någon vars förmågor var medfödda, till att se barn som något formbart och beroende av 

sin omgivning. När barnets omgivning gavs ett större ansvar för dennes möjlighet att 

utvecklas, behövde skolan ha ett närmare samarbete med föräldrarna för att läraren skulle få 

en större bild av barnets sociala liv utanför skolan. På 1970-talet infördes enskilda samtal, så 

kallade kvart-samtal, där fokus mest låg på barnens skolresultat men där läraren även skulle 

redovisa barnets utveckling. På 1990-talet ersattes det enskilda samtalet med 

utvecklingssamtal i och med den nya läroplanens (Lpo94) införande. Dessa utvecklingssamtal 

skulle vara jämbördiga, framtidsinriktade och bygga på en dialog mellan lärare och föräldrar, 

alltså en samverkan mellan dessa parter. Barnets resultat och utveckling skulle redogöras för i 

relation till läro- och kursplaner (ibid.s.8). 

    Vad gäller förskolans utvecklingssamtal så föregicks även dessa av enskilda samtal vars 

syfte var att utbyta erfarenheter om hur förskolan respektive hemmet upplevde barnet i 

respektive miljö. Över tid, sedan mitten av 1980-talet, har synen på föräldrarnas roll gått från 

att vara mottagare av information till att det förväntas av dem att de är aktiva och engagerade 

(Markström & Simonsson, 2013, s.21). Gars (2006, s.83) påtalar att övergången från 

”enskilda samtal” till ”utvecklingssamtal” innebär att från att ha ett enskilt samtal om barnets 

trivsel i förskolan, numera även ska handla om barnets utveckling och lärande, men att 
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utveckling kan tolkas på olika sätt beroende på vilket perspektiv som intas. Antingen har man 

en positiv syn på barnet och framhåller detta, eller så ses barnet som outvecklat och intar ett 

bristperspektiv, där fokus läggs på barnets brister och vad som kan göras för att rätta till 

dessa. I läroplanen är det dock tydligt att det är verksamheten och inte barnet som ska 

utvärderas.  

3.2.3 Genomförande och innehåll 

Ett utvecklingssamtal blir vad de bägge parterna gör det till, det är upp till föräldrarna och 

pedagogen att fylla det med innehåll utifrån respektives erfarenheter och förväntningar 

(Hofvendahl, 2006, s. 35). Samtalet kan fyllas med problem eller framtidshopp, det kan 

fokusera på brister eller på styrkor beroende på förhållningssätt och barnsyn (Gars, 2002, 

s.196).  

      Steinberg (2008, s.83-84) anser att utvecklingssamtalet ska fokusera på ”möjligheter, 

framsteg, styrkor och framtiden” samt att han påtalar vikten av att föräldrarna ska känna tilltro 

och framtidshopp efter utvecklingssamtalet. I de fall som pedagogen behöver ta upp 

potentiella problem bör detta göras men pedagogen bör tänka på hur informationen framförs 

samt visa en vilja att ta itu med och finna en lösning på problemet. Om föräldrarna känner att 

pedagogen vill barnets bästa är de mer mottagliga för obekväm information och intar inte 

heller lika lätt en försvarsposition, vilket kan hända då föräldrarna kan känna att de brustit i 

sin föräldraroll.  

    Enligt Gars (2002, s.54-55, 57) så är utvecklingssamtalet en del av den delade vårdnaden, 

där hemmet och institutionens ansvar över barnet möts och diskuteras. Hennes studie visar att 

förskollärarna finner det svårt att tala om något annat än brister och problem hos barnen och 

att det är just detta som dominerar i utvecklingssamtalet. Om allt kring barnet bara flyter på 

och det inte finns några problem så blir det heller inga bra samtal, anser de. Inte heller lägger 

de ner lika mycket tid på dessa samtal och känna att föräldrarna går därifrån med en känsla av 

besvikelse av att samtalet inte varit så givande. Förskollärarna känner också att det de 

förväntas besitta kompetensen att se om barnet utvecklas normalt och om inte, delge detta till 

föräldrarna.     

    Föräldrarna förväntar sig, enligt författaren, att de i utvecklingssamtalet ska få reda på hur 

deras barn fungerar i gruppen och deras position där, hur hen har det rent allmänt på förskolan 

och hur barnet trivs och utvecklas. Föräldrarna är dock inte lika intresserade av vad som sker i 

verksamheten. Hur barnet fungerar i grupp anses viktigt eftersom det är något som man 

behöver klara på ett bra sätt genom hela livet, inte minst i skolan (ibid.s.56-57). Gars (2002, 
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s.73-74) hävdar att barnens kamratsituation var av stor vikt för föräldrarna. De allra flesta 

föräldrarna angav detta som det största orosmomentet, att barnet var ensamt och inte hade 

några kamrater. Detta engagerade föräldrarna extra mycket då de inte ansåg sig kunna göra så 

mycket åt saken eftersom de inte var fysiskt närvarande på förskolan samt att de tvivlade på 

att förskollärarna såg ifall det var något problem.  

    I Gars (2002, s.61-62, 193) studie framkommer också att förskollärarna ofta ansåg att om 

barnet hade problem i förskolan så har dessa problem sitt ursprung i hemmet, till exempel kan 

en skilsmässa påverkat barnet negativt. Detta gällde främst om förskolläraren inte ansåg sig 

förfoga över de pedagogiska verktyg som skulle behövas för att hjälpa barnet. Föräldrarna å 

sin sida var av den uppfattningen att orsaken till barnets beteende berodde på bristande 

kvalitet i förskolan. Denna inställning påverkar i sin tur hemmets och förskolans samverkan 

kring barnet (ibid.62). 

    I denna studie kan skönjas en skillnad mellan vad som förskollärarna respektive föräldrarna 

anser vara relevant information om barn att ta upp i ett utvecklingssamtal. 

 

Markström (2008, s. 62) påstår att både förskolan och föräldrarna förväntas bidra med 

material som kan användas som utgångspunkt och som innehåll i samtalet. Simonsson och 

Markström (2013, s.3) hävdar att tidigare forskning visar att utvecklingssamtalen har en viktig 

funktion för att ” upprätthålla och utveckla relationen mellan hem och förskola”. Samtalen 

fyller även den funktionen att pedagogerna kan ge föräldrarna råd och stöd i sin föräldraroll, 

vilket i sin tur gynnar barnen (ibid.s.7-8).  

 

Markströms (2006, s. 28-30) studie visar att utvecklingssamtalen ofta inleds av att pedagogen 

introducerar vad samtalet ska handla om, utifrån ett samtalsunderlag eller att pedagogen 

ställer en direkt fråga till föräldrarna om barnet. Samtalsunderlaget består ofta av frågor som 

respektive parter har fått besvara tillsammans med barnet, där svaren sedan jämförs med 

varandra. Pedagogerna utgår även från observationer som gjorts av barnet. Pedagogen och 

föräldern bidrar med sina synpunkter om barnet med utgångspunkt från förskolan respektive 

hemmet. Oftast råder en samsyn om barnet, till exempel att det utvecklas normalt och 

fungerar som förväntat. Ibland upprättas även en utvecklingsplan för barnet där det anges vad 

denne behöver träna på, bland annat för att klara av livet i förskolan och hemmet. På så sätt 

skapas ett ”normalt” och önskvärt förskolebarn. Studien visade att det var pedagogen som 

hade mest talutrymme i utvecklingssamtalet men att det varierade kraftigt. Att pedagogen var 
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den som talade mest förklarades med att denna typ av samtal genomförs på förskolan och leds 

av pedagogen som då förväntas föra samtalet, vilket i sin tur ger pedagogen mer talutrymme 

(ibid.s.37). 

    I utvecklingssamtalet, menar Markström (2006, s.33) att pedagogen och föräldrarna delar 

med sig av sina erfarenheter av barnet med varandra för att få en helhetsbild av denne. Genom 

samtalsunderlaget och genom att ställa frågor, kompletterar de varandras syn på barnet, 

förskolan och kamrater med mera. Föräldrarna är de som ställer mest frågor men även 

pedagogen ställer frågor. Genom att ställa en till synes enkel fråga kan pedagogen få reda på 

information om föräldraskapet. Pedagogen kan exempelvis fråga vilken bok som barnet helst 

vill lyssna till som godnattsaga, för att på så sätt ta reda på om föräldrarna läser något på 

kvällen, eller överhuvudtaget i hemmet, vilket en god förälder bör göra. Författaren hävdar att 

både hemmet och förskolan strävar efter en samsyn vad gäller förhållningssätt, normer, 

värdering och fostran (ibid.s.35).  

    Markström (2006, s.43,46-48,51-52) kunde i sin studie identifiera olika samtalsämnen i 

utvecklingssamtalet. Det talades om barnet, utifrån olika perspektiv, dels ett här och nu- 

perspektiv, men även om det som varit samt ett framtids-perspektiv. Det som diskuterades var 

barnets utveckling samt dennes sociala och psykologiska förutsättningar. Barnet ”mäts” i 

förhållande till vad som förväntas av denne i förskolan, vilket hon benämner ”det normala 

förskolebarnet”. Det diskuterades även kring andra enskilda barn och barngruppen i stort. Ett 

annat samtalsämne var hem och familj där det handlade om barnet som en del i familjen, om 

syskon och släkt. Hur högtider firas, vad man gör hemma, hur barnet sover och äter m.m. Här 

jämfördes hur barnet är i förhållande till syskon men även hur barnet ”är” hemma jämfört med 

på förskolan. Ytterligare ett samtalsämne var föräldraskapet, till exempel hur föräldrarna 

löser konflikter med barnet samt uppfostringsfrågor. Föräldrarna vill visa att de lever upp till 

förskolans kriterier för en god förälder, bland annat genom att påtala vilka program barnet får 

titta på, företrädelsevis barnprogram. Man avhandlar också samtalsämnen som personal och 

förskolan som institution. Dessa kan handla om arbetssituationen för pedagogerna, 

föräldrarnas missnöje med personalen respektive hur vardagen ser ut på förskolan med 

aktiviteter, rutiner och regler. Vad som däremot inte förekom var samtal kring frågor som rör 

verksamheten och pedagogik (Markström & Simonsson, 2013, s.66). 

    Markström (2006, s.61-63) menar att utvecklingssamtalets funktion är att binda samman 

hemmet och förskolan och att samtalet ses som en garant för barnets utveckling. Trots denna 

tilltro så är det en ojämn fördelning vad gäller insyn i de olika sfärerna. Hemmet, i form av 

föräldrarna, får större insyn i förskolan än vice versa. Samtalet har även en relationsskapande 
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funktion när hemmet och förskolan diskuterar och formulerar hur det gemensamma ansvaret 

för barnet ska se ut. 

3.3 Föräldrainflytande     

I sin avhandling Föräldrar och skola (2004, s.73), talar Eriksson om relationen med föräldrar 

och skola i form av principer. Han nämner fyra olika principer med olika innebörd för 

relationen mellan föräldrar och skola samt föräldrarnas möjlighet till inflytande. Dessa är 

partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen, valfrihetsprincipen och isärhållandets 

princip.  

    I detta sammanhang är det partnerskapsprincipen som är intressantast då den betonar 

skolans och föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets utveckling och fostran. För att detta 

gemensamma ansvar ska fungera och gynna barnen, krävs ett nära samarbete mellan lärare 

och föräldrar, vilket utvecklingssamtalet är ett uttryck för. Här ses olikheter mellan hem och 

skola som problematiskt och strategier tas fram för att utjämna olikheterna (Eriksson, 2004, 

s.201) Han hävdar att studier visar att lärare önskar en speciell typ av föräldrainflytande 

nämligen den som stöttar skolans praktik och känner förtroende för läraren (ibid.s.255).  

    Brukarinflytandeprincipen innebär att föräldrar fått mera formellt inflytande över 

verksamheten genom att vara med i skolans olika styrelser. (ibid.s.127)  

   Valfrihetsprincipen handlar om föräldrarnas rätt att välja skola och hur detta påverkar 

relationen mellan föräldrar och skola, då föräldrarna nu uppfattas som konsumenter istället för 

medborgare. (ibid.s.167) 

    Isärhållandets princip handlar om glappet mellan sfärerna föräldrar och skola. Här ses 

olikheter som en tillgång i stället för ett problem och att dessa olikheter kan fylla en funktion 

(ibid.s.200-201). 

    Författaren nämner också i sin avhandling hur de Carvalho ser på innebörden av 

föräldrainflytande. Bland annat kan föräldrainflytande innebära att föräldrarna ska ha en viss 

attityd gentemot barnet i form av ett intresse för densamma (ibid.s.223). Om föräldrarna har 

en positiv attityd till skolan och visar för barnet att de är intresserade för vad som händer där, 

påverkar det barnets inställning till utbildning i positiv riktning. Därför är det viktigt att 

skolan och föräldrarna samarbetar och att skolan kan stärka föräldrarnas roll genom att påtala 

deras betydelse för hur de påverkar barnets attityd (Flising & Fredriksson & Lund, 1996,s.83).            

Sandberg och Vourinen (2007, s.27-28) hänvisar i sin studie till Olsson (2003) som menar att 

dagens föräldrar har två formella möjligheter att påverka verksamheten nämligen genom 

brukarinflytande genom styrelser, samt valfriheten att välja vart barnet ska gå i förskola och 
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välja att byta om man är missnöjd. Dessa två möjligheter är i enighet med Karlssons 

brukarinflytandeprincip och valfrihetsprincip, som nämndes ovan. 

    Sandberg och Vourinen (2007, s.24-25) visar på olika sätt att definiera föräldrainflytande 

såsom möjlighet att påverka, bli lyssnad på samt påverka verksamhetens innehåll. De skiljer 

även på individuellt och kollektivt inflytande, där individuellt inflytande rör det enskilda 

barnet och kollektivt inflytande rör hela barngruppen eller förskolan. Författarna hävdar att 

föräldrarna vill ha inflytande i verksamheten när det gäller förändringar i rutiner men inte så 

mycket i den dagliga pedagogiska verksamheten samt att de vill ha inflytande på så sätt att de 

önskar ett respektfullt bemötande. De talar även om latent inflytande vilket de förklarar som 

ett inflytande som kommer till uttryck endast när föräldrarna tycker sig ha något att påpeka 

eller är missnöjda med i verksamheten (ibid.s.30-32). För att föräldrarna överhuvudtaget ska 

kunna få något inflytande krävs att information om vad som händer i förskolan samt vetskap 

om hur förskolan styrs och vad som är dess uppgift. För att öka föräldrarnas inflytande kan de 

få besvara enkäter gällande förskolans verksamhet. För att det ska bli ett reellt inflytande 

krävs dock att pedagogerna tar föräldrarnas synpunkter i beaktande och inte ignorerar dem. 

Författarna påtalar att om föräldrarna har en god relation till pedagogerna så kan inflytandet 

beskrivas som en informell makt. De hävdar även att det förväntas att dagens välutbildade 

föräldrar både kan och vill ha inflytande över verksamheten (ibid.s.25-27).  

    Även föräldrar definierar begreppet inflytande olika och skiljer inte alltid på begreppen 

inflytande, samverkan, samarbete och medverkan, hävdar Flising & Fredriksson & Lund  

(1996, s.156-157). Inflytande för föräldrarna kan vara: komma med idéer och synpunkter, 

diskutera och planera verksamheten eller samarbeta kring det egna barnet. Vad som står klart 

är att föräldrarna vill bli respektfullt bemötta, betraktas som kompetenta, kunna ställa frågor 

och få professionella svar samt komma med förslag som inte förkastas utan en välgrundad 

andledning. Även dessa författare påtalar, i likhet med Sandberg och Vourinen som tidigare 

nämnts, att föräldrarna inte är så intresserade av att vara med att planera verksamheten men 

att de gärna vill dikutera den. Föräldrarna vill även få inflytande så till vida att de vill ha ett 

samarbete kring barnet och en diskussion om vad denne kan, har för önskemål och behov. Här 

kan det egna barnets behov stå i konflikt med gruppens, men så länge föräldrarna får ventilera 

och diskutera sina åsikter så är de villiga att kompromissa. Det finns även föräldrar som anser 

att de inte har något inflytande alls, vilket kan vara för att de inte önskar detta och är nöjda 

med den verksamhet som är men att önskan till inflytande vaknar till liv om de skulle uppstå 

problem eller missnöje, det så kallade latenta inflytandet, som tidigare nämnts (ibid.s.157-

158).        
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
Jag har i denna studie valt att göra kvalitativa intervjuer då jag är intresserad av föräldrarnas 

upplevelser av och förväntningar på utvecklingssamtalet. Denna metod ger möjlighet till att 

ställa öppna frågor där respondenterna kan ge ord åt sina egna personliga upplevelser. Med 

denna metod ges möjlighet att ställa komplexa frågor samt följa upp dessa med följdfrågor, 

vilket ger ett djupare och mer utvecklat svar. Risken för missförstånd och språksvårigheter är 

också liten vid genomförande av intervju, vilket underlättar vid analysen (Esaiasson & 

Gilljam & Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.236; Bell, 2006, s.158). 

4.2 Urval 

Eftersom det var fråga om ett mindre antal personer att intervjua och att jag inte skulle göra 

någon analys utifrån att jämföra olika bostadsområden, så valde jag att bara kontakta en 

förskola och hoppades på att få ihop det antal jag behövde där. Den förskola jag kontaktade är 

jag bekant med sedan tidigare, vilket jag antog skulle göra det lättare för mig att få föräldrarna 

att vilja bli intervjuade eftersom de redan visste vem jag var. Kontakten med föräldrarna togs 

genom att jag deltog på förskolans föräldramöte. Detta ansåg jag vara ett bra tillfälle att 

snabbt få kontakt med föräldrarna och informera dem om studiens syfte samt lite om 

innebörden i de forskningsetiska principerna, både muntligt men även skriftligt i form av ett 

informationsblad (bilaga 1). Fem föräldrar gav sitt skriftliga medgivande på plats (bilaga 2), 

vilket även var det antal som jag önskat.  

    Jag har, med tanke på konfidentialitetskravet, valt att benämna alla med fingerade 

kvinnonamn. Här kommer en presentation av respondenterna: 

Stina är i 35-årsåldern, har två barn. Akademiker. 

Susanne är i 35-årsåldern, har två barn. Akademiker. 

Kerstin är i 35-årsåldern, har två barn. Akademiker med pedagogisk utbildning. 

Hillevi är i 35-årsåldern, har två barn. Akademiker. 

Ylva är i 35-årsåldern, har två barn. Akademiker med pedagogisk utbildning. 

Alla utom en respondent har erfarenhet av utvecklingssamtal från flera 

förskolor/dagbarnvårdare och har närvarit vid mellan 2-3 stycken upp till ca 10 stycken 

samtal.  

    Jag har valt att visa att två av respondenterna har pedagogisk utbildning och därmed har en 

djupare förförståelse och erfarenhet av utvecklingssamtal än de övriga, då de själva har 

genomfört sådana. 
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4.3 Genomförande 

Efter respondenternas medgivande bokade vi tid för intervjun, vilken vi sedan genomförde på 

den plats och tid som respondenten önskat. Enligt Bell (2006, s.168-169) bör intervjuaren ta 

hänsyn till respondentens önskemål och låta denne bestämma tid och plats. Jag informerade 

också om hur lång tid jag uppskattade att intervjun skulle ta, även detta enligt Bells 

rekommendationer (ibid.s.169) En intervju genomfördes på respondentens arbetsplats medan 

övriga fyra genomfördes i förskolans personalrum, där vi fick sitta i lugn och ro utan 

störningsmoment. Intervjuerna spelades in efter godkännande från respondenterna. 

Huvudfrågorna jag ställde var i princip lika till alla respondenter (bilaga 3), däremot så såg 

följdfrågorna annorlunda ut då de baserades på vilka svar som gavs på huvudfrågan. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Datamaterialet består således av de inspelade intervjuerna, vilka varierade i längd mellan 30 

till 48 minuter. Dessa transkriberades för att möjliggöra en analys. Jag utgick från mina 

forskningsfrågor när jag sammanställde resultatet. Under bearbetningen av datamaterialet 

växte även underrubriker fram. Mina forskningsfrågor är: Vad har föräldrarna för erfarenheter 

av utvecklingssamtal i förskolan? Vad har föräldrarna för föreställningar och förväntningar på 

förskolans utvecklingssamtal? Vilket inflytande anser föräldrarna att de har över och genom 

förskolans utvecklingssamtal? Jag analyserade materialet med hjälp av begrepp kopplat till 

föräldrainflytande, så som det skrivs om i litteraturgenomgången. 

4.5 Metodkritik  

Vid användning av intervju som metod ska intervjuaren vara medveten om intervjuareffekter, 

vilka är oönskade effekter som kan uppstå under intervjun och som kan påverka 

respondenten. Detta kan vara att intervjuaren omedvetet, genom mimik, gester och uttal 

påverkar svaret i en viss riktning eller att respondenten ger det svar som de tror förväntas av 

dem (Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.236). Eftersom jag själv är 

förälder och varit på ett antal utvecklingssamtal, så har jag själv en förförståelse för dessa 

samtal, viket jag har haft i åtanke och reflekterat över för att det inte ska påverka mitt 

analysarbete.   

4.6 Reliabilitet och validitet  

Inom forskning använder man begreppen reliabilitet och validitet för att bedöma 

vetenskapliga studier. När man talar om reliabilitet menar man resultatets tillförlitlighet så till 

vida att om man genomförde samma, i mitt fall intervju, med samma frågor vid ett senare 

tillfälle under samma förhållanden, skulle den då ge samma resultat? Validitet innebär 
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resultatets giltighet, det vill säga mäter frågorna det som jag önskar att dem ska mäta? (Bell, 

2006, s.117). 

    För att få så hög reliabilitet och validitet som möjligt har jag försökt beskriva hur jag gjort 

mitt urval, hur jag samlat in mina data, metodkritik samt hur jag analyserat. Jag har också med 

citat från intervjuerna för att öka validiteten. Studien är alltför liten för att resultatet ska kunna 

generaliseras. Det är heller inte min avsikt. Den kan möjligen ge en djupare förståelse av 

fenomenet utvecklingssamtal och delar av resultatet kan möjligen vara överförbart till 

liknande verksamheter. 

     

4.7 Etiska överväganden 

När vetenskapliga undersökningar genomförs finns vissa etiska regler, framtagna av 

Vetenskapsrådet, som undersökaren måste rätta sig efter. Dessa regler bör, enligt Bell (2006, 

s.157) respondenterna informeras om, skriftligen, i god tid innan intervjun så att de hinner 

fundera över om de vill delta eller inte. I detta fall fick respondenterna en skriftlig information 

om dessa i samband med att de skrev på sitt medgivande, vilket var ca en vecka innan 

intervjuernas genomförande.  

    Jag har följt informationskravet då respondenterna fått veta syftet med undersökningen 

samt att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas om deltagaren önskar detta 

och samtyckeskravet, där deltagarna fått lämna sitt samtycke till att medverka. 

Konfidentialitetskravet, som innebär att uppgifter om de deltagande ska hanteras 

konfidentiellt, det vill säga att deltagarna inte ska kunna identifieras eller beskrivas så att de 

kan identifieras, för att skydda deras integritet. Detta har tagits hänsyn till då jag nämnt alla 

respondenter vid fingerade kvinnonamn och inte gett mer än nödvändig information om 

deltagarna än vad som är relevant för studien. Jag har även benämnt barnen som nämns i 

citaten för hen, för att inte påvisa barnets könstillhörighet. Respondenterna har, i enighet med 

nyttjandekravet, även informerats om att uppgifter som kommit fram i undersökningen endast 

kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14). 
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5. Resultat och analys 
Jag kommer att redovisa mitt resultat och analys med utgångspunkt från forskningsfrågorna.  

5.1 Vad har föräldrar för erfarenheter av utvecklingssamtal i förskolan? 

5.1.1 Känslor inför och efter samtalet. 

De flesta respondenterna känner en nyfikenhet inför och tycker det ska bli spännande att gå på 

utvecklingssamtalet. En förälder uttrycker att hon ibland känt en viss oro och nervositet inför 

samtalet och därför gärna ser att både hon och hennes man är närvarande: 

 

Med det ena barnet har jag nog känt mig lite nervös framförallt innan hen kom hit, för det var 

ganska mycket konflikter i gruppen, hen var ledsen och det sociala samspelet med andra barn 

fungerade inte riktigt…så inför första utvecklingssamtalet här visste man inte riktigt vad man 

skulle få höra så det är väl därför som vi har gått bägge två också för det känns skönt att vara 

två om man får höra ”det här fungerar ju inte. (Susanne) 

 

Erfarenheterna kring känslor före utvecklingssamtalet varierar något och det verkar som att 

känslan beror på vad det är föräldrarna förväntar sig av samtalet. Har föräldern inga farhågor 

eller anser att allt är under kontroll så ser hen fram emot samtalet. Om det däremot inte 

fungerar som önskat med kamratrelationer eller liknande så kan en viss oro och nervositet 

smyga sig in, vilket kan dämpas genom att båda föräldrarna väljer att närvara vid samtalet. 

    Önskan att båda föräldrarna ska närvara delas av flera men motiveras utifrån olika 

argument som: ” man vill ha förstahandsinformation”,” man hör och tolkar olika utifrån olika 

perspektiv” samt ”möjlighet att ställa följdfrågor”. 

 

Känslan efter samtalet varierar, till synes beroende på vad respondenterna tycker sig få ut av 

samtalet. Övervägande har känslan varit positiv då föräldrarna kan känna en framtidstro 

(Stina, Susanne) och att de upplever att barnet har blivit sett, utmanat och bekräftat (Kerstin), 

vilket inger en känsla av trygghet. Men även en viss besvikelse kan skönjas då samtalet inte 

känts tillräckligt förberett från pedagogens sida och när det inte har utmynnat i något konkret: 

 

De gånger som det inte känns så bra är ju de gånger jag känner att det inte varit riktigt 

förberett, det handlar inte om att jag fått höra något negativt utan det ju att man känner att, 

jaha, vad fick jag ut av det där då? Det är väl lite så…(Ylva). 
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En förutsättning för att det ska bli ett givande samtal är alltså att inte bara föräldrarna vill 

känna sig förberedda, de vill även att pedagogen ska vara förberedd. Susanne beskriver sin 

känsla efter ett samtal som präglats av positiv anda: 

 

Första samtalet här var ju första gången vi fick höra hur bra det fungerade och hur härlig hen 

var och det hade vi inte fått göra förut, det var ju en jättehärlig känsla, den oron som man gick 

och bar på liksom försvann lite…överlag har det varit en positiv känsla, det har det.   

 

5.1.2 Förberedelser och dokumentation 

Erfarenheter kring hur man som förälder förbereds inför ett utvecklingssamtal samt dess 

kvalitet varierar över tid och vilken pedagog det är som genomfört samtalet. Med det senaste 

utvecklingssamtalet i åtanke så uppger två respondenter att de inte blivit ombedda att 

förbereda sig alls (Susanne, Ylva), medan en säger att hon förberett sig genom att diskutera 

och prata med barnet om händelser på förskolan, och på så sätt kommit fram till frågor som 

hon kan ställa (Stina). De övriga två har ombetts maila in till ansvarig pedagog ifall de har 

några frågor, vilket uppskattats av dessa föräldrar då det ger en känsla av lugn att komma 

förberedd (Kerstin, Hillevi). Syftet med att maila in frågor har varit att pedagogen ska kunna 

förbereda svaren med de övriga pedagogerna.  

 

Även föräldrarnas erfarenheter av vad som används som samtalsunderlag i samtalet, såsom 

pedagogisk dokumentation eller individuell utvecklingsplan, varierar beroende på förskola 

och ansvarig pedagog. Här nämns bland annat att samtalsunderlaget bestod av några 

uppstolpade punkter som man gick igenom vilka handlade om barnets läggningar, hur hen åt 

och sov och sedan pratades runt det (Ylva) eller att, utifrån bildspel och intervju med barnet, 

skapat en dokumentation som samtalsunderlag (Stina). En respondent uppgav att pedagogen 

utgick från anteckningar och observationer och visade saker hen gjort på förskolan som 

teckningar, skulpturer och konstverk (Susanne). Fyra av respondenterna (Stina, Susanne, 

Kerstin, Ylva) var dock eniga om att de önskade se mer av dokumentation som 

samtalsunderlag i utvecklingssamtalet så att föräldern kunde se hur barnet utvecklades över 

tid. Stina påtalar att hon inte vill att barnet bara förvaras utan att hen utmanas för att 

utvecklas, genom att exempelvis får prova olika material. För att få en bekräftelse på det kan 

dokumentation användas, menar hon. 

Följande citat får åskådliggöra två ytterligheter angående synen på dokumentation och dess 
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relevans för att kunna påvisa på barnets utveckling. Det första citatet är hämtat från när 

Kerstin berättar om sitt senaste utvecklingssamtal och det andra när Hillevi får frågan hur hon 

ser på dokumentation. 

 

Pedagogen visste ju precis hur mitt barn låg till, vilka hens styrkor var och vilka svagheter hen 

hade, vilka styrkor som eventuellt kunde bli en svaghet. Den här pedagogen visade också 

bilder från verksamheten som vi inte hade sett…vår förskola har ju en jättebra facebook-sida 

där vi ser den dagliga verksamheten men det här var verkligen en pedagogisk dokumentation 

och det är något som jag efterfrågat jätte-jättemycket…och inte den här fina boken som alla 

barnen får med alla de här verken som de har gjort…utan det här är…titta, det här kan ditt 

barn. 

 

Här har man en så pass nära relation till personalen så att det sköts i mångt och mycket 

dagligdags vad det är som händer och sker så att säga så att det behövs inte lika tydligt exakt 

specas vad det är som barnen har gjort och så vidare…det får vi ju reda på även via den här 

facebook-gruppen, vad barnen gör i alla fall. Dokumentation…ja det ger ju en ….för en 

förälder som kanske inte hänger med riktigt i barnets utveckling och har den här dialogen med 

personalen så är det säkert jättebra att det är så, det är väl inte fel annars heller….men…om 

man ändå har dialogen med personalen så kanske det känns lite överflödigt kan jag tycka…det 

tar onödigt med tid från personalen att sitta och dokumentera väldigt mycket.  

 

Vad denna skillnad i åsikt angående dokumentation kan bero går bara att spekulera i. En 

anledning kan vara, som Kerstin själv uttrycker det, att hon med sin pedagogiska bakgrund 

och förförståelse för utvecklingssamtal, förväntar sig en viss nivå på samtalet. 

    Jag tolkar det som att Kerstin vill att pedagogisk dokumentation ska ingå i ett 

utvecklingssamtal för att nå upp till denna önskvärda nivå och att facebook-sidan inte kan 

räknas som pedagogisk dokumentation utan mer är en trevlig och uppskattad information om 

vad som skett under dagen. Hillevi däremot verkar se facebook-sidan som både en 

informationskälla och något som kan fungera som dokumentation.  

Alla föräldrarna är väldigt positiva till facebook-sidan och framhåller dess bilder som något 

de kan samtala med barnen kring. 

 

5.1.3 Pedagogens betydelse 

Vad gäller pedagogens betydelse gällande genomförandet av utvecklingssamtalet, så är alla 

överens om att de vill att den pedagog som är mest med barnet ska vara den som genomför 
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samtalet, vilket i samtliga fall anses vara den som har ansvar för den grupp som barnet deltar 

i. Detta upplever föräldrarna också varit fallet i samtliga utvecklingssamtal. Alla påtalar också 

att det inte ska spela någon roll vilken pedagog man har utan förutsätter att alla går efter 

samma mall och att samtalet föregåtts av en diskussion i arbetslaget för att nå en samsyn kring 

barnet. Ylva påtalar dock att hon helst vill att det är en förskollärare som genomför samtalet 

då hon av erfarenhet känt att utbildad personal kan ge mer stöttning och hjälp än en outbildad: 

  

Jag tycker att det är skillnad på om det är en utbildad personal eller inte. Jag har fått mer 

pedagogisk stöttning som tips och idéer på hur vi kan träna med barnet när personalen varit 

utbildad. Tipsen har kommit spontant och det är det som är så skönt för det är inte alltid man 

vet vad man ska efterfråga om man inte vet att problemet finns där. Outbildad personal har 

mer fokus på hur barnet äter och sover och ser ut att må bra… det är ju också jätteskönt att 

höra men det är skillnad tycker jag. 

 

Jag ser att även om en önskan och förväntan finns hos föräldrarna att det inte ska spela någon 

roll vem som genomför samtalet så kan man ändå se att deras erfarenheter visar att så är fallet. 

Majoriteten av de gånger som samtalet har känts som ett lyckat samtal, har pedagogen varit 

engagerad och väl förberedd och samtalsunderlaget har utgått från olika typer av 

dokumentation där på barnets utveckling över tid kan påvisas.  

    I allmänna råd för förskolan uppges att man kan använda sig av den dokumentation, som 

man enligt läroplanen är skyldig att göra, för att lättare kunna påvisa barnets utveckling och 

lärande. Om dokumentation använts som samtalsunderlag i samtliga utvecklingssamtal, 

kanske föräldrarnas upplevelse av samtalets kvalitet och innehåll inte varit så beroende av 

vilken pedagog som genomfört samtalet.  

 

Föräldrarnas erfarenheter av hur innehållet i utvecklingssamtalet framställs och framförs av 

pedagogerna är varierat. Det kan framföras i positiva ordalag (Stina) eller så kan pedagogen 

fokusera på problem där man mer eller mindre kommer fram till lösningar på dessa eller att 

det bara stannar vid ett konstaterande att problem eller svårigheter finns (Ylva). I Ylvas fall 

upplevde hon, att i och med att hon inte fick något konkret förslag på hur hon som förälder 

eller hur förskolan kunde jobba med detta, så förlades barnets problem i hemmet och att det 

förväntades att föräldrarna skulle lösa detta.  

    Denna inställning visar sig också i Gars studie vilket hon förklarar bero på att då pedagogen 

inte anser sig ha några pedagogiska verktyg att hjälpa barnet så blir det istället föräldrarnas 
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sak att ta itu med svårigheten.  

    Under samma samtal, berättar Ylva, att pedagogen angett att ”allt annat fungerar bra” men 

inte angett vad som fungerar bra, ”vilket man som förälder tycker är jätteroligt att veta”.  

 

Tidigare studier av utvecklingssamtal visar även de att samtalen har olika fokus. Det kan vara 

inställt på att påtala brister eller styrkor beroende på förhållningssätt och barnsyn. Något som 

uppskattas av flera föräldrar i min studie är en pedagog som har ett positivt bemötande och 

kan ge föräldrarna både konkret information om barnets utveckling och lärande, sociala 

situation och beteende och som visar vad verksamheten gör för att bemöta barnet. Därtill att 

pedagogen kan ge tips på vad föräldrarna kan göra för att stötta sitt barn. Har pedagogen 

denna barnsyn och förhållningssätt som pedagog så inger det framtidshopp hos föräldrarna, 

vilket både min och Gars studie visar och som Steinberg påtalar att ett utvecklingssamtal ska 

ha. 

 

Barnets ålder är också av betydelse för samtalets innehåll. Stina, Susanne och Ylva berättar att 

deras upplevelse gällande de yngre barnen, är ett fokus inställt på omsorgsbiten som hur 

barnet klarar hämtningar, lämningar och vistelsetiden samt hur barnet äter och hur föräldrarna 

respektive pedagogen ser på sovtider. I takt med att barnet blir äldre så blir det mer och mer 

fokus på den sociala biten, hur de fungerar tillsammans med andra, vad hen gillar att göra på 

förskolan samt sammanhang då det fungerar bra eller mindre bra. Även barnets utveckling 

diskuteras men oftast finns inte någon konkret dokumentation som kan påvisa denna 

utveckling.  

    Susanne berättar om ett utvecklingssamtal i vilket pedagogens förhållningssätt och syn på 

barn visar sig: 

 

I det samtalet fick vi vår första aha-upplevelse. Pedagogen var otroligt förberedd och kunde 

verkligen återberätta och ge oss en jättebra bild ur olika synvinklar vad gällde barnet. Det 

kändes som att pedagogen verkligen hade intresset av att ta reda på hur hen uppfattade saker 

och ting och hur hen fungerade och reagerade på olika situationer, vad hen behövde och vad vi 

kunde tänka på...hur man som pedagog kan se positivt på saker och ting, vända på saker…..det 

betyder nog mycket för barnets självkänsla… den här pedagogen som såg hen, så jag tror att 

hen kände att hen var någon och betydde något, det var viktigt för hens självkänsla. Det 

kändes hoppfullt för hens framtid!!  att det inte var så stora problem utan det beror på 

bemötande och vilket sammanhang hen befinner sig i.  
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Att vissa pedagoger har lättare att påtala brister än styrkor vittnar både min och Gars studie 

om vilket Gars förklarar med att även om pedagogen kan känna att föräldrarna går ifrån 

samtalet med en besvikelse så känner pedagogerna att det förväntas av dem att de ska delge 

föräldrarna om de anser att barnet inte utvecklas ”normalt”. Jag finner dock att föräldrarna i 

denna studie ger sken av att man som pedagog bör kunna påtala både brister och styrkor och 

att det snarare beror på ovan nämnda barnsyn och förhållningssätt hur detta görs.  

    Det kan även ses att innehållet i utvecklingssamtalet är beroende av var pedagogen lägger 

sitt fokus. Vissa har mer fokus på omsorgsbiten och fostran, andra har mer fokus på lärandet 

och ägnar inte så mycket tid åt omsorg och fostran. Oavsett var man lägger tonvikten så vore 

det intressant att veta varför pedagogen gör just detta val. Beror det på att denne tror att det är 

vad föräldern vill höra eller beror det på vad pedagogen själv anser vara relevant?  

 

Om man kopplar föräldrarnas erfarenheter av förskolans utvecklingssamtal till förskolans 

läroplan, kan det konstateras att om läroplanens intention, angående samtalet innehåll ska 

infrias eller inte, är avhängigt vad förskolan har för tanke kring utvecklingssamtalet. Vad ska 

samtalet innehålla, hur ska det förberedas och genomföras och av vem?     

 

5.2 Vad har föräldrar för föreställningar och förväntningar på 

utvecklingssamtalet i förskolan? 

5.2.1 Förberedelser inför utvecklingssamtalet 

Föräldrarnas föreställningar och förväntningar på utvecklingssamtalet bygger i många fall på 

tidigare erfarenheter av utvecklingssamtal. De vet utifrån erfarenhet vad de vill och inte vill 

att det ska innehålla för att fylla önskad funktion.  

    Till viss del överensstämmer föräldrarnas erfarenheter med deras föreställningar och 

förväntningar. Gällande förberedelser inför samtalet vill dock samtliga föräldrar få möjlighet 

att ställa frågor till ansvarig pedagog vilket inte har varit fallet. Detta ger en möjlighet för 

både pedagoger och föräldrar att förbereda sig så att samtalsämnena känns relevanta och 

meningsfulla. Hillevi uttrycker sig så här på en fråga angående förberedelse i form av 

frågeformulär: ”Det kan ju vara ett sätt för pedagogen att hitta saker som jag inte förstår att 

jag vill ta upp, som skulle kunna vara en grej att ta upp så att säga…”  
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Detta uttalande tolkar jag som att Hillevi försöker uttrycka att man som förälder inte alltid vet 

vad som anses vara relevant att ta upp i samtalet men att föräldern kan få en fingervisning från 

pedagogen vad denne anser är relevant, genom att få svara på frågor. Detta kanske är ett sätt 

för pedagogen att få fram obekväm information på ett mjukt sätt vilket enligt Steinberg gör att 

föräldrarna blir mer välvilligt inställd och kan hantera informationen på ett mer konstruktivt 

sätt än om den mottas under själva utvecklingssamtalet.  

 

Ylva uttrycker en önskan om att barnet ska få vara med och uttrycka sig på något vis inför 

samtalet, antingen genom intervju på förskolan eller genom ett frågeformulär som barnet kan 

besvara med hjälp av föräldrarna, vilket är ett vanligt sätt att förberedas på enligt Markström.  

 

Att föräldrarna vill komma förberedda inför utvecklingssamtalet kan bero på att slippa oro 

men även att det är en garant för att samtalet får det innehåll som bägge parter önskar och att 

det i sin tur gör att de får ut så mycket som möjligt av samtalet, något som styrks av att någon 

förälder även vill få in barnets röst: - vad tycker barnet? 

    Markström menar att det förväntas att både förskolan och föräldrarna bidrar med material 

som man kan samtala kring och att detta är ett sätt att stärka relationen mellan hemmet och 

förskolan.   

 

5.2.2 Utvecklingssamtalets innehåll 

Föräldrarna har i stort ganska liknande synpunkter på vad de anser att ett utvecklingssamtal 

ska innehålla men några skillnader kan dock skönjas gällande samtalets huvudfokus. Susanne 

är av den åsikten att innehållet är beroende av barnets ålder. Gällande de yngre barnen anser 

hon att de samtalen ska handla om barnets känsla av trygghet, välmående samt ät- och sov-

situation, alltså inriktat på den vardagliga omsorgen och omvårdnaden. De äldre barnens 

samtal bör mer handla om hur barnet fungerar socialt, barnets utveckling och hur hen fungerar 

i olika sammanhang. Kerstin och Ylva har samma åsikt som Susanne gällande de äldre barnen 

men tycker att detta innehåll även ska vara gällande i de yngre barnens samtal. Kerstin 

uttrycker bestämt att barnets mat- och toalettsituation inte hör hemma i ett utvecklingssamtal, 

oavsett ålder, utan det hör till det vardagliga samtalet. Hillevi och Stina påtalar att de tycker 

att ett utvecklingssamtal ska kunna innehålla allt som känns viktigt, oavsett barnets ålder.  
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Vad gäller innehållet i samtalen så kan anas, utifrån föräldrarnas erfarenhet, att några har fått 

det samtal som de förväntat sig medan några är besvikna på dess innehåll. Jämfört med vad 

styrdokumenten säger om utvecklingssamtalets innehåll: -trivsel, -utveckling och lärande, så 

stämmer föräldrarnas förväntningar ganska väl överens med dessa.  

    Följande är en sammanställning av föräldrarnas gemensamma åsikter om vad de önskar att 

ett utvecklingssamtal ska handla om: Rak och konkret information om bra och dåliga saker. 

Styrkor och svagheter. Trivsel. Utveckling. Vad behöver barnet träna på? Hur barnet är i 

grupp och vilken plats denne har där (hur fungerar socialt). Pedagogernas tankar kring barnet, 

ser de på barnet på samma sätt som föräldrarna? Är barnet lika i förskolan som i hemmet?    

 

Dessa önskemål på innehåll är liknande dem som Gars och Markström kom fram till i deras 

respektive studier. Det enda som skiljer något är att i Gars studie så var föräldrarnas största 

orosmoment kamratsituationen. Detta är inte något som föräldrarna i min studie har några 

större funderingar kring, vilket kan tolkas som att de anser att den fungerar bra och därför inte 

behöver ta så stor plats i utvecklingssamtalet.     

    I allmänna råd för förskolan påtalas att ”utvecklingssamtalet ska ge en bred och nyanserad 

bild av barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, har roligt och fungerar socialt och 

hur verksamheten bidrar till detta”. Föräldrarna vill, som min studie visar, ha reda på dessa 

saker men de gånger då det saknas dokumentation i samtalet, blir det svårt för pedagogen att 

konkret visa detta för föräldrarna. 

 

5.2.3 Utvecklingssamtalets funktion 

Vad gäller utvecklingssamtalets funktion så råder här en stor enighet. Samtliga vill att man 

tillsammans med pedagogen identifierar och går igenom barnets styrkor och svagheter samt 

kommer fram till konkreta gemensamma lösningar på eventuella problem. Föräldrarna ser 

samtalet som ett tillfälle att få inblick i varandras världar och hur ett samarbete/samverkan 

kring barnet skulle kunna se ut.  

 

Här kommer, vad Gars kallar den delade vårdnaden samt Erikssons partnerskapsprincip till 

uttryck. Föräldrar och pedagog ska tillsammans diskutera kring barnet för att, inte 

nödvändigtvis komma till en samsyn, men dela med sig av varandras erfarenheter för att få en 

helhetsbild och ge barnet så goda förutsättningar som möjligt, vilket även är ett av 

huvudsyftena enligt läroplanen.  
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Susanne anser att samtalet även kan vara ett sätt att stilla sin oro för barnet. Hillevi tycker att 

samtalets funktion bland annat är att man ”tittar bakåt och ser att allt fungerar”. Samtalet 

verkar också vara ett tillfälle för samtliga föräldrarna att få en bekräftelse på att barnet är sett, 

vilket får illustreras av följande citat:  

 

Det jag vill få ut av samtalet det är just att…jag vill veta att mitt barn är sett och 

utvecklingen…att de har koll på vad mitt barn kan och inte, vad som kan förbättras och så. 

(Hillevi) 

 

Pedagogen var väldigt ärlig och lyfte fram bra saker och man hörde att hon sett mitt barn och 

kunde säga vad hen var bra på och det var jättekul, framförallt att man har sett hen. (Stina) 

 

I likhet med Markströms studie, så anser majoriteten av föräldrarna att de gärna tar emot tips 

och idéer på vad de som föräldrar kan göra för att stötta barnet i deras utveckling och lärande. 

Detta kan ses som att föräldrarna får stöd i sin föräldraroll. Stina uttrycker sig på följande sätt: 

”pedagogerna har ju erfarenhet från andra barn vad som kan hända om man gör si eller så…de 

har ju en kunskapsbank som man själv inte har…den hoppas jag att de delar med sig av.”  

 

Det synes också viktigt för några föräldrar att man jämför hur barnet ”är” på förskolan 

respektive i hemmet. Ofta upplever föräldrarna och pedagogerna att barnet fungerar på 

liknande sätt hemma och i förskolan men det händer även att man har olika erfarenheter: 

 

De berättade att hen gärna är framme och svarar och vill berätta…det tänker inte jag riktigt om 

hen men det kanske beror på att hen inte får lika mycket plats hemma, där är det mest syskonet 

som pratar. (Susanne) 

 

5.2.4 Utvecklingssamtalets relevans 

Samtliga föräldrar anser att utvecklingssamtalet är av största vikt då utvecklingssamtalet är 

mer strukturerat och djupgående än ett vardagssamtal och ett tillfälle för pedagogen och 

föräldrarna att få sitta ner i lugn och ro. De ser även att det genomförs minst ett samtal per 

termin. Stina och Susanne skulle gärna ha två per termin men inser samtidigt att det kan vara 

svårt att genomföra då det tar tid från den övriga verksamheten. Hillevi uttrycker att samtalet 
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är viktigt för att ”man vill ju veta hur det går för ens barn”. Kerstin uttrycker samtalets 

relevans på detta sätt: 

 

Jag tycker att utvecklingssamtalet är jätte-jätteviktigt för jag tycker att innehållet säger något 

om den pedagogiska verksamheten. Om pedagogen kan berätta om ett arbetsområde och hur 

mitt barn och gruppen utvecklas inom detta område visar det att finns en struktur, man följer 

ett läroplansmål.   

 

Utifrån föräldrarnas syn på samtalets innehåll, funktion och relevans finner jag den attityd och 

inställning, i form av intresse till det egna barnet och dess situation på förskolan, som 

Eriksson samt Flising, Fredriksson och Lund hävdar vara gynnsamt för barnets utveckling och 

lärande på sikt.   

 

5.2.5 Individuell utvecklingsplan? 

Kerstin och Ylva uttrycker en önskan om att det upprättades någon form av dokument under 

samtalet, liknande den individuella utvecklingsplan som finns i skolan. De önskar att det som 

samtalats om och kommit fram till, ska dokumenteras för att sedan kunna följas upp och 

utvärderas vid nästkommande samtal. Detta dokument ska ha både ett bakåt- och här och nu-

perspektiv men även ett framåtperspektiv som förbättringsområden och strategier för hur 

föräldrarna respektive pedagogerna ska arbeta med barnet och utfallet av dessa strategier. Att 

det finns ett dokument över barnet underlättar även överlämnandet till andra enheter som 

exempelvis förskoleklass.  

 

Även här kan en förklaring till Kerstin och Ylvas önskan härledas till deras pedagogiska 

bakgrund. Deras uppfattning om dokumentationens relevans kan komma från egna 

erfarenheter av dokumentation i form av individuell utvecklingsplan. Hillevi uttrycker sig så 

här om behovet av någon form av utvecklingsplan: ”Det kanske man kan sakna lite grann… 

hur barnet utvecklas och vad det finns för plan, vad man kan tänka sig att fortsättningen blir 

så att säga…”  

 

Här anar jag en viss osäkerhet då föräldern kanske inte riktigt vet vad en utvecklingsplan är 

för något, rent konkret. När hon får förklarat för sig vad det innebär så anser hon att det 

kanske vore bra men framhåller ändå att den dagliga kontakten och utvecklingssamtalet är en 

form av muntligt informellt kontrakt som kan fungera lika bra som en skriftlig 
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utvecklingsplan. Kanske är detta vad Sandberg och Vourinen talar om som informell makt, 

det vill säga att föräldern ser den goda relationen som en garant för att pedagogerna sköter sitt 

jobb och har koll på barnets utveckling och att de säger till ifall de är oroliga för denna 

utveckling. Då är skriftliga dokument, i form av utvecklingsplan, överflödiga.   

 

5.3 Vilket inflytande anser föräldrar att de har över och genom förskolans 

utvecklingssamtal? 

5.3.1 Definition av begreppet inflytande 

Vad har begreppet inflytande för innebörd för föräldrarna? För Susanne, Kerstin och Hillevi 

innebär begreppet en möjlighet att påverka genom att bli lyssnade på, medan det för Stina och 

Sofia innebär att de vill bli lyssnade på även om det inte leder till en förändring.  

    Dessa olika definitioner bekräftas av både Sandberg och Vourinen samt Flising, 

Fredriksson och Lund. De senare påtalar även att föräldrar ofta ser inflytande, samverkan, 

samarbete och medverkan som synonymer. 

5.3.2 Syn på inflytande under utvecklingssamtalet 

Markströms studie visar att det förväntas att det är pedagogen som styr samtalet och att det då 

är naturligt att det är pedagogen som får störst talutrymme.  

    I min studie har jag inte undersökt föräldrarnas respektive pedagogens talutrymme i tid, 

utan hur föräldrarna upplever att de fått tillräckligt med talutrymme, vilket alla ansåg. 

Föräldrarna känner att deras frågeställningar tas upp och behandlas, även om pedagogen inte 

alltid kan svara på deras frågor. De uttrycker att de har goda möjligheter att påverka innehållet 

i utvecklingssamtalet, framförallt de som haft möjlighet att maila in frågor i förväg.  

Kerstin påtalar att hon tycker att det ska vara ett samtal och inte en informationsträff, vilket 

kan anses vara en förutsättning om man som förälder ska få ett reellt inflytande i samtalet och 

kunna framföra sina synpunkter och funderingar. Detta kan kopplas till både denna studies 

övriga föräldrars önskan samt till Sandberg och Vourinens åsikt att föräldrar vill bli lyssnade 

på.   

Susannes erfarenhet är att inflytandet över samtalets innehåll beror på vilken pedagog som 

ansvarar för samtalet:  

Det är beroende på vem det är som håller i samtalet, vissa kan vara mer intresserade av vad vi 

föräldrar har att säga och vissa är mindre intresserade och vill gärna få ut sin information och 

att det går på rutin, vill få det överstökat. 
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Hillevi uttrycker att utvecklingssamtalet i mångt och mycket går ut på att pedagogen 

förmedlar information om ”hur det ligger till” men att föräldern har goda möjligheter att 

komma med instick om så önskas. Stina uttrycker sig så här angående inflytandet över 

samtalets innehåll: 

Det börjar ju ofta med mycket information, om det inte är något man själv vill ta upp, jag 

förväntar mig kanske, eftersom förskolläraren håller i samtalet, även håller i trådarna och att 

man utifrån det diskuterar.  

Angående om det finns samtalsämnen som är svåra att ta upp i utvecklingssamtalet så är 

föräldrarna av den uppfattningen att de bör kunna prata om det mesta som kan påverka barnet, 

vilket de också känner att de kan göra. De känner en tillit till pedagogerna och kan anförtro 

sig åt dem.  

    Detta tyder på att läroplanens intention att föräldrar och förskolan ska utveckla en tillit till 

varandra, i detta fall har infriats, i alla fall från föräldrarnas sida.  

Stina påtalar vikten av att pedagogerna vet hur familjesituationen ser ut, då den kan förklara 

hur barnet uppträder på förskolan. Denna vetskap ger pedagogerna större möjlighet att stötta 

barnet på lämpligt sätt. Susanne tycker att det känns naturligt att pedagogerna ska veta vad 

familjen har för diskussioner och tankar hemma samt vad barnet tycker om att göra i hemmet 

så att det kan föras över till förskolan. Vad hon upplever kan vara som förälder att ta upp, är 

att ge negativ feed-back, till exempel om man som förälder känner sig orolig över något och 

vill se en förändring. 

5.3.3 Syn på inflytande genom utvecklingssamtalet 

Kerstin är tydlig med att hon har fullt förtroende för hur pedagogerna sköter den dagliga 

verksamheten så den vill hon inte ha inflytande över, vilket även är en inställning som kan 

skönjas hos de övriga föräldrarna även om de inte uttrycks lika tydligt som i Kerstins fall. 

Däremot vill föräldrarna ha inflytande kring saker som gäller det egna barnet, så kallat 

individuellt inflytande och inflytande över barngruppen, så kallat kollektivt inflytande.  

Att inte vilja ha något inflytande över planeringen av verksamheten är en inställning som 

delas av många föräldrar hävdar Sandberg och Vourinen samt Flising, Fredriksson och Lund, 

även om den viljan, enligt författarna, är något som förväntas av föräldrarna.  

Samtliga föräldrar anser att pedagogerna är lyhörda för deras synpunkter i den mån de har 

några och att de tar tag i orosmoment på en gång. Här poängterar de även 



34 

 

vardagskommunikationens betydelse för att få fram sina åsikter och funderingar då vissa 

saker inte kan vänta till ett utvecklingssamtal.  

Detta ser jag som, vad Sandberg och Vourinen, benämner ett latent inflytande, vilket innebär 

att så länge allt fungerar och föräldrarna känner sig nöjda så är de inte i behov av något 

inflytande, men om det uppstår problem vill man gärna vara med och påverka.  

Stina ger uttryck för både individuellt och kollektivt inflytande när hon påtalar att föräldern i 

utvecklingssamtalet kan framföra hur det egna barnet upplever att gruppen fungerar och saker 

som inträffat mellan barnen och att hon då vill bli tagen på allvar och lyssnad på. Även om det 

till synes kan vara en ”liten grej, så kan det bli en stor grej om två veckor”.  

Ylva påtalar att föräldern, i utvecklingssamtalet, kan delge pedagogerna strategier som 

fungerar för barnet hemma, som kan provas även på förskolan och vice versa.  

    Även här ses spår av Erikssons partnerskapsprincip och Gars delade vårdnad i form av 

samarbete kring barnet för att gynna dennes utveckling och fostran.  

Susanne tycker att hon fått bra respons från pedagogerna och ger följande exempel på hur hon 

och hennes man, genom utvecklingssamtalet, kunde påverka en pedagogs bemötande 

gentemot ett av hennes barn: 

Det fanns en person som vi inte alls tyckte bemötte vårt barn på ett bra sätt. Då kände vi att det 

här måste vi bara få fram, hen var ledsen och så där…över pedagogens bemötande…där blev 

det ju en förändring efter det, när pedagogen fick tänka till hur hen bemötte vårt barn…hur 

bemötandet kan påverka andra kanske man inte alltid tänker på.  

Att inflytande för föräldrarna innebär att bli bemött med respekt gäller alltså inte bara hur man 

som förälder blir bemött, utan även hur pedagogen bemöter det egna barnet. Att föräldrarna 

här kunde se en förändring genom utvecklingssamtalet, ser jag som ett bevis på att inte bara 

föräldrarna utan även pedagogerna är måna om att samarbeta för barnets bästa.  
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6. Diskussion 
Jag kommer att redovisa min diskussion med utgångspunkt från forskningsfrågorna.  

    Syftet med min studie var att få en inblick i föräldrars erfarenheter, förväntningar och 

inflytande över och genom utvecklingssamtalet i förskolan. Jag har genom min frågeställning 

fått svar som kan bidra med att belysa hur föräldrar tänker kring detta, vilket kan hjälpa både 

mig och andra i arbetet som förskollärare. 

 

6.1 Vad har föräldrar för erfarenheter av utvecklingssamtal i förskolan? 

Utifrån föräldrarnas erfarenheter av utvecklingssamtal kan anas en verksamhet vars innehåll, i 

varierande grad, handlar om både fostran, omvårdnad och lärande. Känslan är att 

utvecklingssamtalet i denna studie är, som Hofvendahl och Markström definierar det, en 

blandning mellan informellt och formellt samtal, i mening att pedagogen leder och styr 

samtalet samt följer en viss agenda men att det i samtalet även sker ett utbyte av information 

av mer vardagligt slag, som barnets mat-och sov-situation. 

    Att gå på utvecklingssamtal är för föräldrar förknippade med vissa känslor som i sin tur 

föder olika, vad Karlsson kallar för, föräldraidentiteter. Hon radar upp en rad identiteter av 

vilka även jag kan skönja ett flertal av i min studie. Dessa tar sig i uttryck som osäkerhet och 

utsatthet som i exemplen där föräldrarna gärna går båda två när de anar att det vankas 

obekväm information. Konfrontation och Motstånd då en förälder motsätter sig hur hennes 

barn blir bemött av en pedagog. Förväntan på samtalets innehåll och vad pedagogen har att 

säga om barnet. Bedömning av kvalitet på i detta fall utvecklingssamtalets innehåll, vilken har 

bedömts som varierande. Tacksamhet för pedagogernas förmåga att dela med sig av sin 

kompetens och dämpa förälderns oro. Tillit och förtroende att kunna dela med sig av sin 

hemmasituation till pedagogerna och lita på att det inte förs vidare. Krav då föräldern känner 

att det förväntas att hemmet tar hand om svårigheter som förskolan inte anser sig kunna bidra 

med att lösa. Förståelse för pedagogernas situation, ifråga om svårigheter med att få till fler 

utvecklingssamtal. Besvikelse när utvecklingssamtalet inte blir som förväntat och 

framtidshopp när samtalet präglas av positivism. I det här sammanhanget skulle jag själv vilja 

lägga till respekt i de fall föräldrarna anser att pedagogen levererar relevant innehåll och ger 

ett professionellt intryck.  

    Det är som synes en delikat uppgift för pedagogen att möta alla dessa olika identiteter och 

deras förväntningar, men pedagogen har ju även möjlighet att forma föräldrars identiteter med 
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hjälp av bemötande och förhållningssätt. En god kommunikation och intresse för 

hemsituationen kan vara ett sätt att underlätta detta.  

 

6.2 Vad har föräldrar för föreställningar och förväntningar på 

utvecklingssamtalet i förskolan? 

Föräldrarna förväntar sig att utvecklingssamtalet ska ge en helhetsbild av barnet hur denne 

”är” och hur hen klarar av att vistas i förskolan och vad det sker för lärande och utveckling, 

vilket även Gars och Markström sett i sina studier. Det är dock, som Gars påtalar, pedagogens 

förhållningssätt som avgör vilket perspektiv man har på utveckling. Pratar pedagogen i 

positiva ordalag eller intar hen ett bristperspektiv där barnets brister ska justeras fast det i 

läroplanen står att det är verksamheten och inte barnet som ska utvärderas. Även om föräldrar 

vill att barnets ”brister” ska justeras för att, som både Gars och Markström menar, passa in i 

och leva upp till förskolans krav och normer, så är det verksamheten som ska anpassas för att 

möta barnets behov. Om föräldrarna var medvetna om detta så kanske de skulle ställa högre 

krav på att pedagogen i utvecklingssamtalet verkligen kan påvisa detta för dem i form av 

dokumentation. Att konkret kunna visa upp vad verksamheten gjort för att bemöta barnet för 

att sedan kunna utvärdera det är inte något som bara gynnar samarbetet med föräldrarna, utan 

är även något som pedagogerna är ålagda att göra för att kvalitetssäkra verksamheten. De 

gånger som utvecklingssamtalet präglats av positivism har föräldrarna känt framtidshopp och 

glädje efter samtalet. Eftersom det är pedagogen som ansvarar för utvecklingssamtalets 

innehåll, utformning och genomförande så är det dennes ansvar att alla föräldrar får uppleva 

denna känsla av optimism och framtidstro.  

 

Med utgångspunkt i föräldrarnas föreställningar och förväntningar på utvecklingssamtalet kan 

en parallell dras till hur behovet av barnomsorg har motiverats genom tiderna. Jag finner det 

som att föräldrarna anser att förskolan har en socialiserande, disciplinerande och 

karaktärsdanande funktion då de vill veta hur barnet fungerar socialt och i olika kontexter 

samt hur de sköter sig i dessa sammanhang. Finns det brister i uppförande vill föräldrarna att 

detta ”justeras”. Det tycks även som de anser att förskolan har en kompensatorisk funktion då 

de gärna vill få ta del av pedagogernas kunskap och idéer men även själva vill bidra med sina 

egna erfarenheter, vilket pedagogerna kan dra nytta av. Detta är skillnad mot hur det sett ut 

historiskt då det var föräldrarnas brister och okunskap som skulle kompenseras. Nu ses att 

denna kompensation går åt bägge håll. Att föräldrar är i behov av barnomsorg för att kunna 
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arbeta är fortfarande en huvudanledning till att förskolan finns men nu förväntar sig 

föräldrarna mer än bara barnpassning, de vill även se att barnet trivs, lär och utvecklas.  

    Genom att studera föräldrarnas föreställningar och förväntningar på utvecklingssamtalets 

innehåll, funktion och relevans kan ses att motiven till behovet av förskola genom tiderna, 

inte succesivt har bytts ut, utan att de snarare har levt kvar och nu existerar tillsammans. 

 

6.3 Vilket inflytande anser föräldrar att de har över och genom förskolans 

utvecklingssamtal? 

Samarbetet mellan förskolan och hemmet är något som betonas i dagens styrdokument och 

har, historiskt sett, gått från inget samarbete alls till att idag ses som en förutsättning för 

barnets utveckling. Att samarbetet kring barnet anses som viktigt för föräldrar framkommer i 

både Gars, Markströms och min studie.  

    Att föräldrar har inblick i verksamhetens innehåll skapar engagemang, vilket i sin tur 

gynnar barnets utveckling och fortsatta studier, visar flera utredningar som gjorts av 

utbildningsdepartementet. Föräldrarna i denna studie anser att de har en relativ god inblick i 

verksamheten, inte enbart tack vare utvecklingssamtalet utan även genom facebook-sidan och 

det informella vardagssamtalet. Detta har skapat en så pass bra tillit till pedagogerna att de 

känner att de kan delge dem allt som kan vara av värde för att gynna barnets välmående och 

utveckling.  

    I denna studie, till skillnad från Karlssons, ser sig inte föräldrarna sig som underlägsna 

pedagogerna för att pedagogerna har ”expert-rollen” utan snarare att föräldrarna förväntar sig 

att pedagogerna, tack vare deras utbildning och erfarenhet, ska bemästra och inneha verktyg 

för hur man löser olika svårigheter. De vill alltså samarbeta med pedagogerna genom att ta del 

av deras kunskap för att kunna använda sig av den, vilket i förlängningen gynnar barnet.  

Karlssons hävdar att hennes studie visar att föräldrarnas samhällsklass är avgörande för hur de 

ser på frågor rörande förskolans verksamhet, där medelklassen fokuserar pedagogiska frågor 

medan arbetarklassen fokuserar ordning och disciplin. Jag kan inte uttala mig om mina 

respondenters klasstillhörighet men jag ser att för deras vidkommande ligger fokus på alla 

dessa frågor, vilket tyder på att de har en holistisk syn på förskolans betydelse. 

    För att kunna få reellt inflytande krävs, som tidigare nämnts, information om 

verksamhetens innehåll. Föräldrar behöver även få information om vilka verktyg förskolan 

använder sig av för att visa barnets trivsel, utveckling och lärande. Samtliga föräldrar påtalar 

att de vill att det finns en plan för barnets utveckling, vissa vill ha den i skriftlig form medan 

någon anser att det räcker att den uttrycks muntligt. Vad finns det då för möjligheter att 
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tillmötesgå föräldrarna i denna önskan? Vad finns det för alternativ att erbjuda och vad 

innebär dessa? Som förälder är det svårt att ha en åsikt om eller ens se relevansen i något som 

man inte har vetskap eller information om. Därför är det viktigt att det ges information om 

även detta. Då har föräldrarna ännu större möjlighet att kunna påverka sitt barns vistelse i 

förskolan. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Då pedagogerna inte fått någon talan i denna studie, då det inte fanns tillräckligt med tid för 

detta, så vore det intressant att höra vad pedagoger har för föreställningar och förväntningar 

på utvecklingssamtalet och ställa dem i relation till föräldrars.  

Det vore även av intresse att jämföra olika föräldrars föreställningar och förväntningar på 

utvecklingssamtalet med utgångspunkt från olika socioekonomiska områden för att se om de 

skiljer sig från varandra, vilket Karlsson hävdar. Intressant vore även att har ett 

könsperspektiv genom att jämföra män och kvinnors föreställningar och förväntningar. 

Det vore också intressant att utforska andra sätt att utföra utvecklingssamtalet på. Måste det 

gå till på traditionellt vis eller finns det något nytänkande kring detta? 

 

6.5 Slutord 

Pedagogerna har att förhålla sig till styrdokument som säger att utvecklingssamtalet ska 

handla om barnets trivsel, utveckling och lärande och hur verksamheten bidrar med detta. 

Därtill ska föräldrars erfarenheter och synpunkter synliggöras och reflekteras för att de ska 

ges möjlighet att påverka verksamheten.  

    Föräldrarna i denna studie är i stort eniga om vad de vill att utvecklingssamtalet ska 

innehålla men variationer finns bland annat beroende på barnets ålder. Hur ska då pedagogen 

tackla detta? Å ena sidan finns styrdokumenten att ta hänsyn till, å andra sidan finns olika 

föräldrars förväntningar. Går det att förena dessa? Kan pedagogen skräddarsy 

utvecklingssamtalen efter föräldrarnas önskemål eller ska alla pedagoger följa samma mall så 

att innehållet blir detsamma för alla, i rättvisans namn? Vad är mest gynnsamt för barnet? Om 

man som pedagog kan motivera sina tankar kring utvecklingssamtalet och hur man väljer att 

organisera det, borde styrdokumentens intentioner och föräldrars önskemål gå att förena.  
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8.1 Bilaga 1 - Informationsblad 

 

Till vårdnadshavare för barn på Gladers förskola. 
 

Information om en studie av utvecklingssamtal i förskolan 
 
Jag, Ann Fornander, är lärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 
påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet. 
 
Förskolan är skyldig att erbjuda regelbundna utvecklingssamtal i syfte att synliggöra barnets 
utveckling och lärande. Syftet med denna studie är att undersöka vårdnadshavares 
förväntningar på och möjlighet till inflytande över innehållet i utvecklingssamtalet. Jag 
kommer i min framtida roll som förskollärare att ansvara för genomförandet av 
utvecklingssamtal och är därför intresserad av vad ni vårdnadshavare har för tankar kring 
detta samtal.  
 
Deltagandet i studien innebär att jag kommer att genomföra en intervju. Jag kommer att samla 
in data genom att spela in intervjun för att sedan analysera innehållet. Intervjun beräknas ta ca 
30 minuter. 
 
Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras 
under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
kommer alla personuppgifter hanteras konfidentiellt.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Om ni är positiva till deltagande, undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande 
och lämnar till mig eller till förskolechefen. Om ni har ytterligare frågor angående studien går 
det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för 
kontaktuppgifter).  
 
Studiens handledare:  
Petra Gäreskog, Universitetslektor i didaktik 
Tel: 018-471 1790  e-post: petra.gareskog@edu.uu.se 
 
 
 
Uppsala den 8 oktober 2015 
 
Ann Fornander 
annfornander@hotmail.com 
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8.2 Bilaga 2 - Medgivande till deltagande i studie 
 
Till vårdnadshavare för barn på Gladers förskola. 
 

Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om utvecklingssamtal i förskolan ur ett föräldraperspektiv,
kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Ann Fornander
som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 
intervjuas och att detta samtal kommer att spelas in, samt att samtalet kommer att analyseras.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och att jag när som helst kan avbryta att medverka.  
 
Jag har informerats om att uppgifter som kommer fram i undersökningen endast kommer att 
användas i forskningssyfte. 
 
 
 
 
Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
.......................................................................  
Underskrift    
 
....................................................................... 
Namnförtydligande 
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8.3 Bilaga 3 - Intervjufrågor 

Frågeställning: 

 
1. Berätta om dig själv.  

2. Hur många barn har du? Ålder på barnen?   

3. Vad har du för erfarenhet av utvecklingssamtal? Antal? Olika förskolor? 

4. Hur brukar du känna inför ett utvecklingssamtal? Efter? 

5. Anser du att samtalet är viktigt?  

6. Hur förbereds du inför ett samtal? Samtalsunderlag? 

7. Tänk på ditt senaste utvecklingssamtal. Berätta!  

8. Vad anser du att ett utvecklingssamtal ska handla om?  

9. Vad innebär begreppet inflytande för dig?  

10. Hur anser du att  talutrymme är fördelat i samtalet? Vad anser du att du kan påverka 

genom samtalet? Exempel. 

11. Anser du att dina synpunkter och idéer tas tillvara? Hur?  

12. Hur viktigt är det vem av pedagogerna som genomför samtalet? 

 

 

 

 

 


