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Förord 
 
Vi vill här tacka personer som på olika sätt har hjälpt oss i arbetet med detta examensarbete. 
Vi vill rikta ett speciellt tack till våra handledare Ing-Marie Munkhammar och Susanne 
Westman som har varit positiva och engagerade under arbetets gång och som har gett oss 
inspiration och synpunkter på vårt arbete. Ett tack också till de förskollärare som ställde upp 
på våra intervjuer, för utan er hade inte detta arbete varit möjligt att genomföra. Slutligen vill 
vi även framföra vår tacksamhet till våra familjer och vänner som hjälpt och stöttat oss i vårt 
arbete. 
 
Luleå tekniska universitet 2008-08-25 
 
  
 
 

  
  Helen Lindström Bodil Pettersson 
 
 
 



Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete var att studera hur förskollärare förhöll sig till fenomenet 
utvecklingssamtalet. Metoderna vi använde var kvalitativa intervjuer samt brukstextanalys av 
insamlat material. I undersökningen deltog fem personer från olika förskolor i en kommun i 
Norrbotten. Resultatet visade att förskollärarna såg att utvecklingssamtalet hade olika syften; 
att följa upp och visa på barnets utveckling och lärande, att skapa bra kontakt med 
föräldrarna, att använda utvecklingssamtalet som ett informationstillfälle samt att stödja 
föräldrarna i sin föräldraroll. Utvecklingssamtalets utformande visade sig ha två dimensioner; 
om barnet var delaktigt i samtalet samt om samtalet hade en dialog med drag av monolog 
eller en öppen dialog. Resultatet visade också att förskollärarna använde sig av olika 
underlag i utvecklingssamtalet. Underlagen var dokumentationer, samtalsunderlag, 
Individuell utvecklingsplan (IUP), Tidig Registrering Av Språkutvecklingen (TRAS) och 
kartläggning. Resultatet av brukstextanalysen visade att samtalsunderlagen kan rikta sig 
antingen mot barn eller vuxna.  

 
Nyckelord: Utvecklingssamtal, Individuell utvecklingsplan (IUP), förskola, förskollärare 
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Inledning 
 
Utvecklingssamtal är något som alla förr eller senare kommer eller har kommit i kontakt 
med. I förskolans läroplan finns utvecklingssamtalet som en del av verksamheten. Vi har 
båda varit i den situationen många gånger och upplever att det är väldigt olika samtal vi har 
varit med om. Vi undrar vad det beror på? Är det skillnad på hur förskollärarna uppfattar 
läroplanens riktlinjer kring utvecklingssamtalet eller beror det på andra faktorer? 

Vi funderar också vilken barnsyn som styr hur förskolorna hanterar utvecklingssamtalet. 
Är det den nuvarande läroplanens barnsyn som råder eller är det tidigare läroplaner som 
härskar i det fördolda? 

Vi undrar därför hur förskollärare uppfattar sitt uppdrag, alltså vilka syften de ser att 
utvecklingssamtalet har och vilka eventuella variationer som kan finnas i hur det utförs i 
praktiken. Undersökningens syfte är att diskutera kring resultaten och inte att hitta någon 
absolut sanning. Vi hoppas däremot att vår undersökning i någon mån kan bidra till en ökad 
förståelse kring fenomenet utvecklingssamtal. 
 

Syfte 
 
Vi vill beskriva hur förskollärarna förhåller sig till utvecklingssamtalet. 
 

 Vilket syfte upplever förskollärarna att utvecklingssamtalet har? 
 Vilken utformning har utvecklingssamtalet?  
 Vilka underlag ligger till grund för utvecklingssamtalet och varför väljer 

förskollärarna just de underlagen? 
 Vilka perspektiv har samtalsunderlagen och varför? 

 
Begreppsförklaring 
 
Nationalencyklopedins förklaring av ordet förhålla är hur man ”väljer att bete sig gentemot 
något eller någon” (www.ne.se). Om vi översätter det till vårt examensarbete blir det hur 
förskollärarna beter sig gentemot sitt uppdrag att genomföra utvecklingssamtal.  

Underlag beskrivs i Nationalencyklopedin som ”fakta om omständigheter som utgör 
utgångspunkt för planering” (www.ne.se). Vi använder medvetet både orden underlag och 
samtalsunderlag i våra forskningsfrågor. De skiljer sig åt menar vi genom att underlag är ett 
vidare begrepp som innefattar alla metoder för att samla in information om det enskilda 
barnet till utvecklingssamtalet. Samtalsunderlag blir då en av dessa metoder. 
 

Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer vi att skriva om barnets väg mot institutionalisering och beskriva ett 
historiskt perspektiv på föräldrasamverkan och barnsyn. Vi kommer dessutom att behandla 
tidigare forskning om utvecklingssamtalet, redogöra för fenomenet utvecklingssamtal samt 
begreppen dialog och bedömning. 
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Hur har då behovet av utvecklingssamtalet uppkommit? Vilken historisk bakgrund finns 
det till fenomenet? 
 
Barnets väg mot institutionalisering 
 
Det finns två kritiska skeden i förskolans historia som förändrat barndomen i Sverige på olika 
sätt. Båda har dock lett fram till etablerandet av den institutionaliserade barndomen. Den 
första brytpunkten ägde rum på 1930- och 40-talen och den utspelades på idéplanet eftersom 
den berörde få barn och föräldrar (Gars, 2006).  
 

Konflikten eller brytningen bestod i att en traditionell Fröbelinspirerad diskurs 
konfronterades med en mer ”modern” diskurs byggd på USA-influerad 
utvecklingspsykologi och med inslag av det som kallats social ingenjörskonst (Gars, 
2006, s. 33).  

 
Den ”moderna” diskursen företräddes av Alva Myrdal (Gars, 2006). Myrdal ville 
modernisera samhället genom att ändra på familjernas sätt att leva och bo samt hur de 
uppfostrade barnen. Barnen skulle institutionaliseras och tas omhand av allmänheten var 
tanken (Hirdman, 1989). Alva Myrdals inlägg i debatten blev inte oemotsagda. Den blev 
mycket kritiserad utifrån tanken om moderns betydelse för sitt barn. En mammas omvårdnad 
ansågs som unik och den kunde inte någon institution ersätta (Vallberg Roth, 2002). 

Den traditionella Fröbelinspirerade diskursen företräddes av systrarna Moberg som var de 
främsta företrädarna för de befintliga institutionerna (Gars, 2006). De förespråkade denna 
moderlighetens ideologi (Hatje, 1990). Debatten resulterade i att riksdagen på 40-talet 
beslutade att det var skadligt för små barn att institutionaliseras. Barnens vistelse på 
institutionerna skulle med andra ord vara en nödlösning främst för ensamstående mödrar 
(Johansson, 1994).  

Den andra brytpunkten ägde rum under 1970-talet (Gars, 2006) och det började med att 
socialstyrelsen ändrade ståndpunkt helt och hållet. Från att ha sett daghem som hämmande 
för barns utveckling gick de nu över till att se daghem som en resurs för barnen. Denna 
plötsliga förändring berodde på starka påtryckningar från samhället (Holmlund, 1996). 
Daghemmen utbyggdes då kraftigt (Johansson, 1994).  

1985 kom en proposition från regeringen som innebar att alla barn från ett och ett halvt 
års ålder hade rätt att delta i kommunal barnomsorgsverksamhet (SOU 1997:157). Barn till 
föräldrar som inte arbetade eller studerade fick också möjlighet till pedagogisk verksamhet 
genom deltidsgrupper eller öppen förskola. Detta visade att förskolorna inte längre bara 
fyllde föräldrarnas behov av omsorg utan också var en rättighet som alla barn fick ta del av 
(Martin Korpi, 2006). Man kan nu, i och med förskolans befästa position i samhället, tala om 
en delad vårdnad mellan institutionen och familjen, vilket i sin tur medför att det finns  
ett behov av samverkan mellan hem och förskola (Gars, 2002).  I dag kan vi alltså tydligt se 
ett behov av samverkan mellan hem och förskola, men har inte det funnits tidigare i 
förskolans historia? Och har den i så fall sett likadan ut som i dag? 
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Historiskt perspektiv på föräldrasamverkan  
 
Vi har här valt att göra tre nedslag i historien för att illustrera förändringen som skett. Vi har 
tittat närmare på styrdokumenten för barnträdgården, barnstugeutredningens slutsatser samt 
läroplanen för förskolan och hur de påverkade verksamheten på förskolorna. Vi valde de 
tidpunkterna eftersom det är där vi hittar en förändring i sättet att skriva om 
föräldrasamverkan. 
 
Barnträdgården  
Motsvarigheten till dagens styrdokument var i början av 1900-talet tidskriften 
Barnträdgården som gavs ut av Svenska Fröbel-förbundet. Där beskrevs den ideologi och 
kunskapssyn som eftersträvades på barnträdgårdarna. Förutom tidskriften så gavs även en del 
enskilda handböcker och skrifter ut som beskrev innehåll, mål och arbetssätt för 
verksamheten. Verksamheten styrdes dessutom i viss mån av ledarinnorna som hade stora 
möjligheter att välja olika arbetsmoment utifrån sina egna intressen (Tallberg Broman, 1991). 

Barnträdgårdens styrdokument betonade vikten av att samarbeta med hemmen. Detta 
samarbete möjliggjorde en upphöjning av hemmets och moderns status i samhället och en 
uppfostran av föräldern, alltså modern. Formen för samverkan som bedrevs av 
barnträdgårdarna var årliga föräldramöten och mammamöten ungefär varannan vecka 
(Tallberg Broman, 1995).  
 
Barnstugeutredningen 
1968 års Barnstugeutredning innebar en utförlig genomgång av förskolans mål, innehåll och 
arbetssätt. Den pedagogik som utredningen förordade grundade sig på de 
utvecklingspsykologiska teorierna från Eriksson och Piaget. Utredningen tyckte dock att 
utvecklingspsykologin inte tog upp samspelet mellan barn och vuxna och förordade därför 
metoden dialogpedagogik som ett komplement (SOU 1972:26). I dialogpedagogiken är 
samspel och ömsesidighet grunden i förhållandet mellan barn och vuxna (Stenmalm Sjöholm 
& Johansson, 1992).  

I utredningen ses förskolan som ett komplement till familjen och som ett medel genom 
vilket samhället kan erbjuda stöd för barnets hela utveckling. Utredningen betonar att det är 
personalens ansvar att finna former för samverkan (SOU 1972:26). Exempel på 
samverkansformer kan vara föräldramöten, arbetskvällar, ”öppet hus”, studiegrupper 
och/eller samtal mellan föräldrar och personal (SOU 1972:27).  
 
Läroplan för förskolan 
År 1998 fick förskolan en egen läroplan Lpfö98 (Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & 
Kärrby, 2001). I och med den ville regeringen öka kvaliteten i förskolan (Johansson, 2001). 
Den skulle också garantera en röd tråd mellan förskolan och skolan (Zetterström, 2006).  

Läroplanen bestämdes av regering och riksdag och skolverket är tillsynsansvarig. I den 
finns också de mål som förskolan ska sträva mot och de riktlinjer den ska följa (SOU 
1997:157). Föräldrasamverkan lyfts fram som ett av de mest betydelsefulla områden att 
arbeta med. Här ses informationen om förskolans verksamhet som en viktig del och en 
förutsättning för föräldrasamverkan (SOU 1997:157).  
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Historiskt perspektiv på barnsyn 
 
Myndigheten för skolutveckling (2005) beskriver att barnsyn är hur vuxna uppfattar, bemöter 
och förhåller sig till barnen som personer. Gars (2002) menar att barnsynen påverkar hur 
utvecklingssamtalen utformas. Den blir på så sätt intressant för oss att undersöka.  

Hur barnsynen har förändrats och hur den påverkat praktiken är de frågor vi vill besvara 
under den här rubriken och vi gör det genom att göra samma nedslag i historien som i 
föregående stycke. 
 
Barnträdgården  
Barnsynen i början av 1900-talet innebar att man såg på barnet som ett särartsbetonat 
naturbarn. Med särartsbetonad menas att det är stora skillnader i hur man betraktade pojkar 
respektive flickor (Vallberg Roth, 2002). Naturbarn hänsyftar till ”Rousseaus barn”, som i 
grunden är ett oskyldigt och naivt barn. Barndomen ses som den gyllene tidsåldern och det 
finns en tro att barnet naturligt söker sig till godhet, sanning och skönhet. Denna barnsyn 
föder en praktik där man vill skydda barnet mot den omgivande korrupta världen genom att 
bygga upp murar, bakom vilka barnet skyddas mot omvärldens inflytande och kan känna sig 
trygg (Dahlberg, Moss & Pence 1999). 
 
Barnstugeutredningen  
Utvecklingspsykologin kommer från en ansats att begripliggöra barnet. Målet för strävan var 
att omvandla det komplicerade barnet till något lättförståeligt och nå fram till en sanning om 
vad ett barn är oberoende av de yttre faktorernas påverkan (Dahlberg, Pence & Moss, 1999). 

De utvecklingspsykologiska teorierna från Eriksson och Piaget, som 
barnstugeutredningen förordar, förde med sig en barnsyn som innebär att man ser barnet som 
ett köns-, klass- och kulturneutralt vetenskapsbarn, ett likhetsbarn (Vallberg Roth, 2002). Det 
är ett barn som har universella egenskaper och förmågor och som utvecklas i en naturlig och 
stadieindelad process (Dahlberg, Pence & Moss, 1999).  

Utvecklingspsykologin grundar sig på ett utvecklingsbegrepp som bär på den centrala 
idén att utveckling är något som går framåt och uppåt. En utveckling från något primitivt och 
outvecklat till något mer avancerat och komplext. Den grundar sig också i ett antagande att 
framstegen sker i sekvenser som följer på varandra i en förutbestämd ordning. Detta tänkande 
kring utveckling för med sig att förskolläraren hela tiden jämför barnet med ett tänkt 
genomsnittsbarn och den blir på så sätt en kraftfullt normaliserande diskurs (Rose, 1995).  

För att riktigt förstå barnet, reduceras det ofta till separata och mätbara kategorier, som 
social, motorisk, språkligt utveckling, trots att processerna är komplicerade och beroende av 
varandra (Dahlberg, Moss & Pence, 1999). Dessa indelningar i mätbara kategorier kan 
producera en praktik, där pedagogerna inte lär känna barnet närmare eller reflekterar över det 
enskilda barnets tankar och teorier om omvärlden eftersom de tror att de redan vet detta 
genom sin kunskap över hur barn är i vissa åldrar (SOU 1997:157). Det barn säger och gör 
förstås därmed inte som en del av ett komplicerat samspel med omvärlden utan ställs i 
relation till var barnet befinner sig i utvecklingsförloppet (Nordin-Hultman, 2006). En annan 
risk med generella kartor är att de lätt används för att avgöra vilka barn som fungerar bra 
respektive dåligt genom att jämföra barnen med ”det tänkta genomsnittsbarnet” (Lenz 
Taguchi, 1997). Dahlberg, Moss & Pence (1999) förklarar det så här: 
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I stället för konkreta beskrivningar av och reflektioner kring barnens handlingar och 
tänkande, kring deras hypoteser och teorier om världen, slutar det lätt med enkla 
kartläggningar av barnens liv eller generella klassificeringar av barnet av det slag som 
påstår att ”barn i den och den åldern är på det viset”. Resultatet blir att kartorna, 
klassifikationerna och de färdiggjorda kategorierna ersätter rikedomen i barnens levda liv 
och den ofrånkomliga komplexiteten i den konkreta erfarenheten (Dahlberg, Moss & 
Pence, 1999, s. 57). 
 

Utvecklingspsykologins fokus på barnet innebär att förskolans verksamhet får mindre 
uppmärksamhet (Tallberg Broman, 1991). Den blir en allmänt accepterad sanning och 
verksamheten kan därför upplevas som osynligt och svår att få fatt i (Nordin- Hultman, 
2006). Michel Foucault kallade sådant, som uppfattas som självklart och naturligt, för den 
”sanna diskursen”. De bestämmer vad man under en viss tid och plats uppfattar som rätt och 
fel, sant och falskt. Den ”sanna diskursen” producerar makt på det sättet att vi styrs av och 
styr oss genom den (Foucault, 1980). 

 
Läroplan för förskolan 
Barnsynen, som genomsyrar den nuvarande läroplanen, innebär att man betraktar barnet som 
ett kompetent barn som aktivt tar del i sin egen utveckling. Den tidigare fokuseringen på 
barnets brister är frånvarande och kompetenserna hos barnen lyfts fram (Wiklund & Jancke, 
1998). Barnet framställs som ”kompetenta och ansvariga medborgare som kan fatta egna 
beslut och som i demokratisk anda kan ta hänsyn till kollektivets bästa” (Markström, 2007, s. 
15). I läroplanen skapas bilden av det lärande och självreflexiva barnet. Barnet betraktas 
också som en medkonstruktör av kunskap och kultur redan från tidig ålder (Markström, 
2007). I stället för att förenkla komplexiteten i barnets natur genom vetenskapliga teorier 
försöker läroplanen inspirera till att härbärgera den. Genom att se komplexiteten som en 
tillgång istället för en belastning öppnas rika möjligheter för utveckling och lärande hos barn 
och vuxna. Dokumentationen och analysen av barns läroprocesser synliggör dessa komplexa 
sammanhang och möjliggör en överskridning av klassifikationssystem och konventioner 
(SOU 1997:157). 
 

Tidigare forskning om utvecklingssamtalet 
 
Barntillsyn eller barnmiljö? – Om samarbete mellan hem och daghem 
Ladberg (1973) skrev en forskningsrapport om samarbetet mellan hem och daghem precis 
efter barnstugeutredningen. Som en del av forskningen tittade hon då på hur de enskilda 
samtalen gick till i praktiken. Hon beskrev att de är väldigt olika, både i längd och i innehåll. 
De kunde handla om viktiga problem, försök att skapa kontakt eller inte ge något utbyte alls. 
Samtalen ledde i vissa fall till att det blev diskussioner kring barnens situation hemma och 
deras förhållande till sina föräldrar. Det kunde i sin tur leda till att förskollärarna förstod 
föräldrarna bättre eller göra så att de distanserade sig mer från föräldrarna. Andra samtal 
kunde handla om barnets problem på förskolan, men det skedde oftast när problemen var 
akuta och med mycket osäkerhet från fröknarnas sida.  

Det finns enligt Ladberg två olika modeller av förhållningssätt: Harmoni- och 
konfliktmodellen. I harmonimodellen utgår man från att harmoni är det naturliga tillståndet 
och att det därigenom inte är något man aktivt måste arbeta med för att uppnå. Det leder till 
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en tendens att bortse från problem och undvika konflikter. I konfliktsmodellen utgår man från 
att konflikter är det naturliga tillståndet och en viktig komponent i all utveckling. I den 
modellen leder alla förändringar och målsättningar obönhörligt till konflikter och problem 
som i sin tur leder till ny förändring. De svårigheter som uppstod i samtalen om barnets 
problem kom enligt Ladberg av att förskollärarna oftast utgick från en ”harmonimodell” och 
följaktligen blundade i det längsta för problemen. 

Slutsatsen hon drog var att utvecklingssamtalen kan vara användbara men att de då måste 
användas som ett led i en medveten planering av arbetet kring barnen för att bli effektivt som 
redskap för att gynna verksamheten (Ladberg, 1973). 
 
Delad vårdnad? – Föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga 
barndomen 
Gars (2002) gjorde en intervjustudie om föräldrars och förskollärarnas tankar kring 
föräldrasamverkan. Utvecklingssamtalen valdes då ut som det tillfälle då samverkan tar form 
och kommer till uttryck och därför inriktar hon sin studie mot dem. Studien gick mer 
specifikt ut på att ta reda på vad föräldrar och förskollärare pratade om i utvecklingssamtalen. 
Gars konstaterade att det var förskollärarna som bestämde agendan i samtalen med 
föräldrarna. Förskollärarna fokuserade mycket på barnens problem, men i all välmening. De 
upplevde det som en del av sin yrkesroll att uppmärksamma problemen innan barnen börjar 
skolan. Barnen gestaltades i utvecklingspsykologiska termer av förskollärarna och det 
förväntades också av föräldrarna. Dessa gestaltningar skedde oftast i förhållande till de 
dagliga rutinsituationerna. Gars drog då slutsatsen att rutinerna på förskolan hade blivit så 
självklara så när barnen inte klarade av dem så förlades problemen på barnen.  

Förhållandet mellan föräldrarna och förskollärarna kan präglas av ”contract” eller 
”tutelage” och vilket förhållandet blir beror i så fall på föräldrarnas förtrogenhet med och 
position i det svenska samhället (Gars, 2002). ”Contract” och ”tutelage” är begrepp som 
försöker beskriva förhållandet mellan stat och familj. Begreppet ”contract” är då familjen 
bedöms kunna tillfredställa barnens behov och därigenom får ett jämbördigt förhållande till 
staten. Begreppet ”tutelage” är då familjen anses ha brister i sin vård av barnet och staten får 
då ett ”övertag” över familjen och måste stödja den på ett eller annat sätt (Donzelot, 1979). 
 
Förskola i Brytningstid 
Skolverket (2004) var en nationell utvärdering av förskolan. Syftet var att se hur förskolorna 
utvecklats efter läroplansreformen och vilken roll läroplanen spelat i den utvecklingen. 
Utvärderingen byggde på tre olika delstudier: en metaanalys av forskning om förskolan, en 
enkätundersökning bland ledningsansvariga i landets samtliga kommuner samt fallstudier i 
utvalda kommuners förskolor. 

Utredningen beskrev att föräldrasamverkan kan ske i både formella och informella 
sammanhang. Utvecklingssamtalet nämns här som en formell form. Betydelsen av en 
fungerande samverkan mellan hem och förskola framhölls som viktig med fokus på att det 
gynnar barnen. Samverkan byggde då på ett ömsesidigt förtroende som byggdes upp i t ex 
utvecklingssamtalen. Dokumentation omtalades som en arbetsform som underlättade denna 
samverkan, eftersom föräldrarna då fick ökad insyn i verksamheten. 

Relationen mellan hem och förskola beskrevs som en viktig aspekt i studien. Där 
förskolan i vissa sammanhang fungerade som ett stöd för hemmet. Det kunde vara att 
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personalen stödde osäkra föräldrar i sin egenskap av ”expert på barn” eller att stödet byggde 
på att föräldrar och personal kommer överens och har en samsyn kring barnen.  

Individuella utvecklingsplaner (kommer hädanefter att förkortas IUP) upprättades i 
hälften av fallkommunerna trots att det inte finns något krav på detta i skolplanen. Det var då 
vanligt att de var en grund för utvecklingssamtalen och för att utvärdera verksamheten. De 
beskrevs också som ett verktyg för att synliggöra barns behov. IUP förde med sig en ökad 
kartläggning av barns individuella utveckling inom olika områden. Risken blev stor att det 
medförde en fokusering på barnens prestationer och att verksamhetens påverkan hamnade i 
skuggan (Skolverket, 2004). 
 
Utvecklingssamtalet – ett möte mellan hem och institution 
Markström (2006) tittade närmare på utvecklingssamtalen som genomfördes på två 
kommunala förskolor, som en del i en större studie om förskolan. Till skillnad från Gars 
(2002) inriktade sig Markströms studie mer på hur samtalen gick till i praktiken.  

Markström definierade utvecklingssamtalet, som en process, som pågick under en längre 
tid och att den bestod förutom själva samtalet också av olika förberedelser. Förberedelserna 
innebar att barnen, personalen och föräldrarna samlade in material som sedan presenterades 
och diskuterades under samtalet. Det fanns ett behov av att synliggöra barnet, institutionen 
och i viss mån även hemmet. Alla, barn, personal och föräldrar, förväntades delta i det 
arbetet. Pedagogernas arbete med barnen synliggjordes oftast genom att utgå från rutiner och 
ett vuxet perspektiv. 

Samtalen var en blandning mellan det formaliserade, institutionaliserade personliga 
samtalet och ett personligt samtal. Det betyder att samtalet hade en viss form och karaktär 
men att det samtidigt tillät improvisationer och avsteg från agendan.  

Det fanns en tydlig koppling mellan förskolan och hemmet i analysen. Båda parter 
försökte i utvecklingssamtalet presentera sig själva och definiera sina uppgifter. Barnen var 
oftast frånvarande och de vuxna förde barnets talan.  

Det fanns tre möjliga fokuseringar på samtalet. Antingen var föräldrarna, som i egenskap 
av barnets ”språkrör”, de som samtalet handlade om. Alternativt kunde barnen anses som det 
centrala, som den naturliga fokusen. Eller så kunde man som en tredje möjlighet se 
representanten för förskolan, som den som samtalet handlar om, om föräldrarna tyckte att 
personalen på förskolan hade gjort ett bra arbete (Markström, 2006). 
 

Utvecklingssamtalet 
 
Utvecklingssamtalet i förskolan har ändrat namn under åren. Det har också kallats 
föräldrasamtal och enskilda samtal under 1970- och 1980-talet. Syftet med dessa 
benämningar var att man ville understryka att det var ett tillfälle för föräldrarna och 
personalen att prata ostört om barnet. Nu kallas det för utvecklingssamtal och det indikerar i 
sin tur att det är en utveckling det handlar om. Begreppet utveckling kan ha två innebörder, 
antingen kan det ses som positivt och framåtsyftande eller så kan det ses som att det finns en 
brist som måste åtgärdas (Gars, 2006). I förskolans läroplan står det att: 

  
Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, 
utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal 
(Utbildningsdepartementet, 1998b s. 12).  
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I en jämförelse med tidigare styrdokument har innehållet alltså utvidgats till att nu mer än 
tidigare riktas mot barnets utveckling och lärande (Gars, 2006). Markström (2006) har i sin 
studie sett att ett utvecklingssamtal kan ha flera syften och funktioner: 

 
 Rapportering till föräldrarna över barnets handlande på förskolan.  
 Utbyte av information. Skillnaden mellan de två första punkterna är att den andra 

sker mer informellt. 
 Undersökning av barnet. Barnet jämförs med sig själv, syskon, andra barn och ett 

”normalt genomsnittsbarn”. 
 Producera en gemensam bild av barnet. Föräldern och institutionen kompletterar sin 

bild av barnet. 
 Producera en gemensam bild av institutionen (Markström, 2006)  

 
I en proposition (Prop, 2004/05:11) uttrycker regeringen en strävan att stärka samverkan 
mellan hem och förskola ytterligare. Detta vill de göra genom att garantera täta 
utvecklingssamtal, minst en gång per halvår. 

Förskolan har endast mål att sträva mot men det betyder ändå inte att det enskilda barnets 
utveckling och lärande inte är av intresse. Det är viktigt att personalen på förskolan inför 
utvecklingssamtalet samlar in information om barnet så att man visar upp en rik och 
nyanserad bild av barnets utveckling och lärande. Bilden blir tydlig om man observerar och 
reflekterar över barnens lek, skapande aktiviteter och deras sociala samspel (Prop, 
2004/05:11). Läroplanen förordar pedagogisk dokumentation som verktyg i arbetet med att 
synliggöra verksamheten (Utbildningsdepartementet, 1998a). 

 
Pedagogisk dokumentation 
Dokumentation är olika sätt på vilka förskolan ska följa enskilda barns utveckling. Den kan 
bestå av bilder, olika former av inspelningar, anteckningar, observationer (Skolverket, 2004).  

Dokumentationen kan sparas och tas fram och studeras vid ett senare tillfälle. Det blir då 
ett sätt att få en återblick av det tidigare upplevda, vilket kan väcka nya tankar och bidra med 
ny kunskap (Dahlberg, Moss & Pence, 1999).  
För att dokumentationen ska kallas pedagogisk dokumentation krävs att man använder 
dokumentationen för att utveckla den pedagogiska verksamheten (Åberg & Lenz Taguchi, 
2005). Den används då som ett kollektivt arbetsverktyg, där pedagoger, barn, föräldrar och 
andra får reflektera kring det dokumenterade. Dokumentationen öppnar därigenom för 
multipla perspektiv och kan på så sätt leda fram till en gemensam konstruktion av barnens 
läroprocesser. Det kan på så sätt leda fram till nya tankar och idéer om hur man kan gå vidare 
i arbetet. Pedagogerna kan också välja att synliggöra barnens tankar och handlingar för att på 
det sättet visa på barnens utforskande arbete och synliggöra deras förmågor. Det ger också 
möjlighet för föräldrarna att bli delaktiga i dialogen kring barnens liv och lärande genom att 
de i dokumentationerna får ta del av vad barnen gör och hur barnen upplever det gjorda 
(SOU 1997:157) 
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Dialogen i utvecklingssamtalet 
Samarbetet mellan hem och förskola utvecklas genom daglig kontakt och regelbundna 
utvecklingssamtal och förutsätter en dialog mellan hem och förskola (Prop, 2004/05:11). 
Detta stycke i regeringens proposition för med sig frågan vad dialog innebär som begrepp. 

Dialog kommer från det grekiska ordet ”logos” som betyder ord eller tal och ”dia” som 
betyder genom eller mellan. Det kan därigenom uppfattas vara ett samtal mellan fyra ögon. 
Ordet dialog kan också föra med sig tanken om ett samtal där deltagarna präglas av en vilja 
att lyssna, en öppenhet för andras argument och en villighet att ändra ståndpunkt (Dysthe, 
2003). I dialogen är grundförutsättningen att klimatet är öppet och samspelet intensivt 
(Wikgren, 2004). 

En äkta dialog fodras det att deltagarna inte pratar förbi varandra och att dialogen 
kännetecknas av ömsesidigt givande och tagande med hjälp av frågor och svar.  Syftet med 
dialogen är att hitta en förståelse av det som diskuteras och därför måste personernas åsikter 
konstant revideras. Målet blir att personerna går utöver sina egna förförståelse och skapar en 
allmän mening (Gadamer, 1997).  

Dialogen kan göra så att två olika kulturer berikar varandra utan att för den sakens skull 
behöva smälta samman och bli likriktade (Bachtin, 1991).  

Dialogen kan ha drag av monolog, det visar sig i att man inte bjuder in andra att delta 
eller att man kanske hela tiden syftar tillbaka till sina egna erfarenheter och sin egen syn i 
samtalet (Marková, 1990). 
 

Bedömning i förskolan? 
 
Bedömning förklaras på följande sätt i Nationalencyklopedin: ”Värderande utlåtande över 
något, vanligtvis grundat på sakliga överväganden” (www.ne.se).  

I Skolverkets (2005) förtydligas de direktiv som gäller bedömning i förskolan. Där 
poängteras att det är kvalitet på den pedagogiska verksamheten som ska bedömas och 
utvärderas, inte enskilda barns prestationer. Enskilda barnets utveckling är en dialog mellan 
förskolans personal och barnets föräldrar, t.ex. vid utvecklingssamtalet. Förskolan ska följa 
barnets utveckling och lärande och hur detta sker så att förskolan kan bidra till den och att 
följa ett barns utveckling är inte samma sak som att bedöma barns utveckling och lärande 
från fasta kriterier och normer (Skolverket, 2005). Läroplanen poängterar också att det finns 
en skillnad mellan att följa och att bedöma barnens utveckling. ”I förskolan är det inte det 
enskilda barnets resultat som ska utvärderas. Betyg och omdömen utfärdas inte” 
(Utbildningsdepartementet, 1998a, s. 4). Så säger alltså våra styrdokument om bedömning 
men hur är det i praktiken? 
Idag blir barn bedömda och diskuterade mer än någonsin i förskolan. Barns beteende och 
görande blir ofta sedda i ljuset av deras egenskaper och tidigare erfarenheter i stället för att se 
på hur förskolans verksamhet och miljö påverkar (Nordin-Hultman, 2006). I 
utvecklingssamtalet granskas nu även de förmågor som tidigare ansetts som en del av barnets 
personlighet och därför för känsligt att bedöma (Gars 2002). Det ökar riskerna för att barn 
uppfattas som avvikande och kan ses som ”en del av den ökande diagnostiska kultur som 
omfattar alla barn” (Nordin Hultman, 2006, s. 17-18).  
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IUP 
Den stora osäkerheten kring IUP i förskolan från både föräldrar och personal gjorde att 
skolverket förtydligade vad som gällde i ett PM (Skolverket, 2006). Där poängterades att 
förskolan till skillnad mot grundskolan inte hade krav på att upprätta IUP. Detta motiverades 
av att förskolan endast har strävansmål och att barnen därför inte behövde uppnå en bestämd 
kunskapsnivå. Risken att IUP blev ett instrument för normalisering togs också upp och hur 
det motverkade läroplanens intentioner att inte bedöma enskilda barn (Skolverket, 2006). 
Skolverkets (2004) utredning visade att IUP upprättas i hälften av fallkommunerna trots att 
det inte finns något krav på detta i skolplanen. Syftet med planerna är att användas som en 
del i planeringen av verksamheten och/eller vara en del av ”den röda tråden” mellan förskola 
och skola. Det är också vanligt att de är en grund för utvecklingssamtalen och för att 
utvärdera verksamheten. De beskrivs också som ett verktyg för att synliggöra barns behov 
(Skolverket, 2004). Elfström (2005) definierar IUP som ett avtal som upprättas av 
förskollärarna och föräldrarna under ett utvecklingssamtal. För att kunna upprätta en 
utvecklingsplan måste det först finnas en beskrivning av nuläget och mål att sträva mot. 
Innan samtalet har förskollärarna förberett sig genom att göra observationer av det enskilda 
barnet för att få en överblick av nuläget (Elfström, 2005).  

Skolverket (2004) beskriver att IUP: n ofta delade upp barnets utveckling i olika 
aspekter: exempelvis sociala, motoriska, språkliga, emotionella. Målen i utvecklingsplanen 
kunde i vissa fall formuleras tillsammans med föräldrarna och diskuterades sedan på 
utvecklingssamtalet. Vissa förskolor satte upp uppnåendemål i sin IUP som barnen sedan 
mättes mot, vilket var ett ytterst tveksamt förfarande.  

Det fanns en utbredd misstro till individuella utvecklingsplaner. De uppfattades av vissa 
förskollärare och förskolechefer som bedömning eller betygssättning av barn (Skolverket, 
2004).   
 

Metod 
 
I metoddelen kommer vi att beskriva vilka metoder vi har valt för att undersöka vårt syfte. Vi 
kommer också att motivera val av undersökningspersoner, diskutera etik och berätta om vårt 
tillvägagångssätt. Dessutom kommer vi att redogöra för hur vi tolkade och analyserade vårt 
material.  
 

Den kvalitativa intervjun 
  
Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa intervjun är effektiv om man vill beskriva hur den 
intervjuade förhåller sig till olika fenomen. Eftersom vi vill ta reda på hur förskollärare 
förhåller sig till utvecklingssamtalet, blir det vikigt att förstå hur de uppfattar fenomenet. Den 
kvalitativa forskningsintervjun passar då bäst till vårt syfte. Den kvalitativa 
forskningsintervjun kommer vi hädanefter bara kalla för intervjun. 

Kvale (1997) menar att det vardagliga samtalet är ett sätt att lära känna andra människor 
och förstå deras livsvärld. Funktionen av det vardagliga samtalet är det som intervjun bygger 
på. Den kvalitativa intervjun ”definieras som en intervju vars syfte är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
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mening” (Kvale, 1997, s. 13). Intervjun är ett samtal mellan människor om ett ämne, som är 
av gemensamt intresse (Kvale, 1997). I vårt fall är ämnet, som är av gemensamt intresse 
utvecklingssamtal. Vi kan alltså fånga undersökningspersonernas erfarenheter och hur de 
förhåller sig till sin livsvärld genom det de berättar. Genom samtalet kan de berätta om sin 
livsvärld ur ett eget perspektiv och med egna ord.  

Säljö (2000) anser att det däremot inte går att få tag i undersökningspersonernas 
tänkande. Det enda vi kan säga är att svaret vi får är vad personen i den aktuella situationen 
och under de villkoren tycker är rimligt att säga eller det som den i hastigheten kommer på 
(Säljö, 2000).  

Kvale (1997) beskriver att intervjun ställer höga krav på både förberedelser och 
medvetande om vår egen roll som intervjuare. Förberedelserna kan innebära att läsa in sig på 
ämnet och tänka igenom vilket syfte som finns med intervjun (Kvale, 1997).  

Trost (1993) framhåller att en intervju kan ha olika grader av standardisering och 
strukturering. En hög grad av standardisering i en intervju innebär att intervjuaren läser upp 
frågorna i exakt samma följd, med samma tonfall och utan förklaringar. Vid låg grad av 
standardisering tas frågorna upp i den ordning som faller sig naturlig, intervjuaren anpassar 
sig efter den intervjuades språkval och följdfrågor kan uppkomma. En strukturerad intervju 
har fasta svarsalternativ och en ostrukturerad intervju har öppna svarsmöjligheter (Trost, 
1993). Vi har valt en låg grad av standardisering och strukturering i våra intervjuer. Vi vill att 
undersökningspersonen också ska kunna styra över hur samtalet löper och därigenom få fram 
det de tycker är viktigt i utvecklingssamtalet. 

Kvale menar att intervjun ska ha låg grad av standardisering och framhåller fördelen med 
att ha en intervjuguide som underlag för intervjun. I intervjuguiden står teman och vissa 
förslag till frågor så att det finns ett mönster att följa. Frågorna ska komma fram under 
intervjun, bland annat från den intervjuades svar men också från sin egen förståelse av ämnet 
(Kvale, 1997). Detta resonemang tycker vi passar in på vårt syfte och väljer därför att 
använda oss av en intervjuguide.  

 

Brukstextanalys    
 
Hellspong (2001) beskriver brukstextanalysens fördelar. En brukstextanalys ger oss en större 
inblick och förståelse för vad vi läser. Det ger oss möjlighet att kritiskt pröva det som står 
uttalat men även outtalat (Hellspong, 2001). I analysen delas texten upp i tre samverkande 
dimensioner, den språkliga, den innehållsliga och den interpersonella strukturen. Den 
språkliga dimensionen innebär att man tittar på vilka ordklasser, sammanbindningar, ordval 
med mera som används i texten. I den innehållsliga dimensionen fokuseras det på vilka 
teman som är aktuella i texten och vilka perspektiv som texten utgår ifrån. Interpersonella 
dimensionen tar upp den sociala aspekten, alltså vilka attityder och värderingar som texten 
speglar (Hellspong, 2001).  

Vi valde att inrikta oss på den innehållsliga och den interpersonella dimensionen eftersom 
innehåll och attityder visade samtalsunderlagen. Vi tittade även, i någon mån, på den 
språkliga strukturen som fanns i texten för att ge en ytterligare dimension i vår analys. Detta 
för att vissa pedagogiska traditioner är väldigt sammanknippade med språkbruket och det är 
därför viktigt att ta med också den aspekten.       
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Etik 
 
Vi informerade de intervjuade om syftet till intervjun, därefter fick de ta ställning till om dem 
ville delta i undersökningen. Vi gick inte via rektorerna i vår förfrågan eftersom det kunde 
innebära att det blev ett outtalat tryck på den anställda att delta. För att skydda 
undersökningspersonernas privatliv valde vi att inte närmare ange kommun, förskolor eller 
undersökningspersonerna vid namn i examensarbetet och informerade detta till de berörda 
personerna. Intervjumaterialet lästes och tolkades bara av oss för att ytterligare försäkra om 
detta. 

Vid översättningen av intervjumaterialet från talspråket uppstod det ett etiskt dilemma. 
Skulle vi citera exakt som det var sagt eller skulle vi översätta det till skrivet språk. Trost 
(1993) menar att talspråket kan upplevas som ett helt annat språk än det skrivna och det kan 
därigenom ge helt fel intryck av den intervjuade. Han anser därför att det är oetiskt att 
använda sig av talspråk i för stor grad rent generellt. Men om själva formuleringen blir viktig 
för tolkningen så måste citatet självklart skrivas av exakt (Trost, 1993). För oss blev det alltså 
en fråga om avvägning. Vi bestämde oss för att så mycket som möjligt skriva det som 
undersökningspersonerna verkligen sa. 

Kvale (1997) tar upp en annan etisk fråga nämligen om undersökningspersonerna ska 
kunna påverka tolkningen av sina uttalanden. Vi anser att det finns vissa fördelar med att 
undersökningspersonerna får möjlighet till detta, eftersom de då kan korrigera oss så att det 
inte blir så mycket feltolkningar från vår sida. Vi försöker beskriva 
undersökningspersonernas livsvärld och då är det viktigt att begränsa vår egen påverkan så 
mycket som möjligt.  

Kvale (1997) poängterar att eftersom forskaren tolkar undersökningspersonernas 
intervjusvar så måste forskaren även tänka på att inte lägga in sina egna personliga åsikter 
och värderingar utan försöka fokusera det sagda utifrån undersökningspersonens ståndpunkt. 
Det har vi haft som målsättning i vår bearbetning av intervjuerna.  
 

Undersökningspersoner 
 
I vår undersökning deltog fem undersökningspersoner från olika förskolor i en kommun i 
Norrbotten. Vi ansåg att det var intressant att även ta med undersökningspersoner som 
arbetar på förskolor som inte är kommunala för att få spridning på svaren. Vi får stöd för det 
i litteraturen där det står ”i de flesta fall vill man vid kvalitativa studier få en så stor variation 
som möjligt och inte ett antal likartade” (Trost, 1993, s. 69). Därför kontaktade vi en 
kooperativ och en församlingsdriven förskola. För att få ett rättvist urval så fick lotten 
bestämma övriga förskolor. Vi tänkte på att välja undersökningspersoner som arbetade på 
förskolor inom olika rektorsområden i Kommunen och försökte variera personernas ålder och 
antalet år som förskollärare, för att därigenom förhoppningsvis få en större variation i 
intervjusvaren. 
 

Tillvägagångssätt 
 
Vi började med att formulerade ett syfte. Nästa steg var att upprätta en intervjuguide utifrån 
det tänkta syftet. Efter detta så kontaktade vi förskolorna som vi valde ut på det sätt vi 
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redogjorde för i Undersökningspersoner. Sammanlagt kontaktade vi fem 
undersökningspersoner och frågade om de var intresserade av att delta i vår studie och vi fick 
positivt gensvar av alla. Vi bestämde träff på en tid som passade våra undersökningspersoner.  

Vi försökte, under själva mötet, men innan vi började samtalet, skapa en atmosfär som 
gjorde så att den intervjuade kände sig så trygg att den kunde tala fritt. Under samtalet var vi 
observant på och tolkade tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck. Vi försökte 
lyssna till de direkt uttalade beskrivningarna och innebörderna och till vad som sades mellan 
raderna. Vi försökte fatta snabba beslut om vad som skulle frågas och hur det skulle frågas. 
Vi valde att använda oss av en mp3-spelare för att spela in det som sades under samtalet. 
Eftersom allt registrerades i den så fick vi, som intervjuare, bättre möjlighet till att 
koncentrera oss på undersökningspersonen och inte missa det spontana samspelet (Kvale, 
1997). Vi valde att båda två var med under intervjuerna för att stödja varandra och få bättre 
kvalitet på intervjun (Trost, l993).  Efter intervjun samlade vi in samtalsunderlagen som de 
olika förskolorna använde.  

Intervjumaterialet förberedde vi för analys genom att överföra mp3-filernas talspråk till 
skrivet språk.  
 

Bearbetning och tolkning 
 
Intervjumaterialet 
Vi läste först igenom det utskrivna materialet för att få en helhetssyn och sedan började vi 
med själva bearbetningen och tolkningen. Vi valde att bearbeta det utskrivna materialet 
genom att göra en meningskoncentrering, där vi försökte hitta essensen av det 
undersökningspersonerna sa under intervjun. Genom att koncentrera och omformulera det 
sagda tyckte vi att vi fick en bättre möjlighet att fånga undersökningspersonernas 
uppfattningar. Eftersom vi i den här processen tolkade det som undersökningspersonen sa 
försökte vi som sagt tänka på att inte ha förutfattade meningar.  

 Efter meningskoncentreringen så skickade vi en tolkad sammanfattning till berörda 
undersökningspersonerna och gjorde sedan de önskade ändringarna och/eller tilläggen i 
materialet (Kvale, 1997).  

 
När forskaren har analyserat och tolkat den avslutade intervjun kan han presentera sin 
tolkning för intervjupersonen, som då får möjlighet att kommentera intervjuarens 
tolkningar och utveckla sina egna ursprungliga uttalanden (Kvale, 1997, s. 172). 

 

Brukstextmaterialet 
För att få en mer heltäckande undersökning samlade vi in de samtalsunderlag som användes 
på respektive förskola.  Varför vi endast samlade in samtalsunderlagen var för att vi ansåg att 
de kunde ge oss ytterligare insyn i hur utvecklingssamtalen utformades. De insamlade 
samtalsunderlagen gjorde vi en textanalys på för att utröna detta.  

Vi började på samma sätt här som vid bearbetningen av intervjumaterialet genom att läsa 
igenom samtalsunderlagen för att få en helhetssyn och samtidigt letade vi efter olika teman i 
texterna. Sedan förde vi ihop meningarna som hörde till respektive tema för att få en bättre 
överblick. Efter det granskade vi innehållet i varje enskilt samtalsunderlag för att se ur vilka 
perspektiv de var skrivna. Vi avslutade med att leta efter vad som utmärkte de olika 
perspektiven. Vi använde oss av Hellspong (2001) i vårt arbete med brukstextanalysen. 
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Resultat 
 
I resultatet kommer vi att använda våra forskningsfrågor som utgångspunkt i redovisningen.  
Vi omvandlar frågorna till rubriker för att tydliggöra resultatet för läsarna. Vi börjar med att 
redovisa intervjumaterialet för att sedan avsluta med brukstextmaterialet.  

 
Intervjumaterialet 
 
Här kommer vi att redovisa vårt meningskoncentrerade material och styrka det med citat från 
de kvalitativa intervjuerna. Vi kommer inte att redovisa vilka ändringar vi har gjort i 
intervjumaterialet eftersom de inte påverkat resultatet. 

Vi vill nu också klargöra att en undersökningsperson kan ha flera olika uppfattningar 
inom en och samma kategori och flera undersökningspersoner kan ha samma uppfattning, 
men eftersom detta är en kvalitativ undersökning så redovisar vi inte det utan koncentrerar 
oss istället på variationen i svaren.  
 
Syfte med utvecklingssamtalet 
Resultatet visade att det fanns fyra syften:  
 
Följa upp och visa på barnets utveckling och lärande 
Resultatet visade att synliggöra barnets utveckling och lärande var ett viktigt syfte med 
utvecklingssamtalet: 
 

Det är ju för att följa upp barnets utveckling och steg dom gör på förskolan 
(Undersökningsperson 3). 

 
Skapa bra kontakt med föräldrarna 
Av resultatet framgick att det fanns två olika varianter av detta syfte. Den ena varianten var 
att undersökningspersonerna menade att ett syfte med samtalet var att skapa ett samarbete 
med hemmet i syfte att barnets utveckling skulle gynnas av det:  
 

Syftet med samtalet är att tillsammans med föräldrarna hjälpa och stötta barnet under 
tiden det är här om barnet har saker som de behöver jobba extra med och då kan hemmet 
också jobba med det. Samarbetet med föräldrarna är viktigt (Undersökningsperson 4). 

 
Den andra varianten var att de ser en fördel i att bygga upp en öppen relation med 
föräldrarna:   
 

Kontakten mellan föräldrarna och förskolan, så att föräldrarna både har chans att säga vad 
de tycker och berätta vad de vill (Undersökningsperson 2). 

 
Informera föräldrarna om förskolans verksamhet och mål 
I resultatet hittade vi två varianter av detta syfte. I ena varianten handlade det om 
föräldrainflytande, det vill säga att föräldrarna ska få insyn i verksamheten och få tillfälle att 
uttrycka sina åsikter: 
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Så att föräldrarna har chans att få, så att säga, insyn i verksamheten 
(Undersökningsperson 2). 

 
Resultatet visade att undersökningspersonerna också hade en vilja att informera föräldrarna 
om läroplanen och att all verksamhet grundar sig på den:   
 

Men det som är mer och mer nu är att allt ska förankras i läroplanen och det tycker jag 
faktiskt är väldigt bra för föräldrarna vet inte att vi ens har en läroplan. Men i och med att 
man synliggör det i utvecklingssamtalet så kommer det mer och mer fram 
(Undersökningsperson 3). 

 
Stödja föräldrarna i sin föräldraroll 
Ett syfte som framkom i resultatet var att förskollärarna ville stödja föräldrarna i sin 
föräldraroll: 
 

Dom behöver stödet från oss personal, dels i sin föräldraroll och dels i sin roll som 
jobbande föräldrar och få ihop stödet med barnet (Undersökningsperson 3). 

 
Utformning av utvecklingssamtalet 
I resultatet framkom det att utvecklingssamtalet var utformat på olika sätt. En aspekt som 
varierade var om barnet var delaktigt i utvecklingssamtalet. En andra aspekt som resultatet 
visade var vilken sorts dialog som förekom i utvecklingssamtalet.  
 
Barnet är delaktigt 
Resultatet visade att det fanns två varianter av delaktighet av barn, direkt eller indirekt. En 
direkt delaktighet skedde genom att barnet är med på utvecklingssamtalet: 
 

Men nu i våras hade vi för första gången barnen med och jag tror att både barn och 
föräldrar tyckte att det var positivt (Undersökningsperson 3). 
 

En indirekt delaktighet skedde oftast genom intervjuer: 
 

Om barnen inte är delaktiga i samtalet så blir de delaktiga via intervjuer. Vi intervjuar 
barnet om olika frågor t.ex. barnets intresse, vad vill du lära dig? (Undersökningsperson 
5) 

 
En dialog med drag av monolog eller en öppen dialog 
Resultatet visade två olika varianter i att förhålla sig till föräldrarna i utvecklingssamtalen. 
Den ena varianten var att samtalet strukturerades upp med fasta punkter och det kunde 
resultera i att dialogen fick monologiska drag: 
 

Det blir ju lika för att man är så styrd av det här som ska vara med, men samtidigt blir det 
ju ett sätt att hålla fokus genom att det är fasta punkter, så att säga. Sedan kan man ju 
tänka att det blir för mycket, att det blir för ensidigt, att det blir mitt pratande, att det lätt 
blir styrt, så att föräldrarna sitter och lyssnar, för dom är mer intresserade att höra hur 
barnet funkar här (Undersökningsperson 2). 
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Den andra varianten var att i stället låta föräldrarna påverka i samtalet, vilket gav en mer 
öppen dialog: 
 

… och sen blir det alltid en dialog när vi har dom här samtalen det är ju inte meningen att 
jag ska sitta och prata och föreläsa för föräldrarna utan vi ska ju samtala tillsammans. Det 
är ju jätteviktigt (Undersökningsperson 3). 
 

Underlag, som ligger till grund för utvecklingssamtalet  
 
Fasta eller varierande underlag 
Resultatet visade att det fanns två varianter av hur undersökningspersonerna hanterade 
underlagen. Den ena varianten visade en strävan att underlagen skulle vara fasta och 
bestämda. Det visade sig i att de försökte minimera antalet underlag och valde ut några 
underlag som fasta och bestämda:  
 

Ja, hela rektorsområdet har beslutat att ha IUP och TRAS. Ja , vi kör på det, egentligen så 
ska vi inte ha det, men vi vill ha det, för att visa så här jobbar vi (Undersökningsperson 
1). 

 
I andra varianten varierade underlagen från gång till gång. Det var oftast olika former av 
samtalsunderlag och dokumentationer som de använde: 
 

Sist jag hade samtal fick föräldrarna hem en blankett och svarade på frågorna och sedan 
diskuterade vi utifrån det. En annan gång kanske man inte har med sig någonting 
(Undersökningsperson 3). 

 
Resultatet visade fem olika grupper av underlag, som användes på förskolorna: 
 
Dokumentationer 
En av dokumentationernas fördelar, enligt undersökningspersonerna, var att de visade på 
barnets utveckling och lärande: 
 

Att följa dess utveckling. Ja, vilka framsteg dom gör. Och när dom är i ett, tvåårsåldern så 
är det ju ett stort framsteg bara att få på sig tjocksockarna själv eller overallen och när 
man ser dokumentationen, det tycker föräldrarna är fantastiskt (Undersökningsperson 3) 

 
Dokumentationerna skedde oftast genom kontinuerlig insamling av material: 
 

Ständigt i det vi gör dokumenterar vi skriftligt och med bild (Undersökningsperson 3). 
 
Dokumentationerna kunde i vissa fall användas för reflektion i arbetslaget: 
 

Sen så konfererar vi ihop för jag menar jag ser ju inte allt och andra ser ju… ja, vi är ju 
ett arbetslag (Undersökningsperson 2). 

 
I ett exempel skickades barnets eget val av dokumentation hem till föräldrarna för reflektion 
innan samtalet. Utvecklingssamtalet sågs då som ett tillfälle att tillsammans med föräldrarna 
och barnet reflektera kring en dokumentation: 
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Barnet väljer ut en dokumentation som barnet visar hemma för föräldrarna. Föräldrarna 
reflekterar då över dokumentationen och dessa reflektionen används sen som 
utgångspunkt under utvecklingssamtalet (Undersökningsperson 5). 

 
Samtalsunderlag 
En fördel som nämndes med samtalsunderlag var att det manade till reflektion av arbetslaget 
och föräldrarna: 
 

Samtalar med alla verksamma pedagoger för att kunna fylla i blanketten som ska vara 
med under utvecklingssamtalet (Undersökningsperson 5). 

 
Samtalsunderlagen tog upp ämnen som barnets trivsel, utveckling och lärande: 
 

Då finns det samtalsunderlag i olika varianter. Ja, i ett är det hela barnet just nu. Och sen 
finns det dom här andra samtalsunderlagen som då är efter läroplanens indelning, så det 
finns ett om normer och värden, och hur barnen visar öppenhet och respekt, och kunskap 
och utveckling och delaktighet (Undersökningsperson 2).  
 

En nackdel med vissa samtalsunderlag var att de kunde ha en bedömande karaktär: 
 
Vi har haft en blankett nu i några år och den är lite bedömande, men samtidigt är den 
väldigt lätt, för på den kan man se situationer som fungerar bra och situationer som 
fungerar mindre bra (Undersökningsperson 3). 
 

Ytterligare en nackdel som framkom i resultatet var att det tenderade att bli för mycket 
papper att fylla i, i samband med utvecklingssamtalet: 

 
Men det blir väldigt mycket papper. Vi håller på och diskuterar det här om vi verkligen 
ska ha det så här. Det känns väldigt papprigt (Undersökningsperson 2). 
 

IUP 
I resultatet framkom det att undersökningspersonerna upplevde att det, med hjälp av IUP, 
blev tydligare hur de skulle stödja det enskilda barnets utveckling:  
 

Individuell utvecklingsplan, där kollar vi liksom vilket steg ska vi ta nästa gång? Vad kan 
dom träna vidare på? Det kan vara till exempel att nu vill vi träna på att ta bort blöjan. På 
den lilla nivån kan det vara (Undersökningsperson 1). 
 

Resultatet visade också på att undersökningspersonerna vidarebefordrade IUP till skolan. Det 
ansåg de underlättade barnens skolgång: 
 

Vi vidarebefordrar IUP och TRAS till skolan och underlättar därigenom för barnen när 
dom börjar skolan (Undersökningsperson 1, vår betoning) 

 
TRAS – Tidig Registrering Av Språkutvecklingen   
Observationsmaterialet TRAS användes för att synliggöra barnets språkliga och sociala 
utveckling:  
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Vi har något som heter TRAS (Tidig Registrering av språket) och det är vårat redskap att 
se var dom är i sin kommunikation (Undersökningsperson 1). 

 
Ibland visades hela TRAS-schemat för föräldrarna under samtalet och ibland tog de bara upp 
det som de tyckte var viktigt:  
 

Vi går inte igenom hela TRAS: en utan vi berättar det hära vill vi träna vidare på 
(Undersökningsperson 1). 

 
Resultatet visade också här på att undersökningspersonerna vidarebefordrade TRAS till 
skolan. Det ansåg de underlättade barnens skolgång: 
 

Vi vidarebefordrar IUP och TRAS till skolan och underlättar därigenom för barnen när 
dom börjar skolan (Undersökningsperson 1, vår betoning). 

 
Kartläggning 
Resultatet visade att i den mån detta användes så var det femåringarna som kartlades. 
Informationen lämnades sedan över till skolans personal. Föräldrarna blev delgivna detta 
under ett utvecklingssamtal: 
 

Överlämningsinformationen berättar vi också om. Femåringarna kollar specialpedagogen 
igenom. Kartlägger dom lite grann för att kunna börja på rätt ställe när dom då börjar 
sexårsverksamheten. Så att då inte den personalen måste börja om från början 
(Undersökningsperson 2). 

 
Det fanns också uppfattningen att kartläggning var något negativt och förlegat: 
 

Kartläggningar gjorde man ju för hundra år sen men inte nu och det är ett medvetet val, 
det har ju med våran barnsyn att göra, vi fokuserar på det barn kan, men visst måste vi 
även se det som man inte kan men vi fokuserare på det barnet kan och utifrån det jobba 
på det som inte barnet kan (Undersökningsperson 5). 

 

Brukstextmaterialet 
 
Här kommer vi att redovisa vår brukstextanalys av samtalsunderlagen och styrka det med 
citat från de insamlade texterna. Vi kommer att benämna de samtalsunderlag vi fått av 
Undersökningsperson 1 som förskola 1, osv. för att förenkla. Detta är en kvalitativ textanalys 
så vi redovisar inte hur många liknande svar vi har hittat utan koncentrerar oss istället på 
variationen i texterna (Kvale, 1997). 
 
Barn- eller vuxenperspektiv 
Resultatet som framkom visade att det fanns två skilda sätt i hur samtalsunderlagen var 
uppbyggda. Det visade sig menar vi genom hur frågorna var formulerade och till vem de var 
riktade.  
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Barnperspektiv 
I den ena varianten var frågorna riktade direkt till barnen, trots att samtalsunderlagen 
skickades hem till föräldrarna. De förutsatte att barnet är expert på sig själv och är 
kompetenta att själva förklara sina tankar och känslor: 
 

Hur känner du dig när du är på förskolan och varför känner du så? (Förskola 5) 
 

Innehållet kretsade kring barnets tankar om kompisar, känslor inför rutiner, sitt eget lärande 
och sina intressen. Frågorna var skrivna på lättförståeligt sätt: 
 

Får du vara med dom du vill … hur känner du dig i gympan … vad har du lärt dig på 
förskolan samt vad skulle du vilja lära dig? (Förskola 5) 

 
Vuxenperspektiv 
Resultatet visade att det också förekom att samtalsunderlagen riktade sig mer till föräldrarna 
och de vuxna på förskolan. De teman som vi hittade här var barnets sociala situation, trivsel, 
intressen, kompetenser och utvecklingsbehov, men också verksamheten och rutiner var i 
fokus. Frågorna har ett mer offentligt språk: 
 

Vilka kamrater leker barnet med? (Förskola 2) Uppfattar du/ni att … trivs? (Förskola 4) 
Vad tycker ditt barn är roligt/tråkigt? (Förskola 1) Vad visar sig barnet extra skickligt på 
just nu? (Förskola 2) Vad skall vi på förskolan arbeta vidare med? (Förskola 1) Har du/ni 
några synpunkter på verksamheten utifrån ditt barns behov? (Förskola 4) Hur tycker du 
att lämning/hämtning fungerar? (Förskola 3) 

 
Här återfanns mål från Lpfö 98. Strävansmålen blev då översatta så de passade in på enskilda 
barn: 
 

Hur visar barnen förmågan att reflektera över olika etiska dilemman och livsfrågor i 
vardagen? (Förskola 2) 

 
Barnets medverkan var tvunget att poängteras: 
 

Vad tycker barnet själv är roligt/tråkigt på förskolan? Fråga barnet (Förskola 2) 
 
Resultatet visade att utvecklingspsykologiska termer användes: 
 

Starka sidor … svaga sidor (Förskola 3) 
 

Sammanfattning av resultatet 
 
Resultatet visade att förskollärarna kan ha olika syften med utvecklingssamtalet. Vi hittade 
fyra olika varianter av syften. Syftena var; att följa upp och visa på barnets utveckling och 
lärande, att skapa bra kontakt med föräldrarna genom att bygga upp ett samarbete och 
etablera en öppen relation mellan hem och förskola, att använda utvecklingssamtalet som ett 
informationstillfälle för att informera föräldrarna om förskolans verksamhet och mål samt att 
stödja föräldrarna i sin föräldraroll.   
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Resultatet visade att utvecklingssamtalet utformades på olika sätt. Barnets delaktighet 
varierade. Det varierade också om utvecklingssamtalen var utformad som en dialog med drag 
av monolog eller en öppen dialog. Samtalet kan antingen struktureras upp med fasta punkter 
och det kan resultera i att dialogen får monologiska drag. Det andra sättet är att i stället låta 
föräldrarna påverka mer i samtalet, vilket kan ge en mer öppen dialog.  
Resultatet visade även att undersökningspersonerna använde sig av fem olika underlag som 
grund för utvecklingssamtalet. Underlagen var; dokumentationer, samtalsunderlag, IUP, 
TRAS och kartläggning. Hur undersökningspersonerna hanterade underlagen varierar. Ena 
varianten var en strävan att ha fasta underlag och andra varianten var att låta dem variera från 
gång till gång. Det visade sig i att några hade strukturerat utvecklingssamtalen genom att 
använda sig av IUP och TRAS, medan i en andra grupp kunde utvecklingssamtalets underlag 
variera mycket mellan gångerna. 

Brukstextanalysen visade att samtalsunderlagen kunde rikta sig mot barn eller vuxna. De 
skiljer sig åt genom språkbruket och i viss mån innehållsmässigt.  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Här kommer vi att föra en diskussion om vi har undersökt det som vi ville undersöka, om 
undersökningen har gått rätt tillväga samt vår metods för- och nackdelar.  

Syftet vi hade med vårt examensarbete var att ta reda på hur förskollärarna förhåller sig 
till utvecklingssamtalet. Att fånga hur någon förhåller sig till något är väldigt svårt eftersom 
ordet förhålla sig kan betyda olika saker för olika människor. I och med det så kan det vara 
svårt att få ett rättvisande svar om vi ställer det som en direkt fråga. Därför har vi försökt att 
hitta hur de förhåller sig till utvecklingssamtalet genom att försöka beskriva hur 
undersökningspersonerna väljer att hantera fenomenet. Vi inser att det, eftersom vi har tolkat 
svaren vi har fått, finns en möjlighet för feltolkningar. Vi har försökt motverka detta genom 
att undersökningspersonerna fått ta del av det tolkade materialet och fått möjlighet att 
ytterligare kommentera det som känts inkorrekt.  

Om intervjuerna har gått rätt tillväga kan vi också diskutera. För det första kan vi 
diskutera om vi har ställt rätt frågor till undersökningspersonerna. Vi har inte så mycket 
tidigare erfarenhet av att intervjua och det blir då lätt att göra misstag, så visst kan det säkert 
ha gjorts på ett bättre sätt. För det andra kan undersökningspersonerna kanske berätta hur de 
skulle vilja att ett utvecklingssamtal gick till istället för att berätta hur det verkligen går till. 
Det kan i så fall bero på att de vill visa på en positiv bild av sin verksamhet. Det är också 
svårt att säga om svaret vi fått är det enda ”sanna” svaret, eftersom Säljö (2000) framhåller 
att personen naturligtvis svarar vad den tycker är rimligt att säga i den rådande situationen 
eller det som den i hastigheten kommer på.   

Vår tolkning av materialen måste vi se som subjektiv i bemärkelsen att vi naturligtvis är 
färgade av vår livsvärld. Vår strävan har dock varit att försöka att inte läsa in våra egna 
värderingar i materialet. Dessutom har vi tydligt klargjort att detta inte är en allmängiltig 
undersökning. Den grundar sig endast på fem individer och deras uppfattning av fenomenet 
utvecklingssamtal och på vår tolkning av deras uttalanden och samtalsunderlag.  

Kvale (1997) menar att en fördel med den kvalitativa forskningsmetoden är att den fångar 
upp den intervjuades egen livssituation på ett sätt som inte kvantitativa metoder kan. Med 
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den kan forskaren nämligen ”erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter 
av den intervjuades livsvärld” (Kvale, 1997, s. 36) som annars kan vara svåra att få tag på. 
Metodens negativa sida är att den har så många faktorer som är avgörande för resultatet att 
det kan vara svårt att göra om den exakt likadant. Exempelvis kan olika intervjuare få fram 
olika intervjuer om samma ämne, eftersom intervjun påverkas av personkemin mellan 
intervjuare och undersökningsperson. Det kan leda till att det blir olika följdfrågor och 
därmed olika intervjuer. En annan negativ sida är att det är svårt att generalisera resultatet 
eftersom undersökningen oftast är gjord på så litet underlag. Antalet personer är oftast 
begränsat till en liten skara (Kvale, 1997). 

 
Resultatdiskussion 
 
Våra slutsatser blir att undersökningspersonernas sätt att förhålla sig till utvecklingssamtalet 
visar på en stor påverkan från Lpfö 98 men också ett arv från tidigare styrdokument och 
traditioner.  
 
Lpfö 98:s påverkan på utvecklingssamtalet  
Det finns många indikationer i vårt resultat som pekar på att riktlinjerna i Lpfö 98 är rådande.  
De tre första syftena vi fick fram i vårt resultat; att skapa bra kontakt med föräldrarna, att 
följa upp och visa på barnets utveckling och lärande samt att informera föräldrarna om 
förskolans verksamhet och mål, anser vi visar på Lpfö 98: s påverkan. Vikten av att skapa bra 
kontakt med föräldrarna har också betonats i Skolverket (2004) där det framgår att 
betydelsen av en fungerande samverkan mellan hem och förskola framhålls som viktig med 
fokus på att det gynnar barnen. Samverkan bygger då på ett ömsesidigt förtroende som byggs 
upp i t.ex. utvecklingssamtalen (Skolverket, 2004). Att följa upp och visa på barnets 
utveckling och lärande samt att informera om förskolans verksamhet och mål, är båda starkt 
förankrade i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998b). Det anser vi visar på att 
undersökningspersonerna har tagit till sig den nya läroplanen.  

Utvecklingssamtalets utformning visar också på en påverkan från nuvarande läroplan. 
Det delaktiga barnet kan vi koppla till tanken om det kompetenta barnet, som genomsyrar 
den nuvarande läroplanen. Det innebär att man betraktar barnet, som ett kompetent barn, som 
aktivt tar del i sin egen utveckling (Wiklund & Jancke, 1998). Barnet anses alltså som 
kompetent nog, att delta i ett samtal som förut sågs som exklusivt för de vuxna.  

Av alla underlag så är det dokumentation som man hittar stöd för i Lpfö 98. Läroplanen 
förordar pedagogisk dokumentation som verktyg i arbetet med att synliggöra verksamheten 
(Utbildningsdepartementet, 1998a). SOU 1997:157 menar att dokumentation öppnar för 
multipla perspektiv och kan på så sätt leda fram till en gemensam konstruktion av barnens 
läroprocesser. Det kan i sin tur leda fram till nya tankar och idéer om hur man kan gå vidare i 
arbetet. Det ger också möjlighet för föräldrarna att bli delaktiga i dialogen kring barnens liv 
och lärande genom att de i dokumentationerna får ta del av vad barnen gör och hur barnen 
upplever det gjorda (SOU 1997:157). I ett exempel skickades barnets eget val av 
dokumentation hem till föräldrarna för reflektion innan samtalet. Utvecklingssamtalet sågs då 
som ett tillfälle att tillsammans med föräldrarna reflektera kring en dokumentation. Det kan 
vi koppla till Dahlberg, Moss & Pence (1999) som menar på att en dokumentation kan sparas 
och tas fram och studeras vid ett senare tillfälle. Det blir då ett sätt att få en återblick av det 
tidigare upplevda, som kan väcka nya tankar och bidra med ny kunskap (Dahlberg, Moss & 
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Pence, 1999). En av dokumentationernas fördelar är, enligt undersökningspersonerna, att de 
visar på barnets utveckling och lärande och här ser vi alltså en tydlig strävan att följa de 
direktiv som läroplanen förordar. 

När samtalsunderlagen är skrivna i ett barnperspektiv finns återigen kopplingen till 
läroplanens ”kompetenta barn” (Wiklund & Jancke, 1998). Förskolorna förutsätter att barnet 
är expert på sig själv och kompetenta att själva förklara sina tankar och känslor. De känner 
att det inte finns något att vinna på att gå omvägen genom föräldrarna för att få information 
om barnet.  
 
Tidigare styrdokument och traditioners påverkan på utvecklingssamtalet  
Det fjärde och sista syftet, som undersökningspersonerna upplevde att utvecklingssamtalet 
hade, att stödja föräldrarna i sin föräldraroll, har inget stöd i Lpfö 98 utan det kan spåras 
tillbaka ända till början av 1900-talet, då personalen i barnträdgårdarna hade en strävan att 
uppfostra föräldrarna (Tallberg Broman, 1995).  Det kan vara så att förskollärarna i uttrycket 
stödja föräldrarna menar just detta att uppfostra föräldrarna. Vi kan också hitta kopplingar till 
Skolverket (2004) där de tar upp att förskolan i vissa sammanhang kan fungera som stöd för 
hemmet. Det sker bland annat genom att stödja osäkra föräldrar i egenskap av ”expert” på 
barn (Skolverket, 2004). Vi hittar även kopplingar till Gars (2002) slutsats att förhållandet 
mellan föräldrarna och förskollärarna kan präglas av ”contract” eller ”tutelage” och vilket 
förhållandet blir beror i så fall på föräldrarnas förtrogenhet med och position i det svenska 
samhället (Gars, 2002). Det här blir ett fall av ”tutelage” eftersom familjen anses ha brister i 
sin vård av barnet och förskolan måste då stödja den på ett eller annat sätt (Donzelot, 1979).  

Undersökningspersonernas strävan att ha fasta underlag kan vara ett uttryck för att, enligt 
utvecklingspsykologisk tradition, förenkla det komplicerade barnet (Dahlberg, Pence & 
Moss, 1999). Det innebär många faror, som t ex att pedagogerna inte lär känna det enskilda 
barnet (SOU 1997:157) och jämför det med ”det tänkta genomsnittsbarnet” (Lenz Taguchi, 
1997).  

Att undersökningspersonerna hade en dialog med monologiska drag kan vi koppla till 
Marková (1990) som menar att dialogen kan ha drag av monolog. Om det är mycket 
information som föräldrarna skall delges finns det en risk att samtalet får monologiska drag 
och detta visar sig genom att förskollärarna inte bjuder in föräldrarna att delta i samtalet och 
hela tiden syftar tillbaka till sina egna erfarenheter och åsikter (Marková, 1990). Vi anser att 
detta kan påverka maktförhållandet mellan förskollärare och föräldrar. I dialogen med drag 
av monolog är det förskolläraren som ”sitter inne” med de rätta svaren i egenskap av expert 
(Skolverket, 2004). 

En nackdel med en del underlag, som undersökningspersonerna nämnde, var att det 
kunde bli för många papper och att vissa hade en bedömande karaktär. I förskolan är det 
kvalitet på den pedagogiska verksamheten som ska bedömas och utvärderas, inte enskilda 
barns prestationer (Utbildningsdepartementet, 1998a, Skolverket, 2005). Den ökade 
bedömningen av barn som finns i förskolor idag resulterar i att barn ofta blir sedda i ljuset av 
deras egenskaper och tidigare erfarenheter i stället för att se på hur förskolans verksamhet 
och miljö påverkar (Nordin-Hultman, 2006). I utvecklingssamtalet granskas nu även de 
förmågor som tidigare ansetts som en del av barnets personlighet och därför för känsligt att 
bedöma (Gars 2002). Samtalsunderlagen tog upp ämnen som barnets trivsel, utveckling och 
lärande och det faktum att barnet delade in i olika spektra kan enligt Dahlberg, Moss & 
Pence (1999) leda till att barnet reducerades till separata och mätbara kategorier, som social, 
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motorisk, språkligt utveckling. Trots att processerna är komplicerade och beroende av 
varandra (Dahlberg, Moss & Pence, 1999).  

IUP finns på förskolor i vår undersökning trots att det inte finns krav på det. Anledningen 
till att de vill jobba med IUP är att det blir tydligare hur förskollärarna ska stödja det enskilda 
barnets utveckling och att förskollärarna vill vidarebefordra information om barnet till 
skolan. I Skolverket (2004) beskrivs att detta fenomen är väldigt vanligt. I Skolverket (2006) 
beskrivs riskerna med att använda sig av IUP. Risken är stor att IUP blir ett instrument för 
normalisering och det motverkar läroplanens intentioner att inte bedöma enskilda barn 
(Skolverket, 2006). 

Observationsmaterialet TRAS används för att synliggöra barnets språkliga och sociala 
utveckling. Här finns också, liksom i fallet med samtalsunderlagen, risken att barnet 
reducerades till separata och mätbara kategorier (Dahlberg, Moss & Pence, 1999), eftersom 
TRAS delar in barnet i språkliga och kommunikativa delar.  

Kartläggningen över hur barnet ligger till språkligt, socialt och matematiskt har samma 
risker som samtalsunderlagen och TRAS, eftersom det också delar in barnet i begränsade 
kategorier. Vissa undersökningspersoner har uppfattningen att kartläggning är något negativt 
och förlegat och det tror vi beror på att de syftar på den utvecklingspsykologiska 
kartläggningen som var så utbredd förr i tiden. 

IUP, TRAS och kartläggningen vidarebefordras till skolan för att underlätta barnets 
skolgång. Det kan vi koppla till Gars (2002) som beskriver att förskollärarna såg som en av 
sina uppgifter att uppmärksamma problem innan barnet börjar skolan (Gars, 2002). Kan detta 
göra att förskollärarna arbetar mer skolinriktat? 

Resultatet av brukstextanalysen visar att det också förekommer att samtalsunderlagen 
riktar sig mer till föräldrarna och de vuxna på förskolan. I den här kategorin förekommer en 
fokusering på läroplanen. Strävansmålen har då översatts till det enskilda barnet. Det blir upp 
till barnet att visa att det har uppnått målet och det kan vara tveksamt eftersom det är 
verksamheten som ska bedömas och inte det enskilda barnet (Skolverket, 2005).  

Att barnets medverkan måste poängteras menar vi visar på att barnets kunskaper om sig 
själv inte räknas lika mycket som de vuxnas kunskaper om dem. Det för tankarna till den 
utvecklingspsykologiska traditionen att observera barnet och dela in det i mätbara kategorier. 
Det kan producera en praktik, där pedagogerna inte lär känna barnet närmare eller reflekterar 
över det enskilda barnets tankar och teorier om omvärlden eftersom de tror att de redan vet 
detta genom sin kunskap om barn (SOU 1997:157). Den utvecklingspsykologiska traditionen 
hålls också vid liv genom att dess termer används i samtalsunderlagen. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Det vore intressant att se närmare på hur de olika underlagen påverkar samtalet. Det skulle 
också vara intressant att se närmare på om det är någon skillnad beroende på om det är 
förskolor belägna i en stor stad eller i en liten stad. En kvantitativ undersökning på ett större 
antal objekt skulle kanske ge ytterligare pusselbitar. En större kartläggning av 
samtalsunderlagen skulle även vara intressant. 
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