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Abstract
Syftet med studien är att öka förståelsen för utvecklingssamtalets olika delar i
förskolan så som syfte, känslor under och efter genomförandet samt eventuella
problem som kan uppstå. Genom att intervjua förskollärare har vi författare fått ta del
av deras erfarenheter kring utvecklingssamtal. Därför har vi författare ställt oss
frågan vad utvecklingssamtal innebär utifrån förskollärares uppfattningar och
erfarenheter. Hur tänker förskollärare kring utvecklingssamtal i förskolan?

Vi författare har studerat tidigare forskning och låtit det ligga till grund för vår studie.
Utifrån forskningen har sedan sex kvalitativa intervjuer genomförts på en förskola i
en tätort i en medelstor kommun i södra Sverige.

Resultatet har visat att beroende på erfarenheter och personlighet är svaren lika
många som förskollärare. Vår studie visar att den normalisering och disciplinering
som utvecklingssamtal innebär enligt den aktuella forskningen finns på den förskola
där vår studie genomförs.
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Förord

Det är en lättnad att kunna skriva att de sju terminer vi tillbringat på lärarutbildningen
verkligen har förberett oss för det som vi kommer att möta ute i verkligheten. Efter
genomförd studie har vi fått ovärderliga kunskaper och vill tacka de informanter som
ställt upp och möjliggjort detta arbete genom att dela med sig av sina erfarenheter. Vi
vill även tacka Ingrid Lindahl som hjälpt oss på vägen genom sin handledning. Även
våra familjer och vänner ska ha ett stort tack för att de visat förståelse och gett oss
det stöd vi behövt under resans gång.
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1 Inledning och bakgrund
I förskolan förekommer det samtal mellan förskollärare och vårdnadshavare varje
dag, t.ex. när barnen hämtas och lämnas, men även via telefonkontakt och
föräldrakvällar. Utvecklingssamtal är ett samtal vars fokus ligger i att tala om barnets
utveckling, lärande och trivsel. Vi författare har kommit i viss kontakt med
utvecklingssamtal, men skulle vilja veta mer. Vid införandet av den nya läroplanen för
förskolan, Lpfö 98/10 väcktes vår nyfikenhet kring utvecklingssamtalet, då
utvecklingssamtalet fått en central del i dokumentet.

Majoriteten av Sveriges barn mellan ett och fem år går i förskolan och deras
vårdnadshavare får möjlighet att varje år delta i minst ett utvecklingssamtal.
Samtalen med vårdnadshavare sker kontinuerligt och målet är att skapa ett tillfälle
där båda parter får tala. Under dessa utvecklingssamtal kan samtalet ta olika
vändningar, Steinberg (2008) berättar om hur de människor vi möter under
utvecklingssamtalen är olika och samtalsledaren bör anpassa sig efter dem och
bemöta dem olika. Mot den bakgrunden är det viktigt att samtalsledaren i
utvecklingssamtalet anpassar sig efter de olika individerna och är medveten om att
de inte anpassar sig efter dig.

Utvecklingssamtal är inte specifikt inom förskolan, det förekommer även inom skolan.
I läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 finns det mål att sträva mot och inte mål att
uppnå som i läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Skillnad ligger också i vad de olika
dokumenten bedömer, läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 fokuserar på utveckling
och lärande, läroplanen för grundskolan, Lgr 11 fokuserar på de kunskaper som
eleverna ska nå efter avslutad årskurs.

Markströms (2005) och Granaths (2008) forskning visar att utvecklingssamtal är ett
sätt att normalisera och disciplinera barnen. Genom anteckningar, mallar,
”checklistor” och ”punkter” jämförs barnen med varandra. Granath (2008) menar att
samtalsunderlaget inför utvecklingssamtalet sätter en press på barnets prestation, ett
sätt att disciplinera barnen utifrån förskollärarens förväntningar.
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1.1 Syfte och problemformulering
Utvecklingssamtal kan ses som en aktuell fråga då en ny läroplan har instiftats och
utvecklingssamtalet fått en mer betydande roll. Syftet med studien är att få ökad
förståelse för utvecklingssamtal i förskolan. Vi författare anser oss ha begränsad
kunskap inom området för att själva, som färdiga förskollärare, kunna genomföra ett
utvecklingssamtal. Därför vill vi undersöka följande problem:
–

Vad

innebär

ett

utvecklingssamtal

utifrån

förskollärares

uppfattningar och erfarenheter?

1.2 Avgränsningar
Undersökningen fokuserar på de utvecklingssamtal som är planerade och genomförs
på förskolan. De samtal som sker mellan förskollärare och vårdnadshavare i hallen
när barnen hämtas och lämnas räknas inte in i denna undersökning, dessa möten är
inte formella möten som följer en struktur.

1.3 Definition av begrepp
Följande definitioner är hämtade ur Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2012-06-14.
-

Artefakt: ett redskap, material, hjälpmedel för att varsebli världen.

-

Förskollärare: dit räknas de pedagoger som har en högskoleutbildning som
ger pedagogen behörigheten att titulera sig förskollärare. Förskollärare kan
även jobba i förskoleklass, men de förskollärare vi talar om, har sin arbetsplats
på en förskola.

-

Informanter: är de förskollärare vi intervjuat under studiens gång.

-

Utvecklingssamtal:

de

samtal

som

sker

mellan

förskolläraren

och

vårdnadshavare som är planerade och har ett syfte. De benämns även
institutionella samtal.
-

Vårdnadshavare: dit hör vårdnadshavarna eller de som har juridisk rätt över
barnet.
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2 Teoretisk utgångspunkt och litteraturgenomgång
I det här avsnittet bearbetas 2.1 styrdokumenten ur ett historiskt perspektiv med
fokus på föräldrasamtal och utvecklingssamtal, även skollagen och värdegrunden
behandlas. I 2.2 redogörs för utvecklingssamtal ur ett sociokulturellt perspektiv ur
Säljös perspektiv och i 2.3 presenteras aktuell forskning om utvecklingssamtal av
Christina Gars (2006), Gunilla Granath (2008), Ann-Marie Markström, Johan
Hofvendahl (2006) och Elisabeth Nordin-Hultman (2004).

2.1 Styrdokumenten
Nedan följer en historisk tillbaka blick på de dokument förskoleverksamheten följt
under det senaste seklet i kronologiskt ordning. Det som redovisas ur dokumenten är
hur förskoleverksamheten ska förhålla sig till föräldrakontakten.

2.1.1 Historiskt perspektiv
För att få förståelse för dagens styrdokument granskas tidigare dokument om
kontakten mellan hemmet och förskolan. Här redovisas barnstugeutredningen,
pedagogiskt program för förskolan, läroplanen för förskolan, Lpfö 98 och läroplanen
för förskolan, Lpfö 98/10.

Barnstugeutredningen
Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26) behandlar samverkan mellan vårdnadshavare
och personal på förskolan som ett redskap för att få en ökad förståelse för barnet
som helhet. Barnstugeutredningen beskriver inte någon skillnad mellan förskollärare
och barnskötare, då det är personalen som vårdnadshavarna känner förtroende för
som är viktigast. Personalen bör veta att relationen till vårdnadshavarna inte ska vara
av vänskaplig karaktär utan en yrkesrelation. Specifikt för barnstugeutredningens
utvecklingssamtal är att det inte finns några direkta riktlinjer för att genomföra
utvecklingssamtal.

Barnstugeutredningen

beskriver

personalens

kontinuerliga

kontakt med vårdnadshavarna. Det skapas tillfällen då vårdnadshavaren tillsammans
med personalen talar om barnets utveckling och barnet i hemmet. Samtalen skall
vara flexibla och beroende av vårdnadshavarens samtalsbehov. Föräldramöte är av
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betydelse och skall arrangeras så att vårdnadshavarna lär känna den miljö som
barnet befinner sig i (SOU 1972:26).

Pedagogiskt program för förskolan
Enligt Pedagogiskt program för förskolan (1987:3) skall förskolan vara ett
komplement till hemmet. Arbetet i förskolan skall ske i nära samarbete med
vårdnadshavarna då förskolan skall ta hänsyn till barnens verklighet utanför
förskolan. Förskolans ansvar ligger i att nå ut till vårdnadshavarna och ansvarar för
att skapa en relation till hemmet. Vidare har vårdnadshavarna rätt att veta hur
verksamheten

i

förskolan

bedrivs.

Personalen

på

förskolan

ska

förklara

verksamheten så att alla vårdnadshavare har möjlighet att förstå vad verksamheten
strävar efter. Som ett komplement till den dagliga kontakten finns det enskilda
samtalet där tid för att följa upp och att utan avbrott fördjupa sig i de dagliga
samtalen. En del av samtalet används till att vårdnadshavarna ger synpunkter på
verksamheten. Kontaktdagar ska ge vårdnadshavarna möjlighet att delta i
verksamheten. Föräldramöten skall anordnas med jämna mellanrum där gemensam
information och diskussioner om verksamheten genomförs. Genom att ha en god
vardagssamverkan byggs goda samarbetsformer upp som gör att vårdnadshavare
kan nyttja sin rätt till ett mer aktivt deltagande och inflytande i verksamheten.

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98
Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och ge barnet förutsättning att
utvecklas, därför är det av betydelse att ha nära samarbete med hemmet. Tydliga
mål och innehåll är en förutsättning för att vårdnadshavarna ska ha möjlighet att få
inflytande över pedagogiska planeringar, förskoleverksamhet och utvärderingar.
Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 ska alla som arbetar i förskolan visa respekt
för vårdnadshavare och ansvara för en god relation mellan förskolans personal och
hemmet. Arbetslaget ska kontinuerligt föra samtal med vårdnadshavare om barnets
trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10
Enligt

läroplanen

för

förskolan,

Lpfö

98/10

ansvarar

förskolläraren

för

utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. Arbetslaget ska föra
fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och
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lärande

både

i

och

utanför

förskolan

samt

genomföra

utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal är ett sätt för vårdnadshavarna att inom ramen för de nationella
målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Läroplanen för förskolan,
Lpfö 98/10 bygger på skollagen, i kap. 8 11§ förekommer följande citat:
Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om
barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets
vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och
lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för
utvecklingssamtalet.

Det är förskollärarens plikt att genomföra minst ett utvecklingssamtal varje år och det
innebär att vårdnadshavare inte kan nekas möjligheten till samtal.

Sammanfattningsvis har barnstugeutredningen inte några riktlinjer för att ett enskilt
samtal med vårdnadshavarna ska genomföras. I pedagogiskt program för förskolan
däremot, står det skrivet att enskilda samtal ska vara ett komplement till de dagliga
samtalen för att ha möjlighet att fördjupa sig i dessa. I läroplanen för förskolan, Lpfö
98 står att arbetslaget är skyldiga att inbjuda till utvecklingssamtal. Enligt läroplanen
för förskolan, Lpfö 98/10 ska arbetslaget genomföra utvecklingssamtalen, men det är
förskolläraren som är ansvarig för innehållet. Gemensamt för de båda dokumenten
läroplanen för förskolan, Lpfö 98 och läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 är att
utvecklingssamtalet skall vara ett sätt för vårdnadshavarna att påverka verksamheten
och att det ska föras fortlöpande samtal. Under samtalet ska de inblandade tala om
utveckling, trivsel och lärande.

2.1.2 Yrkesetiska principer
Förskolläraren har vid sin examen åtagit sig en yrkesroll, i denna yrkesroll ingår det
att upprätthålla den yrkesetik som lärarkåren gemensamt förespråkar. Bland de
yrkesetiska principerna ingår det att förskolläraren i sitt arbete ska sätta barnen och
deras lärande i centrum. Förskollärarna förbinder sig till att i sin yrkesutövning vara
aktsam med informationen om barnen och sprida vidare information som mottagits i
tjänsten om det inte är nödvändigt för barnets bästa (Colnerud & Granström, 2002).
Orlenius (2001) diskuterar vilka konsekvenser det kan få om värdegrunden hos den
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utövande förskolläraren inte stämmer överens med de förväntningar som
vårdnadshavare eller samhällsmedborgare har. De som deltar i utvecklingssamtalet
ska vara medveten om vilken roll alla parter har och att förskolläraren åtagit sig en
yrkesroll som han/hon måste följa. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 kan vi läsa
följande citat:
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en
som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde
och respekten för vår gemensamma miljö.

(Läroplanen för förskolan, Lpfö

98/10 s.4)

Värdegrunden uttrycker de etiska förhållningssätt som förskolläraren ska förhålla sig
till. I verksamheten ska aspekter som omsorg om och hänsyn till andra människor
samt rättvisa och jämställdhet synliggöras för vårdnadshavarna (Lpfö 98/10).

2.2 Ett sociokulturellt perspektiv
Vi har valt att se utvecklingssamtalet ur ett sociokulturellt perspektiv, då vi talar om
en situation som är samspelande, kommunikativ, samtalande och innehåller en
enskild tankeprocess (Säljö, 2000). Vi har valt att studera Roger Säljös skrifter om
perspektivet och utifrån vår tolkning lyft fram några centrala karaktäriska drag.

En möjlig tolkning är att utvecklingssamtal är en form av mediering. Mediering
innebär att det finns artefakter mellan världen och människan, dessa artefakter ska
hjälpa människan att varsebli världen. Med hjälp av mediering får människan en
möjlighet att kontrollera den mängd information som skall tillägnas. Meningen,
innebörden och betydelsen i informationen går mellan användaren och artefakten
och bearbetas i läsandet och skrivandet, det kan kopplas till det material som skall
samlas in inför utvecklingssamtalen (Säljö, 2000).

Tänkandet ur ett sociokulturellt perspektiv är något som produceras i samtalet och
det äger rum både inom människan och mellan människor. Vidare menar Säljö att
kunskaper utvecklas genom samspel med andra människor då de binder samman
sina bilder och tillsammans hanterar en situation. När vi ställs inför en situation vet vi
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hur vi ska agera med hjälp av tidigare erfarenheter, så som vid ett utvecklingssamtal.
Människans handlingar bestäms utifrån de situationer som vi befinner oss i och den
omgivande kontexten. Samtalet ses som ett samarbete ansikte mot ansikte mellan
två eller flera individer. Även om samtalet inte uttrycks verbalt, uttrycker vi alltid ickeverbala signaler i form av ögonkontakt och övrigt kroppsspråk. Verbalt innebär också
tonfall, som kan vara en bidragande faktor till förståelsen av samtalets syfte (Säljö,
2000, 2011).

Erfarenheter är ett redskap för att handla i en viss given situation. Med hjälp av
erfarenheterna kan problem lösas och konsekvenser av ett visst handlande
synliggörs. De icke-verbala signalerna i ett samtal, där innebörden av det sagda kan
få en annan mening, menar Säljö (2011) skall tas i beaktande i ett samtal. Ur ett
sociokulturellt perspektiv är det av betydelse att veta vad konflikten handlar om på
djupet, då konflikten annars inte kan lösas.

2.3 Utvecklingssamtal – aktuell forskning
Den aktuella forskningen om utvecklingssamtal presenteras i nedanstående stycken.

2.3.1 De institutionella samtalen
I Gars (2006) forskning görs det skillnad på möten och samtal med vårdnadshavarna
genom att kalla utvecklingssamtalet för institutionella samtal och övriga möten och
samtal för vardagliga samtal. Granath (2008) åskådliggör utvecklingssamtalet som ett
kommunikativt pedagogiskt redskap som är till för utveckling och reflektion, det
huvudsakliga syftet är att utvecklingssamtalet ska skapa förutsättningar för barnets
utveckling. Begreppet utvecklingssamtal syftar på det positiva, det ger löfte om ett
samtal som ska föra barnet framåt, uppåt och visa på den potential barnet har.
Samtalen ska vara ett avbrott från de vardagliga samtalen och används så att alla i
arbetslaget samt vårdnadshavare får en fullständig bild av barnet, detta genom att
den andres syn på barnet synliggörs och bilden då komplitteras. De institutionella
samtalen behöver inte följa agendan, utan förskolläraren ska agera samtalsledare
och låta vårdnadshavarens frågor ta plats där det är lämpligt (Markström, 2005).

Genom utvecklingssamtalet synliggörs sådant som har med barnets karaktär att
göra, så som hur gör barnet gör att få vänner och brukar barnet bli sur på sina
12

vänner. Samtalet ska leda till att alla i arbetslaget och vårdnadshavare lär känna
barnet. Som pedagogsikt redskap är utvecklingssamtalet ett sätt att värdera barnet
och på så vis stärka barnet i förhållande till sig själv och sitt liv (Granath, 2008).
Förskolläraren ansvarar för att regelbundet genomföra utvecklingssamtal med
vårdnadshavare. Utvecklingssamtalet används även för att binda samman hemmet
och institutionen, vilket kräver ett bra samarbete. Markströms (2005) forskning visar
att det sätt som förskolläraren genomför utvecklingssamtal på bidrar till en
normalisering bland de barn som befinner sig i förskoleverksamheten. Detta innebär
att barnen i förskoleverksamheten blir jämförda med varandra och på så vis blir
barnen ett ”vanligt barn” eller ett ”ovanligt barn”.

2.3.2 Ett föräldraperspektiv
Hofvendahl (2006) problematiserar de erfarenheter som vårdnadshavarna har från
sin egen skolgång, då det kan påverka hur de ser på den information som förmedlas
vid ett samtal med förskolläraren. Gars (2002) är kritisk till att förskollärarna vill
korrigera vårdnadshavarnas sätt att uppfostra sina barn. Författaren har i sin
forskning kommit fram till att det är svårt att skilja på vårdnadshavarnas uppgifter och
förskolläraruppgifter då de överlappar varandra. Eftersom barnen spenderar tid både
i hemmet och i förskolan är utvecklingssamtalet ett sätt att tala om det gemensamma
ansvaret för barnet. Inför utvecklingssamtalen vill förskollärarna i Markströms (2005)
studie göra vårdnadshavarna delaktiga genom att skicka hem blanketter som de får
fylla i. Författaren är kritisk till dessa blanketter då vårdnadshavarna hjälper till att
normalisera barnet. Gars (2006) beskriver hur vårdnadshavarna blir delaktiga genom
att få hem frågor eller listor på saker som de undrar över och kan ta upp under
utvecklingssamtalet. Vidare fortsätter författaren att poängtera betydelsen av att
vårdnadshavarna får vara med och påverka utvecklingssamtalets innehåll.

2.3.3 ”Checklistor”, ”punkter” och ”blanketter”
Utvecklingssamtalet är en process som pågår under hela året barnet vistas i
förskolan. Under året byggs samtalsunderlaget upp baserat på händelser och
aktiviteter där glimtar av intressanta repliker och tankar från barnet tas med.
Utvecklingssamtalet är inte bara själva samtalet utan även förberedelserna inför
samtalet, där det är flera parter som berörs så som barnen, kollegerna och
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vårdnadshavarna (Granath, 2008; Markström, 2005). Granaths (2008) forskning visar
att utvecklingssamtalet är en disciplineringsteknik. Med disciplineringsteknik menar
författaren att förskollärarna vill att barnen ska uppnå de kriterier som ställts upp för
barnen och om barnet i fråga inte når upp till dessa kriterier utövar förskolläraren sin
makt på barnet, i form av den auktoritet som förskolläraren innehar.

Gars (2006) forskning visar hur förskollärarna är noga med att utföra observationer
utifrån ”checklistor” eller ”punkter”. Författaren är kritiskt till detta, men förskollärarna
menar att ”checklistorna” och ”punkterna” ger en överskådlig bild av barnet och kan
vara till hjälp för att se sidor hos barnen som de tidigare inte uppmärksammat. Gars
är kritisk till dessa ”checklistor” och ”punkter” då det i läroplanen står att barnet inte
ska värderas, även om det är ett utvecklingssamtal ska det vara fritt från omdömen
och värderingar. Markström (2005, 2008) berör att alla i arbetslaget har ansvar för att
samla information om barnet genom observationer, föra anteckningar och diskutera
vidare om det enskilda barnet med sina kolleger. Ofta används teckningar och andra
alster som barnet gjort för att visa föräldrarna under samtalet. På detta vis samlas
material in och innehållet i utvecklingssamtalet sätts upp. Materialet i sig, är
normaliserande då materialet talar om vad barnet bör kunna och vad förskolan
förväntar sig att barnet ska kunna i jämförelse med andra.

I föreberedelserna får barnet svara på samma frågor både hemma och på förskolan
och på detta vis engageras barnet i förberedelserna av samtalet. Vid användandet av
testblanketter får barnet visa upp vad de kan genom att t.ex. skriva sitt namn, rita
figurer och identifiera färger. Dessa samtal med barnet är en viktig del av
förberedelsen av utvecklingssamtalet då både vårdnadshavare och förskollärare
uppmuntrar barnet att prata om sina tankar och känslor. Användandet av blanketten
hjälper både vårdnadshavare och personal att se vad barnet kan och inte kan och
bidrar till en normalisering gentemot andra barn, enligt Markström (2005, 2008).
Nordin-Hultman (2004) beskriver hur barnen idag synliggörs, bedöms och beskrivs
som individer. I varje utvecklingssamtal lär sig barnen att skilja på sina starka sidor
och sina svaga sidor. Det är inte vad barnet gör som beskrivs i utvecklingssamtalen
utan vad barnen är utifrån de perspektiv som synliggörs i utvecklingssamtalet.
Barnets starka och svaga sidor diskuteras i utvecklingssamtalet och tillsammans
försöker parterna hitta lösningar för att utveckla barnet.
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2.3.4 Kompetens hos förskolläraren
Sheridan (2009) skriver i sin artikel Discering Pedagogical Quality in Preschool hur
kvaliteten hos förskolläraren har studerats i de västerländska länderna, av
österländska forskare. I dessa studier har den pedagogiska kompetensen baserats
på barnens behov och deras möjligheter till lärande. Vidare menar författaren att
förskolläraren måste se vilka sociala och politiska aspekter som kommer förändras
över tid då även kompetensen bör förändras. I artikeln framkommer även att
förskollärarna i de västerländska länderna är duktiga på att kompetensutveckla sig
och se till att den länk som förskolan utgör mellan hemmet och samhället kvarstår.

I sin avhandling argumenterar Nordin-Hultman (2004) för de krav som ställs på
förskolan. Författaren beskriver en bild av förskolans personal, där personalen är
styrd och reglerad av högre makter. Normalisering av barnen görs inför
utvecklingssamtalen i form av de planeringar som skrivs. Detta är något som NordinHultman förhåller sig kristik till då förskollärarna inte själva väljer vad de planerar, de
är styrda av krav som finns från högre makter så som regering, styrdokument och
chef.

Gars (2002) konstaterar i sin avhandling att förskollärarna anser att deras största
tillgång i kompetensutvecklingen är den erfarenhet de har. De refererar inte till den
utbildning de fått utan menar att erfarenhet är den största tillgången och att de
utvecklas genom kommunikation kolleger emellan. Författaren förhåller sig kritisk till
detta och menar att utbildningen bör bygga på vetenskapliga grunder och ge den
trygghet som en nyutexaminerad förskollärare behöver.

2.3.5 Problematik i samtalen
Markström (2011) beskriver i sin forskning hur ansikte mot ansikte-träffar i förskolan
är av betydelse. Barnen känner sig som en tillgång och vårdnadshavarna blir mer
aktiva och involverade i verksamheten. Markström talar om ”strenght cards” som är
relaterade till karaktäristiska beteende och kvaliteter i förskolan. Dessa ”strenght
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cards” används i samtalen med vårdnadshavarna för att tala om relevanta ämnen
utan att vårdnadshavarna känner någon press att de måste förbereda sig.

Gars (2006) beskriver att det stundtals är problem med barnen som är orsaken till
utvecklingssamtalet. Vid brist på problem tycks det som om förskollärarna skapar
egna problem. Problemen kan ses ur olika perspektiv, ur förskollärarnas perspektiv
har problemen att göra med barnets beteende eller läggning. Hos vårdnadshavarna
ligger fokus på om barnet har en kompis att leka med eller inte. Vidare menar
författaren att förskollärarna inte ansåg det nödvändigt med samtal om allting var
”bra” med barnen. Fokus ligger på problemen vid samtalen av ren omsorg gentemot
barnen, för att göra något åt de svårigheter som barnen kan ha. Av det Gars
beskriver framgår även att förskollärarna fokuserar på problemen för att förbereda
barnen för nästa institution – skolan.

Hofvendahls (2006) forskning visar att vid eventuella problem växlar tempot i
konversationen. Han menar att när det talas om problem ändras tempot, det blir ett
annat tonläge och talet hos individerna får störningar och blir hackigt, indirekta
påståenden som ”kanske”, ”ibland” och ”lite” läggs till i talet. Hos den erfarne
samtalsledaren kan detta vara ett tecken på vilken vändning samtalet tar. När
problemområden nämns av antingen vårdnadshavarna eller förskollärarna tenderar
samtalet att dra ut på tiden, vilket gör att de växlingar i konversationen som
Hofvendahl nämner uppstår. Därför är det av betydelse att förskolläraren är en god
samtalsledare och lyssnare för att förbise de problem som kan uppstå under ett
utvecklingssamtal och låter utvecklingssamtalet ta den tid det finns behov för.

Sammanfattningsvis visar aktuell forskning att utvecklingssamtalet används för att
barnet ska uppnå en viss kunskapsnivå. Genom att använda sig av ”mallar”,
”checklistor” och ”punkter” ställer förskolläraren krav på barnet. Vårdnadshavaren blir
delaktig genom att delta i utvecklingssamtalet och att fylla i de blanketter som skickas
hem till dem inför utvecklingssamtalet. De dokument som utgör samtalsunderlaget för
utvecklingssamtalet

jämförs

och

används

för

att

planera

resterande

av

förskoleverksamheten (Markström, 2005; Gars, 2006). Nordin-Hultmans (2004)
forskning visar att förskollärarna styrs av högre makter och väljer då inte själva
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innehållet. De styrs till att driva barnet framåt genom att barnet förhåller sig kritiskt till
sig själv och beskriver sina starka respektive svaga sidor.

Granaths

(2008)

forskning

visar

att

utvecklingssamtal

används

som

en

disciplineringsteknik genom att barnet ska uppnå vissa kunskaper. Gars (2006) har i
sin forskning upptäckt att det är endast när det finns brister eller problem hos barnen
som förskollärarna anser det vara nödvändigt med utvecklingssamtal. Hofvendahl
(2006) beskriver att förskolläraren som samtalsledare kan med hjälp av sina
erfarenheter upptäcka när klimatet i samtalet blir spänt och kan då undvika
problemen. Sheridan (2009) skriver i sin artikel hur förskollärarna tar till vara på sin
kompetens och använder den för att se till barnens behov, vilket är ytterst viktigt just
vid ett utvecklingssamtal.
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3 Metod
I detta kapitel beskrivs den metod som används i undersökningen. I 3.1 beskrivs
intervju som forskningsmetod. 3.2 behandlar valet av de informanter som intervjuats.
Upplägg och utformning av intervjuerna diskuteras i 3.3. 3.4 beskriver hur det
insamlande materialet bearbetats. Etiska överväganden behandlas i 3.5.

3.1 Intervju som forskningsmetod
Den metod som används är semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade
intervjuer får informanterna vidareutveckla sina tankar kring sina egna svar och
forskaren kan be dem att förklara ytterligare vid ett svar forskaren inte förstår
(Denscombe, 2009). Själva produktionen av data i den kvalitativa intervjun bygger på
intervjuarens färdigheter och personliga omdöme när det kommer till hur frågorna
ställs. Kunskap om ämnet för intervjun krävs särskilt för konsten att ställa
andrafrågor, att följa informantens svar. Kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och
ämneskunskaper bestämmer kvaliteten på informationen som producerats i den
kvalitativa intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009).

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en halvstrukturerad livsvärldsintervju som
försöker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur forskningspersonens perspektiv.
En sådan intervju försöker hitta beskrivningar av informantens erfarenheter utifrån
deras egna tolkningar av innebörden hos de frågor som ställs. Intervjun i fråga liknar
ett vardagssamtal, men den har ett syfte och en specifik teknik– den är inte ett öppet
vardagssamtal och inte heller ett slutet frågeformulär. Intervjun utförs efter en
intervjuguide (se bilaga 1) som fokuserar på syftet, men som går att förbise med
andra frågor som är relevanta inom ämnet.

Fördelarna med att välja intervju som forskningsmetod enligt Denscombe (2009) är
att informationen får ett djup, forskaren får insikter och det krävs enbart enkel
utrustning

för

genomförandet.

Informanterna

har

dessutom

möjlighet

att

vidareutveckla sina synpunkter och förklara sig, det är en flexibel forskningsmetod då
den görs när både informant och forskare har tid och validiteten är hög då osäkerhet
kring något kan kontrolleras genom att ta kontakt med informanten igen.
Nackdelarna, fortsätter författaren, kan vara att metoden är tidskrävande,
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semistrukturerade intervjuer resulterar i data som inte är på förhand given och
produceras i ett öppet format. Kostnader för t.ex. resor är en nackdel då forskaren
själv får stå för resekostanden. Risken för intervjueffekten är stor då igen
intervjuguide skickats ut före intervjutillfället, detta ökar pressen på informanten att
svara rätt. Ljudupptagaren är också en faktor som ökar pressen på informanten och
forskaren, då den kan vara distraherande.

3.2 Val av informanter
Informanterna, menar Denscombe (2009), ingår i ett urval och har en tendens att
medvetet väljas utifrån vad de har att bidra med till undersökningen, t.ex. en unik
inblick, en särskild position eller erfarenhet av ämnet. Författaren betonar också att
det inte finns några fasta regler att följa. Trost (2010) menar att vid en kvalitativ
studie vill man få en så stor variation som möjligt och inte ha allt för likartade
informanter. Urvalet görs inom en given ram, i detta fall förskollärare. Variation i
urvalet finns i att informanterna arbetar på olika avdelningar och med olika åldrar
samt olika antal barn. Vidare menar författaren att antalet intervjuer ska hållas nere
då ett stort antal intervjuer ger ett material allt för stort att bearbeta och överblicka. I
denna undersökning intervjuades sex förskollärare från samma förskola i en tätort i
en medelstor kommun i södra Sverige.

3.3 Etiska övervägande
Enligt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer ska informanten veta vad dess uppgift är i
projektet, vilka villkor som gäller och att det är frivilligt att delta. Informanten ska även
veta att det går bra att avbryta intervjun när som helst utan påföljder, detta nämns i
den inbjudan som sänts ut till informanterna. Trost (2010) menar att redan vid den
första kontakten ska informanten bli upplyst om att det som sägs under intervjun är
konfidentiellt. Detta säkras genom att det redan vid inbjudan meddela vilket ämne
och vilka områden inom sagda ämne frågorna handlar om samt syftet med
undersökningen (a.a.). Konfidentialitetskravet kräver att vi har tystnadsplikt och att
alla uppgifter ska avidentifieras, inga uppgifter och kännetecken från den intervjuade
får avslöjas. Vidare innebär samtyckeskravet att samtycke måste inhämtas från de
som medverkar och nyttjandekravet hindrar att uppgifter sprids vidare eller används i
annat än angivet syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick vid inbjudan ett
informationsbrev (se bilaga 2) som en bekräftelse på vad de gett sitt samtycke till.
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Innan intervjuns start fick varje informant skriva på en samtyckesblankett (se bilaga
3) där de godkände att de blev intervjuade och inspelade. Samtyckesblanketten
arkiveras sedan på Högskolan i Kristianstad tills examensarbetet godkänts.

3.4 Upplägg och utformning av intervjuerna
Trost (2010) menar att kvalitativa intervjuer är i hög utsträckning strukturerade och i
låg utsträckning standardiserade, det vill säga att intervjuaren anpassar sig efter
informanten. Följdfrågorna utformas beroende på svaren från informanten, men
informanten tillåts inte att sväva ut med sina svar, svaret blir inom ramen för vad
intervjuaren vill veta. Forskaren ska inte hamna i centrum utan informanterna ska
vara lika delaktiga i samtalet (Denscombe, 2009). Intervjuerna har genomförts på just
det sätt som Denscombe förespråkar för att ett spänt klimat inte ska uppstå. Till
intervjuerna förespråkar Trost (2010) en intervjuguide som är kort och har stora
delområden. Frågorna ska vara strukturerade och ha en logisk följd, trots det ska
intervjuaren kunna hoppa i intervjuguiden då ett svar på en fråga kan vara lämpligare
på en kommande fråga. Författaren anser det även lämpligt att efter genomförandet
av några intervjuer korrigera intervjuguiden, då vissa frågor kanske bortfaller eller är
felformulerade. Personliga intervjuer är mer givande då de tillåter ögonkontakt, utan
att känslan av konfrontation uppstår.

Genom

att

använda

ljudupptagning

får

vi

en

permanent

och

fullständig

dokumentation på vad som sägs under intervjun. Det är också lättare för andra
forskare

att

kontrollera

ljudupptagningen

i

förhållande

till

transkriberingen.

Ljudupptagningen ger möjlighet för forskaren att lyssna till tonfall och ordval flera
gånger. Nackdelar med ljudupptagning är bearbetningsprocessen, då forskaren kan
missa icke-verbala signaler och det är tidskrävande att bearbeta materialet
(Denscombe, 2009; Trost, 2010).

Platsen för intervjuerna var på förskolan där informanterna arbetar, i ett rum där
ingen kunde störa under samtalets gång. Enligt Trost (2010) är det viktigt med en
plats där intervjun inte blir störd och där informanten känner sig trygg. Samtliga
intervjuer gjordes med en intervjuare och en informant, dock fanns en studiekollega
med i bakgrunden som förde anteckningar över vad som sades under intervjun.
Författaren menar det kan vara bra att ha stöd av en kollega när intervjuaren är
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otränad samt genom att vara två stycken får man bättre förståelse för vad
informanten menar. Ur informantens synvinkel kan det dock kännas som att han/hon
hamnar i ett underläge med två mot en.

3.5 Bearbetning av materialet som samlats in
De ljudupptagningar som gjordes har snarast möjligast efter intervjutillfället
transkriberats. Namn på avdelningar, andra nämnda personer och förskolan är
fingerade i transkriberingen, för att avidentifiera informanterna. Därefter har vi lyssnat
på ljudupptagningarna och kontrollerat med transkriberingen så inget är missat.
Därefter har vi valt att ställa frågor till vad det är vi hört, vi har tematiserat svaren
utifrån ord. Utifrån det har vi sedan presenterat resultatet. Trost (2010) menar att vid
redovisning av informationen forskaren samlat in ska forskaren förhålla sig nyfiken
och finna sådant som kan vara intressant att diskutera kring. Vidare menar
författaren att det forskaren blir nyfiken på kan vara ord eller längre meningar. Dessa
ord och meningar ska sedan utöver det uppenbara och ytliga analyseras på djupet.
Genom att tematisera en intervjustudie klargörs syftet med studien. Det finns olika
sätt att tematisera enligt Kvale och Brinkmann (2009), och i denna undersökning
tematiseras informanternas svar genom att sorteras efter vad de har gemensamt och
därefter tematiserat i kategorier, som visar vad informanterna sagt som är
gemensamt för dem eller skiljer dem åt i deras tankar kring utvecklingssamtal.

3.6 Validitet och reliabilitet
Om forskningen mäter det som avses att mäta är en fråga som handlar om validitet
(Trost, 2010). Det är enligt författaren ett sätt att sträva efter vad informanten menar i
det som sägs. Validitet i denna undersökning innebär att det är utvecklingssamtalet
som

presenteras

i

den

aktuella

forskningen

och

att

intervjuerna

har

utvecklingssamtalet i fokus och andra ämnen får inte styra vilken information som
framkommer från informanterna. Trost (2010) menar vidare att detta ska kunna visas
upp för forskarkolleger, men kritiserar detta och menar att det är tillräckligt om
forskaren beskriver hur man har ställt frågorna vid intervjuerna och vilka följdfrågor
som ställs.

En annan aspekt att ta hänsyn till i forskningssammanhang är reliabilitet. Det är
frågan om hur tillförlitlig information är, det vill säga trovärdigheten i informationen.
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Trost (2010) beskriver hur intervjun bör vara fri från impulser, alla frågor i intervjuerna
ska ställas likartat i varje intervju oavsett forskare och situation. Trost beskriver vidare
objektivitet som en viktig faktor vid intervjutillfället för att öka tillförlitligheten, då
informanten kan påverkas av forskaren om forskaren inte förhåller sig objektiv.
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4 Resultat
Vi har valt att tematisera informationen från intervjuerna, utifrån vad informanterna
har sagt, på följande sätt: utvecklingssamtalets innehåll, ”vi har ju jobbat fram en
mall”, känslorna innan ett utvecklingssamtal, att hjälpas åt och ”Sen finns det
speciella situationer…”.

Eftersom vi författare inte är intresserade av hur länge förskollärarna har arbetat utan
är intresserade av erfarenheterna som förskollärarna har just nu, läggs inget fokus på
arbetslivserfarenhet. Som tidigare nämnts är namnen som förekommer fingerade och
finns alltså inte på riktigt.

4.1 Utvecklingssamtalets innehåll
För att se vad förskollärarna ansåg vara syftet med utvecklingssamtal ställdes
följande fråga:
-

Skulle du kunna berätta hur du uppfattar utvecklingssamtalets syfte i
förskolan?

Utifrån frågan har det framkommit individuella svar. Detta har sammanfattats i tre
underrubriker för att göra det lättare att förstå vad det centrala är i det pedagogerna
säger.

4.1.1 Dela en helhetsbild av barnet med vårdnadshavarna
Två förskollärare beskriver betydelsen av att vårdnadshavarna ska vara delaktiga i
verksamheten. De vill förmedla den bild som de har av barnet till vårdnadshavarna
för att vårdnadshavarna ska få känna sig delaktiga i det som barnen gör under sin
vistelse i förskoleverksamheten.
Så det är både för mig att se barnet för att kunna planera verksamheten, men
det är ju också ett sätt få föräldrarna delaktiga i vår verksamhet, hur, vad är det
som sker med deras barn när de är här.
FL 1
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Föräldrarna ska få en inblick i hur det händer och vad som händer hos oss med
deras barn och samtidigt så är ju deras syn och kunskap om barnet i
hemmamiljö viktigt för att få en hel bild för oss här på förskolan.
FL 4

Av citaten ovan framgår det att fokus i utvecklingssamtalet enligt förskollärare 1 och
4 är att dela en helhetsbild av barnet med vårdnadshavarna. Med helhetsbild menar
förskollärarna att de förmedlar hur de har uppfattat och tolkat barnet i olika
situationer som barnen befunnit sig i under vistelsen i förskoleverksamheten.

4.1.2 Barnets utveckling
Att förmedla barnets utveckling är också ett av de innehållsliga mål som
förskollärarna nämner. Förskollärarna säger att vårdnadshavarna ska i en dialog med
förskollärarna få veta hur barnets utveckling ser ut och hur de jobbar med den i
förskoleverksamheten. Detta speglas i följande citat:
Alltså syftet är ju egentligen att man har, man säger man delar med sig till
föräldrarna sitt barns utveckling.
FL 2
[…] men jag tycker ju att det är ett sätt att få föräldrarna med i vad vi har sett
om deras barn om deras utveckling.
FL 6

Av citaten framgår det att barnens utveckling är det centrala innehållet och att det är
där fokus ska ligga under utvecklingssamtalet i dialog med vårdnadshavarna.

4.1.3 Fördjupa kontakten med vårdnadshavarna
Förskollärarna hade även ett tredje fokus på varför de anordnade utvecklingssamtal,
vilket var att fördjupa kontakten med vårdnadshavarna. En fördjupad kontakt med
vårdnadshavarna gör att båda parter får en bra och månsidig information om barnet.
En förskollärare poängterade att det är vårdnadshavarnas rättighet att få möjlighet till
utvecklingssamtal, vilket speglas i följande citat:
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Ja, det är ju att fördjupa kontakten med föräldrarna. Och sen är det ju, ja, jag
tycker det är framför allt föräldrarnas rättighet och få ha denna möjligheten och
för de är ju hos oss många timmar så att vad jag vill uppnå ja, det är ju en bra
öppen kontakt.
FL 3

Relationen till vårdnadshavarna är anledningen till att utvecklingssamtalet äger rum
och det är deras rättighet att få denna möjlighet då deras barn spenderar många
timmar i förskoleverksamheten.

4.2 ”Vi har ju jobbat fram en mall”
I intervjuerna framkommer att det utarbetats en mall på förskolan. Denna mall har
utarbetats utifrån ett underlag om utvecklingssamtal där utvalda delar som passar
förskolan tagits ut och bearbetats utifrån relevanta aspekter. Det är inte bara
förskollärarna som utgår ifrån mallen, vårdnadshavarna får en mall med liknande
frågor med sig hem för att sedan ta med och diskutera under utvecklingssamtalet.
Enligt förskollärarna spelar mallen en central roll för den dialog som skall föras med
vårdnadshavarna under utvecklingssamtalet. Deras åsikter om mallens användning
går däremot isär. Några av förskollärarna säger att mallen ”… är bra att ha”.
[…] en samtalsmall, en för oss, en för föräldrarna och en barnintervju.[…]
Nej, fördelarna är ju att jag har ju tänkt igenom varje punkt.
FL 1
Ja, vi har ju en gemensam mall på förskolan som ser likadan ut på alla
avdelningar. Som man utgår från, sen blir det ju alltid personlig prägel på det
utifrån både vilken pedagog det är och vilken familj det är och vilket barn det
handlar om, helt enkelt. Men det finns en mall.
FL 4

Det

framkommer

att

mallen

används på

olika

sätt

beroende

på

vilken

vårdnadshavare det är och vilket barn det handlar om. Förskollärarna menar att
mallen hjälper dem att se barnet ur ett bredare perspektiv och hjälper dem att inte
missa något om barnet och dess utveckling En förskollärare menar att mallen inte
passar honom/henne alls.
Den passar inte mig fullt ut, inte på småbarn i alla fall. Vi försökte göra en
mall som var över hela huset och då, jag vet att jag har gjort om den en gång
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och anpassat till den avdelning jag var på. Men jag skulle nästan kunna, för
det är en del frågor som är alldeles, vad ska man säga, passar inte riktigt in
på småbarn där jag, alltså är.
FL 6

Förskolläraren menar att mallen inte passar på en småbarnsavdelning, den känns för
högtravande för hans/hennes sätt att strukturera utvecklingssamtalet.

4.3 Känslorna innan ett utvecklingssamtal
För att ta reda på hur förskollärarna känner inför ett utvecklingssamtal ställdes
följande fråga:
-

Vill du berätta hur du känner inför ett utvecklingssamtal?

Svaren blev lika många som förskollärare, några av svaren blev följande:
Ja, jag blir väldigt positiv, alltså känslomässigt, så är det jätteskönt att få sitta
ner med föräldrarna så här och veta att föräldrarna har fått möjligheten att
sitta i lugn och ro och prata och jag tycker det skapar en närmre kontakt med
föräldrarna också.
FL 3

Jag tyckte det var rätt så jobbigt i början när jag började med
utvecklingssamtal som förskollärare, men allt efter som när man tränat på
det så känns det liksom lättare. Så man är, det känns okej tycker jag, det
känns bra.
FL 6

Förskollärarna är överens om att desto mer förberedda de är inför ett
utvecklingssamtal desto lättare går genomförandet av samtalet. Förberedelse är en
bra

grund

att

stå

på,

eftersom

förskollärarna

menar

att

de

då

under

utvecklingssamtalen slipper ha en klump i magen eller känna att de inte har tillräckligt
på fötterna för att tala om de ämnesområden de ska ta upp. En förskollärare skiljer
sig från övriga genom att referera till den yrkesroll han/hon åtagit sig. Det speglas i
följande citat:
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Jag ska säga jag ser det som ett, en del i min yrkesroll. Jag gör det, alltså på
ett, vad ska man säga, professionellt sätt. Jag lägger inte mina personliga
känslor i ett utvecklingssamtal.
FL 2

Förskolläraren menar att det är hans/hennes yrkesroll som skall speglas i
utvecklingssamtalet och att han/hon inte ska lägga personliga känslor i det som sägs
i dialogen med vårdnadshavarna.

4.4 Att hjälpas åt
För att genomföra ett utvecklingssamtal är förskollärarna eniga om att de behöver
varandras stöd, att hjälpas åt är ett återkommande tema i deras svar. När det ska
planeras inför ett utvecklingssamtal är samarbetet mellan kollegerna ett faktum.
Förskollärarna talar om hur olika de ser på alla barnen, för även om de har
ansvarsbarn så tittar de ändå på de andra barnen och noterar för att vidareförmedla
det till kollegan. De talar även om att olika förskollärare befinner sig olika tider i
verksamheten och det kan innebära att andra kolleger ser saker som förskolläraren
inte själv ser p.g.a. att förskolläraren inte arbetar de tider då problemet eller
situationen ofta uppstår.
[…] vi pratar med varandra och stämmer av med varandra för det är ju
aldrig, det handlar ju inte om att det är ens syn på barnen som jag har bara,
utan att det är man kan iaktta, man kan uppfatta saker väldigt olika och det
är väldigt viktigt man pratar om det någon gång också i arbetslaget. Det är
också en sak, alltså samtalen att det, det gör man ju, alltså man har
möjlighet man pratar med varandra om barnen.
FL 3

Ja, det är om jag till exempel ofta, det jag ofta har så mycket samtal kring
barnen och inte bara när det gäller utvecklingssamtal, men även annars
också. Och alltså om man säger, jag har inte sett detta, hur tycker du barnet
fungerar i denna situationen och så där eller hur ska jag lägga fram detta på
ett bra sätt för att det inte ska misstolkas och så där.
FL 6

I citaten framgår det tydligt vilken betydelse kollegerna har för varandra för att det ska
fungera att genomföra ett utvecklingssamtal. Det är inte bara under själva
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planeringsstadiet som kollegerna behövs utan även under själva genomförandet.
Den huvudsakliga faktorn till att kollegerna behövs, enligt förskollärarna, är att all den
information som vårdnadshavarna behöver framkommer under utvecklingssamtalet.
Genom att kommunicera med kollegerna innan utvecklingssamtalet skall information
om barnet ventileras. Om det skulle uppstå ett problem, eller om de känner sig
osäkra med någon vårdnadshavare får de hjälp och stöttning från kollegerna. Stöden
de nämner kan ses i följande citat:
Ja, då går man ju först och främst till sina kolleger och sen går vi till vår chef
[…]. Speciellt vid sådana här känsliga samtal med föräldrar då har det varit
så att vi varit två stycken, då har man inte behövt sitta där själv. Fast att det
är mitt ansvarsbarn, så kan jag få hjälp av en annan kollega också så att vi
har stöd av varandra i samtalet, så det är jättebra.
FL 2

Förskollärarna vänder sig först till sina kolleger för att få stöttning vid eventuella
svårigheter, skulle de inte klara av svårigheterna anser de sig trygga med att ta
kontakt med sin chef.

4.5 ”Sen finns det ju speciella situationer…”
Förskollärarna talar i intervjuerna om olika sorteras problem. De nämner de kulturella
skillnader som kan finnas samt språkförbistringar, vårdnadshavare som har
bestämda åsikter, vändningar i samtalet de inte är beredda på, barn med särskilda
behov, barn vars vårdnadshavare inte kommer överens p.g.a. skilsmässa och för
många personer i rummet t.ex. vid användning av tolk.
Sen finns det ju speciella situationer där det kanske har varit någonting som,
vi ska inte säga en konflikt, misstolka mig inte, men kanske också finns
inblandning med andra myndigheter […]. Har socialen till exempel varit
inkopplad så kanske relationen har förändrats mot den man hade innan, då
kanske det kan vara lite knepigare att ha ett samtal […]. Då blir man ju
väldigt många vuxna, det kan ju vara jag, det kan vara vår rektor, det kan
vara en tolk och så finns det kanske med en annan kollega, det får ju inte bli
vi mot dem. Utan det är ju, det ska ju vara en trevlig, ett trevligt samtal.
FL 1
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Ja, det händer ju, dels så kan ju föräldrarna ha en helt annan syn på sitt
barn och tycka det är svårt att ta in den bilden av barnet som vi kanske
presenterar.
FL 4

Ja, men det kan ju vara, alltså, man möter ju på så många olika sorters
människor i detta yrket och ibland kanske man inte klaffar med alla. Ibland
så kanske det är något som man känner att de kan ta illa vid sig.
FL 6

Problemen är många och väldigt olika beroende på vilken förskollärare som svarar
på frågan. Övergripande anser alla förskollärare att det finns problem, men de ter sig
olika hos de olika förskollärarna. Enligt förskollärarna hanteras problem genom att
tillsammans med kolleger eller chef föra en dialog med de inblandade.
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5 Analys
Här analyseras resultatet i förhållande till tidigare redovisad litteratur.

5.1 Utvecklingssamtalets innehåll
Utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 är utvecklingssamtalet ett sätt för
vårdnadshavarna att ha möjlighet till inflytande i den förskoleverksamhet deras barn
befinner sig i.

5.1.1 Dela en helhetsbild av barnet med vårdnadshavarna
Markström (2005) understryker vikten av att vårdnadshavaren berättar om livet i
hemmet, men att det viktigaste är att vårdnadshavarens frågor kring förskolan
kommer upp under utvecklingssamtalet. Informanterna vill att vårdnadshavarna ska
få en bild av hur förskollärarna ser på deras barn. Av det informanterna säger
framgår det även att de ska få en syn på hur barnet är i hemmiljön. Säljö (2011)
beskriver i sin artikel hur kommunikationen i utvecklingssamtalet bidrar till att en
tankeprocess startar, denna tankeprocess produceras endast i samtalet. En möjlig
tolkning är att utifrån det informanterna säger startar det en tankeprocess hos
förskollärarna under alla utvecklingssamtal, men att det i fåtal fall även startar en
tankeprocess hos vårdnadshavarna.

5.1.2 Barnets utveckling
För

informanterna

är

det

viktigt

att

barnets

utveckling

synliggörs

i

utvecklingssamtalet. Detta stämmer överens med det Granath (2008) beskriver att
utvecklingssamtalet ska skapa förutsättningar för att barnets utveckling ska gå
framåt. Det framkommer inte i intervjuerna med informanterna vad vårdnadshavarna
ska göra med denna information om barnens utveckling, men Granaths (2008)
forskning visar att denna information leder till att barnen utmanas att utvecklas och
utvecklingssamtalet blir då ett sätt att pressa barnen mot ett mål. Förskollärarna får
då ett övertag och disciplinerar barnen så att de når sina mål. En annan möjlig
tolkning till att förskollärarna väljer att ha barnets utveckling i fokus under
utvecklingssamtalet är att de är kritiska till det sätt vårdnadshavarna uppfostrar sina
barn på. Gars (2002) beskriver problematiken som finns kring vart gränsen går för
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vad som är förskollärarens uppgift och vårdnadshavarens uppgift. Hon är kritiskt till
att förskollärarna under utvecklingssamtalen problematiserar delar av barnets
utveckling och menar att förskollärarna vill korrigera den uppfostringsteknik
vårdnadshavarna har.

5.1.3 Fördjupa kontakten med vårdnadshavarna
Det framgår av informanterna att utvecklingssamtalet är ett sätt för dem att få en
fördjupad kontakt med vårdnadshavarna, utvecklingssamtalet är en rättighet som alla
vårdnadshavare ska ha tillgång till. Ansikte mot ansikte-träffar är enligt Markström
(2005) ett bra sätt att förmedla och diskutera barnets bästa på. Att träffas ansikte mot
ansikte innebär att det finns möjlighet till olika tolkning då vi inte bara uttrycker oss
verbalt utan också icke-verbalt i form av ögonkontakt, kroppsspråk etc. (Säljö, 2000).

5.2 ”Vi har ju jobbat fram en mall”
På förskolan där förskollärarna arbetar finns en gemensamt utarbetad mall som
bygger på ett material om utvecklingssamtal. Från materialet har förskollärarna valt ut
frågor som de anser passar deras förskola och omarbetat mallen så den utgår från
läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. Mallen får en personlig prägel beroende på
vilken förskollärare som använder den. Vårdnadshavarna får hem en blankett med
frågor, blankettens frågor är likartade frågorna som förskolläraren ställer sig. Det
tredje dokumentet är en barnintervju som genomförs med barnen innan
utvecklingssamtalen. Svaren på dessa intervjuer sparas och tas upp efter nästa
intervju, för att barnet ska se likheter och olikheter i sina svar.

Informanterna menar att mallen är bra att utgå ifrån, men eftersom varje förskollärare
sätter sin egen personliga prägel på den används den på olika sätt. Någon av
informanterna menar att de inte skickar hem blanketten till föräldrarna, utan låter
föräldrarna skriva ner frågor som de är intresserade av att ta upp under
utvecklingssamtalet. Informanterna menar att mallen hjälper dem att ha koll på vad
barnen kan och inte kan inom olika ämnesområden. Detta påvisar just det problem
som Markström (2005) beskriver. Blanketten som skickas hem till vårdnadshavarna
är en form av bedömningsunderlag på barnet. Markström menar att denna blankett
är ett sätt att normalisera barnet gentemot sina kompisar. Vidare förhåller sig
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författaren kritiskt till de barnintervjuer och observationer som genomförs innan
utvecklingssamtalet eftersom barnet bedöms och normaliseras utifrån vissa riktlinjer.
Nordin-Hultmans (2004) syn på mallen är att barnen bedömer sig själva genom att
berätta om sina starka respektive svaga sidor. En informant talar om hur mallen inte
passar honom/henne fullt ut då den känns för högtravande på småbarnsavdelningen.
Informanten har omarbetat mallen en gång tidigare, och vill nu omarbeta den
ytterligare en gång.

5.3 Känslorna innan ett utvecklingssamtal
I intervjuerna framkommer att alla är vi nybörjare i början, men utifrån de faktorer
som påverkar utvecklingssamtalet beter vi oss olika.

Det framkommer att förskollärarna inför ett utvecklingssamtal är lugna och känner att
de har en god relation till vårdnadshavarna. De säger att utvecklingssamtalen ofta är
givande och trevliga. Informanterna är inte nervösa, då deras erfarenhet av
utvecklingssamtal hjälper dem i samtalet. Det stämmer överens med det Gars (2006)
får fram av sina informanter, att den största tillgången de har är erfarenheterna.
Informanterna säger att även om de inte vet vad för frågor vårdnadshavarna ställer är
det bra att vara väl förberedd, på så vis behöver förskolläraren inte känna någon
klump i magen. De säger också att de ibland blir lite osäkra då de ska ta upp
känsligare bitar som de inte vet hur vårdnadshavaren kommer ta till sig.

Av en informant framgår det att han/hon inte lägger några personliga känslor i
utvecklingssamtalen, utan är professionell i förhållande till sin yrkesroll. NordinHultman (2004) beskriver en bild av förskolans personal, där personalen styrs och
regleras av andra t.ex. chefen, styrdokumenten och regeringen. Detta kan kopplas till
det som informanten säger då hon hänvisar till sin yrkesroll, då hon styrs av de
riktlinjer som hon åtagit sig vid sitt yrkesval.

5.4 Att hjälpas åt
I intervjuerna nämner informanterna, oberoende av varandra, sina kollegers
betydelse i förhållande till olika delar i utvecklingssamtalet. Utan kollegerna menar en
informant att han/hon inte hade kunna planera inför utvecklingssamtalen. Det
framgår även att kollegerna utgör ett andra par glasögon, som de vänder sig till och
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pratar med om barnen för att få andra perspektiv. När arbetstiden inte täcker den
tiden som barnet vistas i förskoleverksamheten, blir kollegernas vetskap om barnet
en del av det material som utgör utvecklingssamtalets innehåll. En informant menar
att utan kollegerna hade de inte kunnat genomföra utvecklingssamtalen, då tiderna
för utvecklingssamtalen ofta läggs på verksamhetstid. En möjlig tolkning av det
informanterna säger är att de samspelar med varandra för att vidareutveckla
kunskaperna om barnen (Säljö, 2000).

Förskollärarna har olika ansvarsbarn, det är dessa ansvarsbarn som förskollärarna
sedan planerar och genomför utvecklingssamtalen för. Markström (2008) menar att
även om förskollärarna har ansvar för olika barn, är det viktigt att föra samtal och ha
genomgångar i arbetslaget av varje enskilt barn. Det är sedan arbetslagets ansvar att
samla in information om barnen genom observationer, anteckningar eller som i detta
fall, mallar för att sedan diskutera materialet tillsammans i arbetslaget. Det stämmer
överens med den bild som informanterna ger.

Förskollärarna säger i intervjuerna att det är viktigt att ha en backup, där en kollega
finns med och stöttar under svåra utvecklingssamtal. De menar att de inte känner sig
ensamma, utan att det är fler än en som hört eller sett en viss sak som måste tas
upp. Genom att förskolläraren är en god samtalsledare och lyssnare menar
Hofvendahl (2006) att många problem kan förbises under utvecklingssamtalet. En
möjlig tolkning av det informanterna säger är att stöttningen från en kollega hjälper
förskollärarna att känna sig mer säkra. Som Hofvendahl beskriver, framgår det utifrån
intervjuerna att förskollärarna vet vad som ska tas upp och är bättre utrustade att
förmedla budskapet, vilket backupen kanske hjälper till med genom dess närvaro. Ur
ett sociokulturellt perspektiv är en möjlig tolkning att med hjälp av varandras
erfarenheter hittar förskollärarna andra möjliga lösningar på problemen (Säljö, 2011).

5.5 ”Sen finns det ju speciella situationer…”
I intervjuerna framkommer olika problem, från olika informanter. Det är problem allt
ifrån fasta vårdnadshavare till inblandning av myndigheter. En förskollärare kan se
problem i att det kan bli för många personer i det rum där utvecklingssamtalet hålls,
en annan informant ser det som ett problem när de ska meddela vårdnadshavaren
att deras barn är i behov av särskilt stöd. Ett problem som nämns av informanterna är
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när föräldrarna är skilda och inte kan kommunicera med varandra utan att barnet och
förskolläraren hamnar i kläm. Ytterligare ett problem är när utvecklingssamtalet tar en
oväntad vändning så att förskolläraren inte vet vad han/hon ska säga eller göra. En
möjlig lösning enligt Hofvendahl (2006) kan vara att förskolläraren är en god lyssnare
och samtalsledare och låter utvecklingssamtalet ta den tid som vårdnadshavarna
eller förskollärarna behöver för att reda ut eventuella problem. Erfarenheter är ur ett
sociokulturellt perspektiv ett sätt att bete sig i en viss situation (Säljö, 2011). En
möjlig tolkning är att vårdnadshavarna har erfarenheter av utvecklingssamtal som gör
att de beter sig på ett sätt som för förskolläraren blir problematiskt.

5.6 Sammanfattning av analys
Sammanfattningvis visar analysen att förskollärarna använder sig av en mall som
enligt aktuell forskning kan riskera i en normaliserande syn på barn. Det är intressant
att mallen tar så stor plats i informanternas svar, då det i styrdokumenten inte står att
en mall ska utgöra samtalsunderlag för utvecklingssamtalen. I styrdokumentet står
det endast att pedagogisk dokumentation ska användas för att främja barnens
lärande och utveckling.

Av analysen framgår det även att kollegialiteten har en

betydande roll när det gäller utvecklingssamtalets olika delar. Vårdnadshavarnas
möjlighet att påverka är inte något som nämns av informanterna utan endast att de
ska få möjlighet att ha inflytande och vara delaktiga i förskoleverksamheten.
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6 Diskussion
6.1 Metoddiskussion
Förkunskaperna som vi författare sitter inne med är olika, en av oss har ingen
erfarenhet alls av utvecklingssamtal, medan den andre har få erfarenheter av
utvecklingssamtal. Bristen på egna erfarenheter gör att vi författare inte kan följa upp
frågorna på samma sätt som en forskare med egna erfarenheter hade kunnat göra.

En nackdel med valet av förskola är att en av oss varit där på verksamhetsförlagd
utbildning. Det innebär att hon har kunskaper som inte framgår av intervjuerna,
samtidigt som hon försöker förhålla sig objektiv till detta. Det var under intervjutillfället
till fördel då hon visste svaret och kunde få fram det svar som hon visste att
informanten satt inne med. Nackdelen är att svar som framkommit kan tolkas och
påverka analysens utgång.

Då det fanns få intressenter som ville ställa upp på intervjuer, föll det sig att
informanterna vi intervjuat arbetar på samma förskola. Eftersom studien genomförs
på en förskola blir studien begränsad, det kan ses som en nackdel då det endast är
en förskolas arbetssätt som redovisas. Fördelen är att vi får olika perspektiv på
samma arbetssätt. Svaren som informanterna ger är inte generella för någon, svaren
är varje informants individuella svar och bygger på de erfarenheter som
förskollärarna har. För att få en vidgad bild skulle intervjuerna behöva kompletteras
med observationer av utvecklingssamtal som informanterna håller i.

I arbetet med att kategorisera svaren har vi sökt efter innebörder där vår studies syfte
synliggörs. I relation till forskningsfrågorna synliggjordes likheter i form av ord och
fraser så som vårdnadshavare, barnets utveckling, fördjupad kontakt, mallar, känslor,
hjälpas åt och speciella situationer. Genom att se till hela transkriberingens innehåll
synliggjordes likheter och skillnader i svaren, t.ex. ordet vårdnadshavare bildade
kategorin fördjupa kontakten med vårdnadshavarna. Vi valde att kategorisera på
detta vis för att få fram syftet med studien vilket är att öka förståelsen för
utvecklingssamtalets olika delar i förskolan.
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6.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien var att ta reda på hur några förskollärare uppfattar
utvecklingssamtalen

och

hur

de

beskriver

utvecklingssamtalet

utifrån

sina

erfarenheter. Som det framkom av intervjuerna är det flera faktorer som påverkar hur
ett utvecklingssamtal ter sig. Det handlar om vilka känslor förskolläraren har, om de
får stöd och hjälp från sina kolleger och vilka problem som kan uppstå. Det
framkommer även att de planerar utvecklingssamtalet efter en mall. Vi författare
förhåller oss kritiska till denna form av samtalsunderlag då det bidrar till normalisering
och ger förskollärarna auktoritet att disciplinera barnen mot mål. Gars (2006) och
Markström (2005) förhåller sig även de kritiska och i likhet med Gars och Markström
anser vi författare att det inte finns stöd för att mallar ska användas som
samtalsunderlag. Det finns inte några riktlinjer utan läroplanen för förskolan, Lpfö
98/10 förespråkar en förskola som är fri från värderingar.

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan utvecklingssamtal förstås som ett sätt att
kommunicera och samspela med andra individer (Säljö, 2000). I förskolan
kommunicerar och samspelar vårdnadshavare och förskollärare när barnen hämtas
och lämnas, men det är först vid utvecklingssamtalet som förskolläraren och
vårdnadshavaren kan få en djupare kontakt med varandra. Vad samtalet ska
innehålla och hur samtalet ser ut är inte generellt för alla förskolor, utan en tolkning
som varje förskollärare får göra själv.

De skillnader som finns mellan de olika dokumenten barnstugeutredningen,
pedagogiskt program för förskolan, läroplanen för förskolan, Lpfö 98 och läroplanen
för förskolan, Lpfö 98/10 är tydliga när det kommer till vårdnadshavarens delaktighet i
förskolan. Det är ett framsteg att utvecklingssamtalet har blivit en punkt i
styrdokumentet, till skillnad från barnstugeutredningen och pedagogiskt program för
förskolan som endast talar om föräldramöte. Gars (2002) har i sin forskning har
kommit fram till att gränsen mellan förskollärarens ansvar och vårdnadshavarens är
hårfin. Gars hävdar att utvecklingssamtalet är det enda samtal där den hårfina linjen
får komma fram, vilket vi författare håller med om.
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Barnstugeutredningen och pedagogiskt program för förskolan gör ingen skillnad på
förskollärare och barnskötare, det är den som vårdnadshavaren känner mest tillit till
som är aktuell att föra samtalet med. Vi författare är frågande till om inställningen är
likadan i läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. Det beskrivs endast att det är
förskolläraren som är ansvarig för att utvecklingssamtalet skall äga rum, men att det
är arbetslaget som gemensamt ska planera och genomföra utvecklingssamtalen. Är
det då tänkt att barnskötaren ska förmedla information till den förskollärare som
håller i utvecklingssamtalet eller fungerar det så att barnskötaren håller i
utvecklingssamtalet? Av det informanterna säger framkommer det inte om
barnskötarna är lika delaktiga i utvecklingssamtalsprocessen som förskollärarna är.

Det framgår av informanterna att deras erfarenheter har en stor betydelse för hur de
känner inför ett utvecklingssamtal. Tiden inför planering av utvecklingssamtalen
spelar också en betydande roll menar informanterna, som säger att ju mer
förberedda de är desto bättre känns det. Sheridan (2009) har i sin undersökning
kommit fram till att kompetensen hos förskolläraren har en betydande roll för hur de
agerar

i

sin

yrkesroll.

Författaren

framhåller

liksom

informanterna

att

erfarenheten/kompetensen förändras med tiden. Det kan ses ur ett sociokulturellt
perspektiv där erfarenheter är ett redskap för att handla i en viss given situation. Med
hjälp av dessa erfarenheter kan problem lösas och konsekvenser synliggörs genom
ett visst handlande (Säljö, 2000). Enligt oss författare är erfarenhet en stor tillgång,
men menar att generationsförändringar ska synliggöras i kompetensen som
förskolläraren innehar, samhället förändras och förskollärarna måste ha kompetens
därefter. Därför är vi författare kritiska till att informanterna anser att erfarenheter går
före utbildning.

När informanterna är osäkra på vårdnadshavares reaktion tar de hjälp av en kollega
för att få stöd. De förväntningar som människan har inför ett möte med andra, som
Säljö (2000) beskriver, innebär att tidigare erfarenheter bestämmer hur vi beter oss i
en viss situation. Vilket kan förklara en del av de problem som informanterna väljer
att nämna. Hofvendahl (2006) beskriver i sin forskning ett problem där
vårdnadshavarens erfarenheter påverkar hur vårdnadshavaren beter sig under
utvecklingssamtalet. Informanterna tar upp exempel där vårdnadshavare är fasta i
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sina åsikter kring sitt barn, dessa åsikter är, ur ett sociokulturellt perspektiv, skapat av
tidigare erfarenheter (Säljö, 2000).

Informanterna är tydliga i intervjuerna att utan kollegerna hade utvecklingssamtalen
sett annorlunda ut. Den stöttning som förskollärarna får av sina kolleger gör att de
har tid att planera inför utvecklingssamtalet, genomföra barnintervjuerna, genomföra
utvecklingssamtalet och framför allt att vid behov få hjälp i utvecklingssamtalet. Enligt
Säljö (2011) är tänkandet något som produceras i samtalet och det äger rum både
inom människan och mellan människor. Ur ett sociokulturellt perspektiv, är det bra att
förskollärarna tar hjälp av sina kolleger för att utveckla sina egna tankar och få fler
aspekter av ett fenomen. Utan kommunikationen kolleger emellan menar vi författare
att information och erfarenheter inte utbyts och en möjlig konsekvens av det skulle bli
att kunskapen hos varje förskollärare är begränsad och entydig.

Informanterna talar om problem som kan ha med språkförbistringar att göra, eller att
vårdnadshavaren vill tala om något som förskolläraren inte förutsett eller förberett sig
på. Gars (2006) har i sin forskning fått fram att förskollärare hittar på egna problem
att ta upp under utvecklingssamtalet. Motivet, enligt Gars, till varför förskollärarna gör
så är för att förbereda barnen inför skolan. Detta är inte något som vi författare har
fått fram i vår studie, men är värt att nämna då vi författare inte vet om dessa problem
som informanterna nämner verkligen uppkommit i samtal med vårdnadshavarna,
eller om de nämner det för att det är problem som förskollärarna själva väljer att ta
upp. Frågan är om det är nödvändigt med utvecklingssamtal om allting är bra med
barnet?

Anledningen till utvecklingssamtal, enligt informanterna, är att vårdnadshavarna ska
bli mer delaktiga och få inflytande över den förskoleverksamhet som deras barn
vistas i. Dessa samtal ska enligt Markström (2005) vara ett avbrott från de vardagliga
samtalen och Gars (2006) menar att i dessa samtal ska vårdnadshavaren få
möjlighet att påverka samtalen. Det är intressant att se att informanterna använder
orden delaktighet och inflytande då det i styrdokumentet läroplanen för förskolan,
Lpfö 98/10 står att vårdnadshavarna ska ha möjlighet att påverka.
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6.3 Slutsats
I vår studie har det visat sig att utvecklingssamtal är något väldigt komplext. För att
genomföra ett utvecklingssamtal är förskollärarna eniga om att kollegerna spelar en
viktig roll. Utan kollegerna kan inte utvecklingssamtalet planeras och genomföras.
Det är tack vare kollegernas ögon som kunskaperna kring ett barn vidgas. När
utvecklingssamtalet sedan ska genomföras är kollegerna där för att stötta vid
eventuella svårigheter eller för att ta hand om förskoleverksamheten då en kollega
har ett utvecklingssamtal.

En mall är i vår studie utgångspunkten för utvecklingssamtalet. Mallen har stor
betydelse för de förskollärare som intervjuats då denna mall ligger till grund för
utvecklingssamtalet. Det finns många frågor kring denna mall, då den kan vara
normaliserande, begränsande och göra så att vårdnadshavarna bedömer sitt barn
omedvetet. Förskollärarna använder sig av just det som forskarna är kritiska mot, en
mall. Förskollärarna nämner inte pedagogisk dokumentation som underlag för
utvecklingssamtalet vilket är konstigt då det finns andra riktlinjer som förespråkar
pedagogisk dokumentation för att barnen ska se sin egen utveckling. Det som är
intressant i vår studie är att förskollärarnas behov av mallen är stor, de pratar om
denna mall som om de inte hade klarat av att ha utvecklingssamtalet utan den.
Intressant hade varit och se förskollärarna arbeta utifrån något annat än mallen och
se om det är någon skillnad.

Som fortsatt forskning är det intressant och se om utvecklingssamtalen verkligen ser
ut som förskollärarna beskriver i vår studie. Det hade också varit intressant att se om
annan dokumentation används på just denna förskola som vi författare studerat. En
annan möjlig forskning skulle kunna vara att se hur pedagogerna hade valt att
planera utan mallen och vad det blir för skillnad, med och utan mall.
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7 Sammanfattning
Syftet med studien var att få ökad förståelse för utvecklingssamtalets olika delar. Vi
ville få en bredare kunskap om vad ett utvecklingssamtal innebär utifrån
förskollärares uppfattningar och erfarenheter. Vi valde att intervjua sex förskollärare
på en förskola i en tätort i en medelstor kommun i södra Sverige. I studien har vi
utgått ifrån det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. Vi har även
tittat på tidigare forskning kring utvecklingssamtal och utgått från forskare som Gars
(2002), Granath (2008), Hofvendahl (2006) och Markström (2005). Vi författare har
även valt att studera annan litteratur för att få ett bredare perspektiv på
utvecklingssamtalet.

I vår studie har vi kunnat se olika delar av utvecklingssamtalet. Vi har valt att
presentera dem utifrån fem olika teman som framkommit under intervjutillfällena.
Dessa fem teman är: utvecklingssamtalets innehåll, ”vi har ju jobbat fram en mall”,
känslorna innan ett utvecklingssamtal, att hjälpas åt och ”sen finns det speciella
situationer…”. Utvecklingssamtalet innefattar olika delar, det är väldigt komplext. De
olika delarna visar på hur stor betydelse utvecklingssamtalet verkligen har. En
medvetenhet måste finnas kring den normaliserande och bedömande effekt som
utvecklingssamtalets delar kan inneha.

Informanterna använder sig av just det som forskarna avråder förskollärare att göra,
nämligen en mall. En mall som kan riskera att resultera i en normaliserad syn på barn
och används för disciplinering av barn (Markström, 2005). Vi författare menar att det
är intressant hur informanterna inte nämner någon annan form av samtalsunderlag.
Även

att

de

inte

talar

om

pedagogisk

dokumentation

som

en

del

av

samtalsunderlaget inför utvecklingssamtalet förvånar oss eftersom det är en stor del
av läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10.
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Bilagor
Bilaga 1

Intervjuguide
Hur använder sig några pedagoger av utvecklingssamtal i förskolan?
-

Vi har under vår utbildning inte fått så många erfarenheter av
utvecklingssamtal, skulle du kunna berätta hur du uppfattar
utvecklingssamtalets syfte i förskolan?

-

Skulle du kunna berätta om vad du vill uppnå med dina utvecklingssamtal?

Hur förbereder sig några pedagoger sig inför utvecklingssamtal i förskolan?
-

Eftersom vi inte har så mycket erfarenheter av utvecklingssamtal undrar vi om
du kan berätta hur mycket tid du använder till planering av utvecklingssamtal?

-

Skulle du kunna säga att du får tillräckligt med tid till planering av
utvecklingssamtal?
o Vid nej; skulle du kunna berätta hur du gör för att få dina planeringar
färdiga.

-

Vi är lite nyfikna på om du använder dig av någon form av mall när du
planerar?

-

Vad har du för några erfarenheter av fördelar eller nackdelar med att planera
som du gör?

Hur upplever några pedagoger utvecklingssamtalen känslomässigt?
-

Vill du berätta för oss hur du känner inför utvecklingssamtalet?

-

Känner du att du får någon form av stöd från arbetslag och/eller chef?
o Om ja; vill du förklara vilken form av stöd får du?

-

Skulle du kunna berätta hur du brukar känna efter ett utvecklingssamtal?

-

Känner du att du möjlighet att få hjälp vid behov?

Hur anser några pedagoger att de hanterar problem som kan uppstå vid ett
utvecklingssamtal i förskolan?
-

Upplever du att det kan uppstå några problem under utvecklingssamtalet?
o Vid ja; vill du berätta om de problem som du upplever är de vanligaste?
o Vill du berätta för oss hur hanterar du dessa problem?
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Bilaga 2

Informationsbrev
Hej.
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Högskolan i Kristianstad. Under
våren 2012 arbetar vi med vårt examensarbete som vi valt ska handla om
utvecklingssamtal i förskolan. Syftet är att få en bredare kompetens angående
utvecklingssamtal och se hur pedagoger ute i förskoleverksamheter använder sig av
just utvecklingssamtal. Våra frågeställningar är följande: Hur använder sig några
pedagoger av utvecklingssamtal i förskolan? Hur förebereder sig några pedagoger
inför

utvecklingssamtal

i

förskolan?

Hur

upplever

några

pedagoger

utvecklingssamtalen känslomässigt? Detta för att hjälpa oss och många andra att få
en större inblick i utvecklingssamtal i förskoleverksamheter.

Som empirisk grund har vi valt att använda oss av intervjuer med ett antal utbildade
pedagogers erfarenheter kring utvecklingssamtal. Intervjuerna beräknas ta 45
minuter cirka. Vid själva intervjutillfället kommer vi båda lärarstudenter att medverka,
vi kommer använda oss av anteckningar och bandinspelning under intervju för att
dokumentera.

Viktigt att känna till är att intervju är frivillig (ni behöver inte delta), om ni väljer att
delta kan ni när som helt avbryta intervjun utan att ange några orsaker. De som
kommer ha tillgång till intervjun är vi och innan materialet hamnar i examensarbetet
kommer det bearbetas på så vis att de deltagande avidentifieras (ni kommer i
examensarbetet förbli anonyma). När vi fått ett godkännande på vårt examensarbete
kommer inspelningarna att raderas. Som en bekräftelse på att just du väljer att delta
bifogar vi en medgivandeblankett som ska fyllas i och lämnas vid intervjutillfället.
Är du intresserad? Då är du välkommen att kontakta oss, antingen:
Anni Arvidsson 0721 - 74 48 73

anni.korkko_arvidsson0010@stud.hkr.se

Marie Nilsson 0733 - 56 89 62

marie.nilsson0169@stud.hkr.se
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Bilaga 3

SAMTYCKE
Jag samtycker härmed till att medverka i en undersökning om utvecklingssamtal i
förskolan. Min medverkan sker i form av en intervju som kommer att spelas in, med
hjälp av en ljudupptagare. Genom konfidentialitetskravet kommer min identitet att
skyddas och ljudupptagningen kommer att tas bort vid godkänt examensarbete.
Undersökningen jag ska medverka i genomförs av studenter från Högskolan
Kristianstad. Jag har även fått ta del av undersökningens mål och syfte.
Jag har blivit informerad om att jag när som helst kan avbryta intervjun utan att ge
någon förklaring.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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