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Abstract 
Skollagen imposes parents and preschoolteachers at each preschool to conduct a parent-teacher 

conference once a year. The conferences are to be built on a broad and nuanced image of the 

child's development and learning, if the child thrives, has fun and works socially. The parent-

teacher conferences in preschools are conducted in the vast majority without children. New 

directives in the municipality I am studying stipulates that children are to participate. Ethical 

aspects, questions about integrity and the value for the children to participate for their own sake 

arouses. The purpose of this study is to find out how the parent-teacher conferences with 

teachers, children and their parents is working in practice. 

The research questions in this survey are; how does the parent-teacher conferences work when 

children participate? What role do parents, teachers and children receive in the new way of 

conducting parent-teacher conferences? How does the preschool cooperate with the parents in 

terms of children's development and learning? 

This survey is written in essay form, a form that at the same time forms both method and 

content. Narrative and reflective insight in the practice of preschool, as well as interviews with 

preschool teachers at three different preschools shows a picture of a preschool in change.  

The survey shows that there are contradictions between skollagen and the municipality's 

directive on the form and content of the parent-teacher conferences. It points both to the 

importance of the parent-teacher conferences as well as its complexity in a preschool in change.  

The interviews shows that parent-teacher conferences where children participate reduces the 

perspectives of the child's entire stay and being in preschool in favour of a stronger emphasis 

on the child's learning concerning the curriculum's knowledge goals. By integrating theoretical 

perspectives with reflections on my own practice and empirical interviews aspects of the pre-

school's transformation emerge towards a stronger emphasis on the learning perspective. 
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Sammanfattning 

Skollagen påbjuder att vårdnadshavare och personal på varje förskola minst en gång per år ska 

genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande, ett utvecklingssamtal. Samtalet ska 

bygga på en bred och nyanserad bild av barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, har 

roligt och fungerar socialt. Utvecklingssamtal i förskolan genomförs i de allra flesta fall utan 

barn. Efter nya direktiv i den kommun jag undersöker vill man att barnen ska delta. Frågor 

väcks kring etik, integritet och kring vilket värde ett utvecklingssamtal för barn mellan ett till 

fem år har. Undersökningens syfte är att på ett djupare plan ta reda på hur utvecklingssamtal 

med pedagoger, förskolebarn och deras föräldrar fungerar i praktiken. Utgångspunkten är tre 

huvudfrågor, hur fungerar den praktiska användningen av utvecklingssamtalsdokumenten? 

Vilken roll får vårdnadshavare, pedagoger och barn i de nya utvecklingssamtalen? Hur 

samarbetar förskolan med vårdnadshavare kring barnens utveckling och lärande? 

Undersökningen är skriven i essäform, en form som på samma gång bildar både metod och 

innehåll genom narrativa och reflexiva nedslag i praktiken, samt intervjuer med förskollärare 

på tre olika förskolor. Undersökningen visar att det finns en reell motsättning mellan skollagens 

och kommunens direktiv gällande form och innehåll för utvecklingssamtal. Den pekar både på 

utvecklingssamtalets betydelse och dess komplexa plats i en föränderlig förskola. 

Intervjustudien visar att utvecklingssamtal där barn deltar smalnar in perspektiven på barnets 

hela vistelse och vara på förskolan i riktning mot en starkare betoning på barnets lärande inom 

läroplanens kunskapsmål. Genom att integrera teoretiska perspektiv med reflektioner över min 

egen praktik samt empiri från intervjuer framkommer aspekter i förskolans omvandling mot en 

starkare betoning av lärandeperspektivet.  
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Ombud för förändringar  

Pedagogombudsmötet har precis börjat. Jag är representant för min förskola och det är min 

uppgift att föra vidare det som sägs här till mina kollegor. Idag ska det handla om 

utvecklingssamtal. Kommunens strategigrupp har dragit upp nya riktlinjer för hur vi ska 

genomföra dem. Kommunens utvecklingsledare håller i mötet. Hon pratar om formativ och 

summativ bedömning, det vi ska förmedla ska vara av formativ art. Jag är inte tidigare bekant 

med begreppen och behöver fundera en stund innan jag förstår vad de betyder. Under mötets 

gång klarnar det och jag förstår att vi på vår förskola redan pratar i de banorna utan att använda 

begreppen. Vi tänker framåt, vi försöker se vad som upptar barnets intresse och bygger vidare 

på det och vi försöker att fånga lärandet, även om jag tycker att det är svårt. Men vi tar väl ändå 

avstamp i det summativa, det som är, för att bedöma hur vi ska gå vidare?  

Hon pratar också om att det är barnets förmågor och det de kan som ska belysas, inte problem 

eller svårigheter, vilket jag tycker är självklart. Det är inte det som är det nya, utan att barnen 

ska börja vara med på samtalen. Vi ska ha med dokumentation som visar barnets lärprocesser 

och genom den ska barnet och vi pedagoger hjälpas åt att berätta om barnets utveckling och 

lärande. Utveckling och lärande används synonymt med varandra som om de är samma sak, är 

de det? Jag funderar på vad utvecklingssamtalet är till för, vad barnen lär sig så klart, men 

också om hur barnet har det rent allmänt hos oss. Hur kan vi prata om barnens utveckling och 

det vi kanske behöver hjälpas åt med för att stödja barnet? Om samtalet enbart ska handla om 

vad de lärt sig kommer det nog att fungera, men tänk om jag ska ha samtal med en förälder vars 

barn behöver stöd i något som faktisk är en svårighet. Jag frågar om det och får till svar att vi 

får boka ett annat samtal vid sådana behov. Sådana samtal kallas just på det här mötet för 

orossamtal, men döps senare om till föräldrasamtal, men det vet jag inte när jag sitter där på 

mötet. Meningen är inte att vi ska prata om svårigheter, vi ska hålla oss till barnets utveckling 

och lärande när de är med. När jag går därifrån känner jag mig ändå tveksam.  

 

Väl hemma på förskolan öppnar jag mailen och har fått samtalsunderlagen skickade till mig. 

Jag läser igenom dem noga för jag är nyfiken på syftet med att barnen ska vara med. Det finns 

tre syften. Dessa är: att visa för vårdnadshavare hur förskolan bidrar till barnets utveckling och 

lärande, att på ett konkret sätt beskriva barnets utvecklings- och lärprocesser i relation till 

strävansmålen i läroplanen och att få ta del av vårdnadshavares synpunkter. Jag kan inte se att 

något av syftena beskriver tanken med att barnen ska delta för sin egen skull. Jag läser vidare 

och ser att samtalen ska beröra barnets trivsel och strategier för lärande. Det finns förslag på  
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sätt att benämna lärstrategier som till exempel kastar sig in i, prövar själv, experimenterar och 

undersöker eller iakttar först och gör sen, tittar länge, skapar sig kanske en inre bild innan 

han/hon försöker något nytt.  Att härma finns också med som förslag på hur vi kan benämna en 

lärstrategi. Våra bedömningar ska vara av formativ art, framåtsyftande och stödjande för 

fortsatt utveckling och lärande, utan att värdera barnet. Vi ska beskriva hur barnen gör när de 

lär sig och till hjälp kan vi använda dessa exempelord, men blir samtalet av formativ art då? 

Dokumenten kring samtalen ser inte ut att vara utformade för barnens skull. Det känns svårt för 

mig att förmedla förändringen till mina kollegor för jag inte är säker på att det här är något bra.  

Jag får stöd och medhåll från mina forna kurskamrater som jag gick den erfarenhetsbaserade 

förskollärarutbildningen med, och som nu är mina arbetskollegor. Vi ställer samma frågor 

tillsammans, vi lyfter integritetsfrågan, den etiska aspekten och vad samtalet egentligen ska 

vara till för. Vi tittar också på de syften som står med, vi är eniga om att syftet med att barnen 

ska vara med fattas. När vi vid ett senare tillfälle tar upp utvecklingssamtalen på ett möte med 

alla förskolans pedagoger kommer liknande funderingar från flera håll. Vi bestämmer, över 

huvudet på både chefen och kommunen, att vi ska vänta och se vad utvärderingen på de 

förskolor som följt riktlinjerna visar. Vi på vår förskola ska inte göra som vi blivit tillsagda just 

i år. Vi får se nästa år. 

Året efter ber jag chefen om utvärderingen som jag antar att någon gjort efter en så pass stor 

förändring. Det visar sig att det inte finns någon. Dokumenten för samtalen är reviderade, men 

det finns fortfarande inget syfte med för barnen. Jag säger till chefen, efter att ha diskuterat med 

mina kollegor, att vi avvaktar ett år till, tills utvärderingen och syftet för barnen kommer med. 

Hon gillar inte det jag säger och hon gör klart för mig att meningen är att alla ska ha med barn 

på utvecklingssamtalen, det här är något vi behöver förstå och att det måste bli så. Jag tror att 

hon tycker att jag är obstinat och att jag inte förstår det hon förstår, och det stämmer kanske. 

Men vi på vår förskola kör ett år till utan barn. Fast jag har börjat fundera på om jag gör rätt. 

Jag bestämmer mig för att titta lite närmare på hur jag själv genomför ett utvecklingssamtal. 

Tänker jag rätt när jag så starkt bidrar till att mobilisera hela förskolan emot att barnen ska vara 

med på utvecklingssamtalen?  

Jag förbereder ett utvecklingssamtal  

Jag har precis dragit upp alla papper inför utvecklingssamtalen. Ett av dem är en inbjudan till 

samtalet med frågor som riktar sig till både föräldrarna och barnen. Längst upp finns en 

streckad rad som avslutas ”inbjuds att vara med på samtalet”. På den streckade raden ska vi 

skriva det inbjudna barnets namn. Den raden har jag dolt under ett tjockt lager tippex innan jag 
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kopierade upp de 22 exemplaren vi behöver. Mina båda avdelningskollegor får varsin mapp 

innehållande samtalsdokumenten, en plastficka för varje familj de ska ha samtal med. I mappen 

ligger också intervjufrågorna som vi brukar använda. De finns inte med i kommunens 

dokument, men jag tycker att intervjun är viktig så den får fortsätta att vara med bland våra. Jag 

vill vara ute i god tid och börjar med intervjuerna några veckor innan samtalen ska börja. Nu 

letar jag upp Ellen och hittar henne vid sandbordet, Maja och hon har byggt ett landskap av 

stenar och pinnar där några av våra skogsdjur i plast bor. Jag frågar om hon har tid en stund och 

om jag kan få intervjua henne. Hon tittar frågande på mig och jag förklarar att intervjua betyder 

att fråga frågor. Till exempel om hur hon har det på förskolan och vad hon brukar leka och så. 

Hon har tid och jag tar med pappren och ett äpple till Ellen och går till sagorummet så att vi får 

vara ifred. På första frågan som är ”Hur tycker du att det är att vara här på förskolan?” svarar 

hon som alla barn nästan alltid gör, Bra! När jag frågar vad det är som är bra säger hon. 

- Att barnen är så snälla! 

 

När jag frågar vad hon tycker är roligt för att få reda på mer svarar hon; 

- Cirkus är roligt! Till exempel att vi håller på att träna på den där balansgången. Jag kan 

så mycket om cirkus och jag kommer på så många saker. Abel Sabel kirrikanabel, det 

trollet kom ju jag på. Jag kan trolla nu! Man tar en banan och stoppar in spagetti, sen 

väntar man några veckor och sen tror alla att det är maskar i bananen! Det är roligt! 

 

Vilken bra idé, säger jag, du har verkligen många bra idéer till cirkusen! Hon berättar alla 

kompisar hon brukar leka med och när hon nämner dem så säger hon också vad hon brukar leka 

med dem. Bageri tycker hon om, den leken är så rolig så jag leker den varje dag nästan. Och 

spela fotboll, men då blir jag faktiskt trött i benen, men det gör inget. Rita, det är ju ingen lek, 

men det är roligt, man kan leka skola när man ritar, jag har lekt skola med Beata. På frågan om 

hur hon är en bra kompis svarar hon att hon alltid är snäll och jag håller med och säger att jag 

märkt att hon leker med många barn och att det verkar gå bra att bestämma tillsammans i leken. 

Jag tänker också att alla de lekar hon nämner har jag varit med och startat eller hjälpt henne in 

i. Nu frågar jag om någon gjort något snällt mot henne. 

- Ja, faktiskt ofta, Vera har gett mig en teckning och några barn kan trösta mig om jag är 

ledsen, eller några fröknar.  

 

Sedan kommer frågan om det finns något hon inte tycker om på förskolan. Ellen blir tyst en 

stund sedan säger hon; 
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- Ja, ibland vet jag inte vad jag ska leka. 

 

Jag säger att jag märkt att hon ibland sätter sig för sig själv och läser en bok eller bara går 

omkring. Hon säger att det är då hon inte vet vad hon ska leka. Ellen har räknat upp många 

kompisar på frågan innan ändå har jag sett att hon ibland drar sig undan och jag har funderat på 

om hon känner sig utanför. Jag vet att hon tidigare sagt att hon tycker att lekarna är lite för 

tråkiga när jag frågat varför hon slutat vara med ibland. Hon har sagt att hon inte vet hur hon 

ska leka lekarna. Jag tänker att det kan vara skillnad på lekarna från hennes förra förskola och 

att hon inte känner igen eller vet hur hon ska göra när barnen leker till exempel mamma pappa 

barn. Den leken ser ju olika ut i olika barngrupper. Jag frågar om det är så att hon inte vet vem 

hon ska leka med heller. Ja, så är det. Ellen är trots allt ny på vår förskola och även om hon 

kommit in bra i gruppen och till synes leker mycket med de andra, så visar hon nu att hon ännu 

inte känner sig helt hemma hos oss, att hon ännu inte hittat sin roll i gruppen. Jag frågar om hon 

skulle kunna komma till mig eller någon annan fröken när det känns så och att jag ska hålla lite 

koll på henne. Jag frågar om hon vill att jag ska hjälpa henne. Vill du att vi ska gå runt 

tillsammans och se vad barnen gör och kolla om det finns någon lek som du kan vara med i? 

frågar jag. Det vill hon. De första veckorna hos oss så gjorde vi så, men allteftersom tiden gått 

har jag släppt det för Ellen har inte varit lika mycket vid min sida. Nu visar hon att hon 

fortfarande behöver det. Jag säger att det är bra att hon sa det där för annars kan jag ju inte veta, 

jag säger att jag inte kan se in i hennes huvud och veta vad hon tänker, för så tror jag att många 

barn tror. Men nu vet jag och då kan jag ju försöka hjälpa dig, säger jag.  Jag berättar för Ellen 

att hennes föräldrar också vill veta hur hon har det på förskolan och jag frågar om jag får 

berätta det hon sagt. Det får jag. Jag frågar henne trots att jag vet att Ellen inte skulle ha kunnat 

motivera ett nej och att hon inte skulle kunnat välja bort delar som hon inte skulle vilja ha med. 

Egentligen är det ett skenheligt försök att få henne delaktig i det som berättas om henne. 

Kanske skulle det vara mer ärligt om hon var med på samtalet, men skulle vi ha pratat om det 

här då?  

Efter intervjun studsar Ellen in på avdelningen och fortsätter sin lek med Maja. Jag funderar på 

det hon sagt om att hon inte vet vem hon ska leka med och jag berättar för mina 

avdelningskollegor att vi behöver hålla ett öga på henne. Någon dag senare ser jag hur Ellen 

sätter sig för sig själv i soffan med en bok, jag sätter mig bredvid och frågar om det är nu hon 

inte vet vem hon ska leka med. Det är det och vi tar varandra i hand och börjar gå runt och titta 

lite på vilka lekar som leks. När vi kommer in i byggrummet ligger Fanny med huvudet på en 

av de mjuka klossarna medan Linnèa lägger glaspärlor på hennes mage. Fanny är sjuk berättar 
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de. Medan vi tittar någon sekund på leken som pågår viskar jag till Ellen och frågar om hon vill 

att jag ska säga att hon inte vet vem hon ska leka med och om hon skulle vilja vara med i den 

här leken. Det vill hon och jag berättar med avslutningen; 

- Så nu känns det tråkigt för Ellen, hon vet inte vad hon ska leka. Kan hon få vara med på 

ert sjukhus? 

Det får hon gärna och jag ser att Ellen blir glad. Jag stannar en stund, men ser direkt att leken 

kommer att fungera, så jag lämnar dem. Ellen blir en av doktorerna och hon börjar hjälpa till att 

lägga glaspärlor på Fanny som ligger blickstilla med slutna ögon. 

Utvecklingssamtal med Ellens föräldrar 

Vi sitter i sagorummet precis som jag gjorde med Ellen några veckor tidigare. Ellens båda 

föräldrar och jag.  De har med sig lappen de fått med frågor inför samtalet. Frågorna handlar 

om hur Ellen trivs och hur de tycker att vi som förskola bidrar till Ellens lärande. Utifrån den 

börjar Ellens mamma berätta;  

- Vi var ju väldigt nöjda med Ellens förra förskola och vi tänkte ju mycket innan på hur 

det skulle bli för henne att byta. Nu när vi vet så har vi pratat en del hemma och jämfört 

hur det har blivit och då har vi tänkt på att här håller ni ju inte på så mycket med 

lärande. Jag menar, på den förra förskolan lärde hon sig ju väldigt mycket, hon kunde 

rabbla massor av fågelarter till exempel.  

Jag måste medge att jag blir överrumplad av det hon säger. Det blir en liten paus i hennes prat 

medan hon tittar på sin man och får en medhållande nick, själv tänker jag febrilt på hur jag ska 

svara henne. Jag hinner inte innan hon fortsätter själv. 

- Men å andra sidan, där hade hon inte någon sådan här relation med personalen som hon 

har här. Hon känner sig väldigt trygg, det märker vi. Hon tycker ju mycket om dig, och 

Nora och Eva. På den förra förskolan lekte hon med en eller ett par stycken och om de 

var borta så blev hon ju inte så glad direkt. Här verkar det som hon kan leka med flera. 

Och det här att hon kan gå in till andra avdelningar, det skulle inte ha gått på den förra 

förskolan, där var det ju mer styrt och de hade mycket grupper, naturvetenskapsgruppen 

och sådana, det var mycket mer styrt kan man säga. Det är liksom på olika sätt, den här 

förskolan och hennes förra. Det är lite så vi har pratat hemma och vi har väl kommit 

fram till att om vi ska välja så väljer vi nog det här sättet.  

 

Nu inflikar Ellens pappa; 
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- Fast först kändes det ju inte som hon var så där sprudlande glad som hon var på den 

andra förskolan när vi hämtade ibland. Men nu på sista tiden känns det som vi har fått 

tillbaks vår gamla Ellen.  

 

Ellens mamma håller med och nu berättar jag om intervjun och hur hon visat att hon känt sig 

lite vilsen trots att det sett ut som hon varit en i gruppen. Jag berättar om vår plan tillsammans 

och hur det gått. Efter doktorsleken i byggrummet har jag inte sett henne gå omkring eller sitta 

ensam med en bok. Vid ett tillfälle mötte jag henne i matrummet, vi gick förbi varandra och när 

våra ögon möttes så blinkade jag till henne för att visa att jag ser henne. Hon var inte sysslolös 

då utan var på väg in i cirkusrummet för att fortsätta sin lek med Fanny. Kanske räckte det med 

att någon vet och att hon kan få hjälp om hon behöver. Ellens pappa känner igen det jag 

berättar och säger att Ellen sagt hemma att hon vet att jag tycker om henne; 

- För hon blinkar alltid till mig, hade hon sagt en dag. 

 

Det känns bra att föräldrarna fått bekräftelse på att Ellen är sedd hos oss även av Ellen själv och 

att de vet att vi hjälper henne med det hon behöver. Det känns också bra att de tycker att de fått 

tillbaks sin gamla vanliga sprudlande glada Ellen. Men det där med att vi inte håller på med 

lärandet skaver lite. Vi ”håller på med lärandet”, men inte med just fåglar eller något annat som 

man kan rabbla hemma. Vi har ett cirkusprojekt. Det syns tydligt på både väggarna och på 

bloggen, men vi brukar inte koppla på läroplanscitat. Kanske är det själva redovisningen över 

lärandet som de sett en skillnad i? Eller tror de inte att hon lär sig om hon inte kan visa det med 

ord?  

För att få ihop en cirkus behöver man enligt barnen för det första göra biljetter, för hur ska folk 

annars komma in? Man behöver räkna ut hur många biljetter och gärna skriva någonting på 

dem tyckte barnen, fast det räcker med ett B om man inte kan skriva biljett. För det andra så 

måste man öva sig mycket på cirkuskonster. Framförallt gå balansgång! Och man måste ha 

jonglerbollar och lite konstiga djur. Att kunna stå på händer är också en viktig sak enligt 

barnen, det har flera av dem svarat i sina intervjuer inför utvecklingssamtalen.  

- Stå på händer det kan jag redan, det kunde jag när jag var tre tror jag, svarade Vera på 

frågan om vad hon ville lära sig. Nu behöver jag bara lära mig att gå på händer! 

 

Och att kunna cykla är bra enligt Ellen, för då kan en cirkusprinsessa cykla runt i manegen på 

cirkusen. Manegen, det ordet tror jag att hon lärde sig hos oss, men jag vet inte, hon kan ha 
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kunnat det innan. Hon har faktiskt lärt sig cykla under de månader hon gått hos oss. Det är ett 

viktigt lärande tycker jag. Det är ju inte riktigt som fåglar med en självklar läroplanskoppling 

till naturvetenskap, men ändå, rätt bra att kunna! Kanske lite svårt att koppla till läroplanen, 

finns det något mål som bidrar till att vi ska arbeta med kroppens alla möjligheter? Och vad var 

det hon lärde sig egentligen när vi övade på att cykla? Rent motoriskt var det ju att lyckas 

sammanfoga kroppens rörelser på ett sätt som får cykeln att gå framåt utan att den ramlar 

medan man själv sitter på. Men också att hon är en person som kan och som är modig, och för 

oss, att hon kände sig så trygg att hon kunde kasta sig ut och försöka med något så svårt som att 

cykla efter bara några veckor på sin nya förskola.  Jag tror att hon också lärde sig att vi hejar på 

henne och att vi blir glada när hon blir glad av att hon kan, och att vi gillar henne helt enkelt. 

Det här med att vi arbetar medvetet med att barnen ska veta att vi gillar dem är för att vi tror, 

eller vet rättare sagt, att det ger en förutsättning för att våga prova och att våga vara den man är. 

Vi ser också att det smittar av sig för barnen gillar varandra. Det märktes när Charlie fick syn 

på att Ellen kunde cykla på en tvåhjuling. 

- Kolla Ellen kan cykla! Ropade han varpå flera barn kom och tittade och också ville 

prova.  

Allt det här tänker jag, men utan att sätta ord på det. Jag hoppas istället att bilderna jag förberett 

inför samtalet ska visa hur lärandet finns inbakat i verksamheten. Nu öppnar jag Ellens mapp 

med bilder på datorn. Jag hade inte så mycket tid när jag gjorde mappen och jag tänkte inte då 

på hur jag skulle koppla dem till läroplanen. Jag hade en febrig Ville i knät och medan vi 

väntade på att han skulle bli hämtad passade jag på att göra i ordning Ellens mapp för 

utvecklingssamtal. I vanliga fall brukar jag ha det barn som ska vara med på samtalet med mig 

och min mening var att senare gå igenom bilderna med Ellen, men det hann jag inte. Nu har jag 

inte hennes ord med till bilderna och jag har inte för mig själv formulerat vilka strävansmål 

som kan härledas till vilken aktivitet. Med Ellens mammas ord i början av samtalet så känns det 

plötsligt viktigt. Jag har gjort i ordning åtta mappar den här veckan och ska jag vara ärlig så 

kommer jag inte riktigt ihåg vilka kort som ligger i Ellens mapp. Det är ca tjugo stycken. Jag 

blir glad när vi börjar bläddra, en av bilderna visar Ellen utklädd i full cirkusmundering, insvept 

från topp till tå med våra nya cirkussjalar på balansgången som vi byggt tillsammans. Hon ser 

glad ut och hon är tillsammans med flera andra som också är insvepta i cirkussjalar, Vera med 

en av jonglerbollarna vi gjorde på huvudet. Jag berättar att Ellen gärna ville vara med och såga 

i regeln som vi byggde balansgången av. Hon sa att det ”gick lite svårt och inte fort” när hon 

för första gången sågade med en riktig såg. Jag berättar också hur länge hon och Vera suttit när 
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vi gjorde jonglerbollarna, helt insmetade med tapetklister och tidningspapper formandes så 

runda bollar de kunde medan de pratade och skrattade. Nästa bild visar Ellen rörandes med en 

träslev i saffransbaket som alla föräldrar ska få på lucia. De andra barnen håller i bakskålen. 

Det var omöjligt för en person att klara saffransdegen själv, bakskålen snurrade runt och degen 

stod still när de försökte. Hedvig hade kommit på att alla måste hålla annars blir det inte 

blandat. Vi hade pratat om hur starka alla bagare måste vara medan barnen kämpade med 

degen. När jag ser bilden tänker jag att här hade jag kunnat koppla matematik till degen, hur vi 

mätte och hällde eller kanske naturvetenskap när det gällde jästen. Men det hade jag inte 

målmedvetet eller uttalat gjort i stunden så jag säger inget om det nu heller. Istället lyfter jag 

samarbetet och samtalet runt degen. Bilderna är i oordning och nu blir det cirkus igen, Ellen 

skriver på bilden, BILET 20 KRONOR, med bakåtvända siffror på en skylt. Den ska användas 

till hennes och Majas cirkus i cirkusrummet. Jag passar på att berätta att vi inrett ett rum med 

vår egengjorda balansgång och allt annat cirkusmaterial som vi gjort. Föräldrarna berättar att 

Ellen pratar väldigt mycket om cirkus hemma och att hon brukar leka cirkus. De säger att hon 

skriver hemma nu också, hon har börjat ljuda mycket. Jag berättar att det är precis så vi gör när 

vi skriver saker och att vi medvetet ser till att skrift behövs i både lekar och i styrda aktiviteter. 

Till tankekartan, barnens planering av cirkusprojektet, har de hjälpts åt att skriva CIRKUS i 

glada färger med tjocka flaskfärgsbokstäver på en skylt i mitten. Från den går trådar till 

cirklarna runtom och där står vad som ska finnas på cirkusen, KOSTIGAJUR, står det på en av 

dem och runtom sitter teckningar på konstiga djur med två huvuden eller åtta ben.  

Jag hoppas att bilderna hjälper föräldrarna att förstå hur vi tänker kring lärande. Jag tror att jag 

lyckades få dem att förstå hur vi tänker kring verksamheten och på vilket sätt Ellen är en del av 

den och på vilket sätt lärande är inbakat i de olika delarna av dagen. När jag i efterhand skriver 

ner det vi pratade om på utvecklingssamtalet ser jag hur mycket lärande det faktiskt är i vår 

verksamhet. Jag reflekterar över mammans första jämförelse med Ellens gamla förskola. Det 

där om att vi inte håller på så mycket med lärande. Efteråt tänker jag att det var tur att hon sa 

det så att jag kunde vara extra tydlig under samtalet. När vi lämnade ämnet sa de igen att om de 

skulle behöva välja vilket sätt som är bäst, så väljer de vårt. Tankar om hur vi visar lärandet 

stannar kvar hos mig, kanske behöver vi vara tydligare i fortsättningen ändå.  

Reflektioner  

Hur hade det här samtalet blivit om Ellen varit med? Hade vi pratat om hur hon känt sig lite 

utanför och hur hon fått hjälp med det? Hade vi pratat om hur man kan se på lärande? Hur 

skulle jag ha förmedlat Ellens tid hos oss utan att gå över gränsen för hennes integritet om hon 
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själv varit i rummet som föremål för samtalet och som enda barn bland tre vuxna? När jag 

reflekterar över min berättelse om Ellen och skriver ner mina reflektionsfrågor så 

utkristalliseras en bild för mig som jag inte var helt medveten om tidigare. Jag ser på mitt 

arbete på ett nytt sätt, där den sociala och den personliga delen hos barnen för mig får ett större 

och viktigare utrymme än läroplanens alla strävansmål. Är det så att jag fokuserar på att sörja 

för Ellen som person så mycket att jag försummar att fokusera på lärandet till förmån för den 

omsorg som behövs för att Ellens och de andra barnens välbefinnande och trygghet ska finnas 

med som en verklig del av dagen? Den delen av verksamheten som är svår att mäta och som är 

mindre redovisningsbar. Och som i samtal lätt hamnar över gränsen för barnets integritet. 

Kanske är det det som gör att ”barn med på samtalen” känns så fel för mig? Kanske är jag inte 

bra på att arbeta efter läroplanen? Behöver jag strukturera upp arbetet och mer målmedvetet 

koppla strävansmålen i skrift till allt vi gör och inte bara lite diffust referera till värdegrunden? 

Jag tycker att värdegrunden svämmar över av viktigt lärande, men det kanske inte räknas i 

jämförelse med strävansmålen? Ju mer jag reflekterar över utvecklingssamtal desto fler frågor 

väcks runt hela mitt arbete. Vad är det jag egentligen ska göra?  

 

Syfte och frågeställningar  

Som student på magisterprogrammet ”Den praktiska kunskapens teorier med inriktning 

utveckling av förskola” får jag möjlighet att i min magisteruppsats reflektera både kring mig 

själv och kring mitt yrkesutövande som förskollärare och anställd i en av kommunens 

förskolor. Min yrkeserfarenhet i förskolan sträcker sig så långt bak som till 1980-talet. Tjugo av 

de åren har jag arbetat på ett personalkooperativ, en privat form av förskola där personalen drev 

de viktiga frågorna. Jag är van att tänka själv och att väga för och nackdelar i olika situationer 

och jag är van vid att ha handlingsmöjligheter. Sedan 2011 arbetar jag i en kommunal förskola.  

Skillnaden är betydlig, främst visar den sig i att mina handlingsmöjligheter i många situationer 

är begränsade, ibland blir egna reflektioner helt enkelt onödiga eftersom de inte kan kopplas till 

handling. Sakta men säkert snurras jag in i kommunens spiral där en virvel av beslut kommer 

uppifrån och likt en tromb snurrar in i varje enhet och ändrar våra tankar och sätt att handla. 

Mitt i stormen är det svårt att spjärna emot och stanna upp för att tänka efter. Jämförelsen och 

metaforen med tromben får mig att se att många människor snurrar med och låter kommunen 

tänka åt dem, det är ändå en alltför hård påfrestning att tycka emot och förr eller senare ska det 

bli som kommunen sagt, det målet blev tydligt för mig i mitt samtal med chefen. Kanske de 

litar så mycket på att kommunen gör rätt saker, medan jag som ganska ny inte riktigt sett det 
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än? Jag har faktiskt tänkt tanken på hur lätt det skulle vara att sluta tänka och bara låta mig 

snurras med och styras uppifrån, men det bär emot, jag kan inte. Jag behöver veta vad jag gör 

och varför.  

För mig blir syftet med min magisteruppsats att sakta ner virveln och tänka efter, jag vill få tid 

att få klarhet i vad jag förväntas göra och varför. Kanske slutar min uppsats med att jag förstår 

att barnen bör vara med på utvecklingssamtalen och kanske gör den det inte. Min undersökning 

tillsammans med relevant forskning skulle kunna bli ett sätt för mig, men även för andra 

pedagoger att med denna uppsats stanna av virveln för att se sig om och själva avgöra vad som 

känns rätt. Jag vill använda möjligheten för att på ett djupare plan ta reda på hur 

utvecklingssamtal med pedagoger, förskolebarn och deras föräldrar fungerar i praktiken. Jag 

vill också vidga min förståelse kring begreppen utveckling och lärande.   

Mina forskningsfrågor till texten blir således; 

Hur fungerar den praktiska användningen av utvecklingssamtalsdokumenten?  

Vilken roll får vårdnadshavare, pedagoger och barn i de nya utvecklingssamtalen? 

Hur samarbetar förskolan med vårdnadshavare kring barnens utveckling och lärande? 

 

Etiska överväganden 

I framställningen av min undersökning har jag gjort flera etiska överväganden. Ett av dem 

handlar om min granskning av kommunens utvecklingssamtalsdokument.  

I min etiska bedömning när det gäller ovanstående har jag vägt två av vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer mot varandra. Det ena är individskyddskravet, vars syfte är att 

förhindra att individer på grund av forskning utsätts för psykisk eller fysiks skada 

förödmjukelse eller kränkning. Det andra är forskningskravet som innebär att samhället och 

samhällets medlemmar har ett berättigat krav på att forskning bedrivs. Forskningskravet 

”innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder 

förbättras”(Vetenskapsrådet 2011:5). I just min undersökning kan det innebära att förståelsen 

kring hur utvecklingssamtal kan te sig för barn, vårdnadshavare och pedagoger synliggörs. Jag 

har i mina etiska ställningstaganden kommit fram till att det är möjligt och befogat att granska 

dokumentens praktiska användning utan att någon enskild som varit med och tagit fram de nya 

dokumenten kan utsättas för negativa konsekvenser. Samtalens utformning skiljer sig från 
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skollagens text om utvecklingssamtal i förskolan eftersom barnens medverkan inte står 

inskriven i lagtext, det ger en indikation på att forskning och insyn behövs.  

 

Även i min inledande berättelse om Ellens utvecklingssamtal finns individskyddskravet med i 

mina ställningstaganden, men där mer absolut. Även om berättelsens kärna är autentisk har jag 

blandat in detaljer från flera samtal jag haft under året, i syfte att förhindra igenkänning. Jag har 

också fingerat alla namn. Det finns flera syften till att jag valde att beskriva ett så odramatiskt 

samtal som just det jag valde, ett är för att det inte ska bli tydligt eller självklart att det skulle 

varit olämpligt om Ellen varit med. En annan anledning är för att vi i samtalet får kritik för att 

ha varit otydliga med vilket lärande vi arbetar med på förskolan, något som kan visa sig vara 

tydligare i de fall barn är med på samtalen, ifall man följer kommunens syften. Jag vill på det 

viset vara ärlig och öppna upp för en friare reflektion och medvetet sätta mig själv i en position 

där också jag kan bli ifrågasatt av läsaren. 

 

De etiska överväganden som varit fog för reflektion gällande respondenter i mina intervjuer har 

handlat om individskyddskravet och förhandsinformation. I ett brev (se bilaga 1)för dem att 

läsa innan intervjun har jag bland annat beskrivit undersökningens syfte, vilken uppgift de har i 

projektet och sättet på vilket de kommer att anonymiseras. Jag vill på det viset förhindra att de 

känner sig överrumplade av mina frågor och att de ska få en uppfattning av hur de kan bidra till 

resultatet.  

 

Jag vill ta socialfilosofen Martin Bubers ord om samtal med mig i tanken under resans gång för 

att hålla mitt sinne öppet och reflekterande. Han skriver, ”Vårt tal är natur och verk på samma 

gång, något spirande och något färdigbildat – till uppgift att alltid på nytt fullända enheten 

mellan det som blir till och det som redan är” (Buber 1986:67). För mig handlar hans ord och 

hela min undersökning om att jag behöver vara medveten om min förförståelse och om att 

tillåta den att både finnas och omvandlas. Det handlar om att låta arbetets gång bilda ny 

förståelse och kunskap. 

 

Metod 

Jag skriver min magisteruppsats i essäform. Framlidne docent Lotte Alsterdal skriver om 

essäskrivande som metod för synliggörande och reflektion över praktisk kunskap. I en 

vetenskaplig essä finns, till skillnad från en traditionell vetenskaplig text där författaren strävar 

efter objektivitet, en tydlig berättarröst. Den tar sin utgångspunkt direkt i den erfarenhet 
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författaren har och även om en essä alltid har en personlig ansats är det inte personen som är i 

fokus, utan ämnet (Alsterdal 2014: 63-65). ”Essän sysslar med frågeställningar om mänskligt 

liv som kan ses på många olika sätt, men inte bevisas” (Ibid 63). En uppsats i essäform 

utmärker sig på så vis att den tar sin början direkt i praktiken i form av en gestaltning av en 

egenupplevd händelse eller ett fenomen som för författaren ”skaver” eller väcker undran, ofta 

handlar det om ett dilemma där utgången inte kan vara svart eller vit, rätt eller fel. ”Den går 

inte från det enkla till det sammansatta, utan tar sin utgångspunkt direkt i det komplexa” (Ibid: 

63). I en essä har reflektionen en framträdande betydelse, liksom skrivandet i sig. Genom 

reflektion som metod blir det möjligt att se saker och ting ur flera perspektiv. Lappalainen 

Hjertström beskriver reflektion som en förmåga att stanna upp eller ta ett steg tillbaka för att 

betrakta sina känslor eller begär (Lappalainen Hjertström, 2009: 18).  ”Reflektera betyder 

ursprungligen att återkasta ljus, att böja tillbaka, att spegla”(Ibid: 20). I en vetenskaplig essä 

speglar jag mig i mina egna erfarenheter och handlingar, böjer dem tillbaka, gör dem till 

föremål för reflektion. Jag ger dem möjlighet för möten med andra tänkare i en skrivprocess 

som vidgar min förståelse och synliggör praktiken. Det skulle kunna ses som en utökad 

förståelse av det egna jaget, men här gör Alsterdal en viktig distinktion när hon skriver att 

syftet med essän snarare är riktat mot rollen som handlande yrkesmänniska (Alsterdal 2016: 

69). Som handlande yrkesmänniska är det inte mig själv som person jag reflekterar över, utan 

min praktiska kunskap. Det gör att min roll i essän är dubbel, jag blir på en gång både subjekt 

och objekt.  

 

För att få svar på de frågor mitt dilemma har väckt hos mig bestämmer jag mig för att intervjua 

förskollärare som har haft utvecklingssamtal med förskolebarn och föräldrar enligt kommunens 

modell. Jag väljer att göra kvalitativa intervjuer, i sådana är ambitionen att upptäcka företeelser, 

att tolka och förstå livsvärden och beskriva uppfattningar eller kulturer (Patel & Davidson 

2003:103). Intervjuerna kommer visserligen att innehålla stödfrågor, men jag vill ändå luta mig 

mot metoden för ostandardiserade intervjuer där jag formulerar frågorna under intervjun i den 

ordning som det passar pedagogerna. Mina intervjuer kommer också att vara ostrukturerade, 

vilket betyder att pedagogerna kommer att lämnas maximalt svarsutrymme (Ibid 2003:72). Som 

en metod för tolkning av de svar jag får kommer jag att använda intentionell analys där jag som 

forskare kan använda min förförståelse som ett verktyg i tolkningen av intervjuerna (Ibid 

2003:30). I de fall jag behöver få reda på mer eller inte är säker på vad som menas kommer jag 

låta bli att använda svaret eller fråga vidare innan jag kan tillskriva mina informanter 

uppfattningar som jag tolkat av det som sagts. Det handlar om att vara etisk och rättvis mot 
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informanterna och om att få ett troligt resultat av det jag vill undersöka. Detta blir extra viktigt 

eftersom antalet informanter är litet.  För att texten lättare ska kunna behålla formen av en 

berättelse har jag döpt mina informanter. De har fått namnen Anna, Maria och Camilla. Dessa 

namn kommer jag att använda i löpande text för att klargöra vad jag hänvisar till mina 

genomförda intervjuer.  

 

Mitt eget bidrag till diskussionen kommer att finnas med i form av berättelser från min egen 

erfarenhet tillsammans med valda delar från min fältstudie, det vill säga, från mina intervjuer. 

Min avsikt är att integrera dessa båda perspektiv i min litteraturdiskussion. Min undersökning 

är avgränsad till att undersöka hur tre pedagoger arbetar utifrån de nya samtalsdokumentens 

syften. Den kvalitativa ansatsen och undersökningens omfång gör att reliabiliteten av empiri 

som framkommer endast bör ses som en indikation. Även om jag genom reflektioner också 

väckt frågor om kommunens föreslagna benämningar av lärstrategier och om formativ och 

summativ bedömning i samband med utvecklingssamtal så kommer jag inte att behandla dessa. 

Jag låter dem istället få vara exempel på ämnen som behöver vidare analys. En mening med 

undersökningen är att ge perspektiv på den praktiska användningen av uppställda 

utvecklingssamtalsdokument och samtidigt öka intresset för att göra en analys av ett djupare 

slag.  

Bilagor finns med enligt följande; Bilaga 1 Inledande information till dig som respondent, 

bilaga 2 Intervjufrågor, Bilaga 3 Utvecklingssamtalsdokument  

 

Förskolans framväxt  

Anne- Marie Markström och Maria Simonsson (2015) skriver om hur samarbetet mellan 

samhällets barndomsinstitutioner och hemmen sett ut under åren har förändrats över tid och är 

en produkt av flera parametrar där barndomsdiskurser, samhällets och medborgarnas behov 

framträder tydligast. Dessa barndomsinstitutioner har genom åren gått under flera namn, för 

textens flöde kommer jag fortsättningsvis att benämna dem förskola. För att få perspektiv på 

hur samarbetet ter sig idag vill jag göra en tillbakablick i historien. Under andra hälften av 1800 

talet levde många barn under villkor som karaktäriserades av misär och fattigdom. Barnen hade 

ofta försörjningsplikt, främst på gårdarna och runtom i Sverige räknade man barnens 

arbetskraft som en källa till familjens överlevnad. Stora skillnader i uppväxtvillkor i städer och 

på landsbygd präglade Sverige. Under samma tidsperiod var industrialiseringen ett faktum. 

Folk flyttade från landsbygden in till städerna för att arbeta, detta medförde att barnen var 

tvungna att tas om hand på ett sätt som inte tidigare skett. Här kunde barnen visserligen med 
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stigande ålder också ingå i familjeförsörjningen, men för de yngsta barnen var industrier en 

farlig plats. Detta medförde ett behov av att ta hand om de barn som inte kunde vara med sina 

arbetande föräldrar. Till en början handlade det om att barnen behövde tas om hand för att 

undvika vanart och kriminalitet. I ett vidare perspektiv handlade det om förbereda 

arbetarklassens barn för ett liv utanför familjen. Socialpolitiska argument om barns rätt till lika 

villkor var vägledande. För att de skulle kunna möta barn ur andra samhällsklasser i skolan 

behövde de hållas rena och friska, de behövde också en fostran som förberedde dem. Detta 

ansvar tillskrevs modern och forum för samarbete mellan hem och förskola var nödvändig för 

att påverka och stödja mödrarna. Hennes uppgift var inte enbart att fostra utan även att förbättra 

hygienen och främja goda vanor. Kontakten mellan hem och förskola präglades av 

professionell rådgivning och stöd i uppfostringsfrågor. Den kollektiva fostran som samhället 

såg som nödvändig skulle komma alla barn till del.  Sedan senare delen av 1800-talet har 

barnomsorgen stadigt byggts ut hand i hand med det sociala välfärdsbygget. Vi kan konstatera 

att förskolan genom åren tagit ett stort ansvar för omsorg, fostran och lärande för samhällets 

yngsta (Markström & Simonsson 2015: 13-16).  

Styrdokumenten visar vägen   

Samarbetet med hemmen har ändrat karaktär, men har som tidigare nämnts, genom historien 

alltid definierats av den allmänna diskursen om vad som anses vara det riktiga för barn i 

förskolan. I dess spår har syften och innehåll i förskolans samarbete med föräldrar förändrats, 

följt av vår syn på vad ett barn är, vad en förälder är och vad en förskola är. Vilket ansvar och 

vilka uppgifter som åligger de nämnda aktörerna inom förskolan syns i de styrdokument som 

finns och har funnits i förskolan. Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik, har i 

Läroplaner för yngre barn (2001) följt läroplaner från sent 1800-tal till idag. Där framstår en 

första bild av barnet som underordnad lärjunge i en relativt massproducerande arbetsform där 

gudsfruktan och fostran bildade huvudämnen vidare till ett romantiserat barn som blivande 

vuxna i en kontext där ”den själfulla lilla modern och den kraftfulle byggaren” kunde utvecklas 

(Vallberg Roth 2001: 264).  I dessa båda kontexter blir den vuxnes roll och ansvar att lära 

barnen det rätta och det som var användbart för att bli den individ man förväntades bli.  Barnets 

roll var att följa, vuxnas att leda och lära. Förskolans roll att stödja och se till att hemmen skötte 

sina uppgifter som fostrare. Senare följer det ”i stort sett könsneutrala barnets universella 

utveckling till individkollektivist” (ibid 264). Barnet var ett vetenskapligt objekt och sågs ur ett 

psykosocialt vuxenperspektiv (ibid 264), med utvecklingsstadiernas forskare (exempelvis 

Gesell) som tongivande för synen på barn i förgrunden. Även om begreppet individ för 
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tankarna till en egen personutveckling sitter det ihop med begreppet kollektiv som för tankarna 

till en begränsad personlig utveckling inom vissa normerande ramar och möjligtvis med 

förbehåll för att man höll sig till de normala utvecklingsstegen. Ändå kan man tänka sig att 

barnen var friare som individer och att vad man förväntades bli som vuxen luckrades upp. Ett 

barn behövde inte längre se sin framtid i generationen innan, i det samhälle som finns under 

den här tiden finns fler och mer lika möjligheter för både flickor och pojkar. Liksom i 

tidsepokerna innan blir det den vuxne som ansvarar för att barnet når sin fulla potential, 

förskolan och hemmet behövde samarbeta och bedöma om barnet utvecklades som förväntat. 

Här blir förskolan experter genom kunskap om de dominerande diskurserna kring 

utvecklingsstadierna. Barnet är ett objekt som befinner sig i en universell utvecklingsprocess. 

En för barnet passiv utveckling som finns inom denne själv.  

 

Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1993) verkade mellan 1987-1998 och 

ligger vår tid närmast genom att vara föregångaren till nutidens läroplan, Läroplan för 

förskolan (1998 rev.2016). I en jämförelse liknar de varandra till sitt innehåll och syfte. 

Vallberg Roth skriver att ”olika mönster av arv från tidigare läroplansperioder blandas med nya 

inslag på olika nivåer” (Vallberg Roth 2001: 243). Man kan alltså inte se en klar början eller ett 

klart slut för olika diskurser, de går i varandra och utvecklas över tid.  

Skillnader som kan utläsas är förväntningar på vem som ska göra vad och vilken roll de olika 

aktörerna ges. För samarbete med föräldrar anges i det pedagogiska programmet att 

”Personalen i förskolan behöver känna till barnets värld utanför förskolan, i familjen och i 

bostadsområdet. Föräldrarna behöver veta hur barnet har det i förskolan” (Socialstyrelsen 1993: 

54). Här kan informationsutbytet mellan hem och förskola ha tillmätts lika vikt för barnets 

utveckling och lärande. Vidare skrivs att det är viktigt att berätta för föräldrar om lekar som 

pågår och att uppmana föräldrar att berätta om lekar som pågår hemma (ibid: 42). 

Utgångspunkten är att barn lär genom lek (ibid: 41) och ett samarbete och ett reflekterande 

vuxna emellan kring barnets lek kan därför ha setts som utvecklande för leken och i en 

förlängning, för barnets lärande. Föräldrarnas och förskolans roller framträder som komplement 

för varandra. Även om det är pedagogerna som till exempel väljer ut teman att arbeta efter ska 

barnet ses som aktivt. Deras villkor i och utanför förskolan samt deras intressen och behov bör 

ha en tydlig inverkan på hur pedagoger väljer att lägga upp arbetet (Socialstyrelsen 1993: ). Det 

vi idag kallar utvecklingssamtal benämns ”det enskilda samtalet” och beskrivs som ett 

komplement till det dagliga samtalet. Det enskilda samtalet skulle fungera som en arena där 

personalen och barnens föräldrar tillsammans skulle fundera över och beskriva barnets tid i 



 

 

20 

 

förskolan. En del av samtalet skulle också ägnas åt föräldrarnas synpunkter på förskolans 

verksamhet (ibid: 56).  

 

I samband med förskolereformen övergick förskolan, som under hela sin uppbyggnad legat 

under det social- och familjepolitiska området och socialdepartementet, till 

utbildningsdepartementet, samtidigt infördes förskolans första läroplan, 1998. Läroplanens 

syfte var att stärka det pedagogiska uppdraget där omsorg, fostran och lärande skulle utgöra en 

helhet. Förskolan blir målstyrd precis som skolan, men på grund av att förskolan är frivillig 

samt att barnen kan vistas där olika lång tid blir det en skillnad i målformulering. Förskolan får 

inte uppnåendemål utan mål att sträva mot för verksamheten (Elfström 2013: 76). 

Strävansmålen är utformade för verksamheten och inte för enskilda barns prestationer.  

Vallberg Roth menar att barnet i början av 2000-talet beskrivs som en ”reell kompetent 

medborgare med demokratiska rättigheter och inflytande över innehåll och arbetssätt. Det är 

barnets eget perspektiv som efterfrågas till skillnad från vuxnas barnperspektiv” (Vallberg Roth 

2001: 261). Hon menar vidare att i jämförelse med tidigare texter är de nya läroplanerna 

formulerade så att större ansvar läggs på barnet. De förväntas att i samspel med sin omgivning 

utveckla kunskap och att ta ansvar för sitt lärande (Ibid: 261).  Det aktiva barnet som 

medskapare av sitt eget lärande framträder mer tydligt än i pedagogiska programmet.  

I Läroplanen för förskolan 1998 rev 2016 står att ”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns 

fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete 

med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen” (Lpfö 1998 

rev 2016:13). Här kan förskolans och vårdnadshavares roller fortsätta att ses som komplement 

till varandra där ansvaret för barnens fostran och utveckling är gemensamma. Förskolans och 

föräldrarnas ansvar skiljer sig dock i läroplanstext genom att ansvaret för barnets lärande enbart 

tillskrivs förskolan.  

 

I grundlagsstiftningen för skolan och förskolan kan man läsa att läraren, eleven och dess 

vårdnadshavare minst en gång per termin ska genomföra utvecklingssamtal i grundskolan. 

Samtalet ska handla om ”hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan 

stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt 

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen” (Skollagen 2010:800: 69). För 

skolan finns alltså elevens medverkan i utvecklingssamtal inskriven. Skollagen reglerar också 

förskolans utvecklingssamtal, men det finns en skillnad i lagtexten. För förskolan står att 
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”personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. 

Minst en gång per år ska vårdnadshavare och personal därutöver genomföra ett samtal om 

barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal)” (Ibid: 60). Även om barnet kan förväntas 

vara medaktör i sitt eget lärande finns de inte inskrivna som deltagare i utvecklingssamtal.  

 

Skolverket formulerar 2005 i sina allmänna råd riktade till arbetslagen vad som ska beröras i ett 

utvecklingssamtal (Markström & Simonsson 2015: 21-22).  

 

I utvecklingssamtalet behandlar (min kursivering) personal och vårdnadshavare det 

enskilda barnets utveckling och lärande, vilka aktiviteter barnet deltar i, om det trivs, 

har roligt och fungerar socialt. Som underlag för samtalet kan personalen ha olika 

former av dokumentation som visar på vilket sätt förskolan har bidragit till barnets 

trivsel, utveckling och lärande (Skolverket 2005:38) (Markström Simonsson 

2015:22).  

 

En skillnad som jag noterar är att i det pedagogiska programmet finns hemmet med som en 

självklar del av barnets varande och betydelsefull för att förstå hela dess utveckling och lärande. 

I ett enskilt samtal skulle kunskaper och erfarenheter från hem och förskola sättas samman till en 

helhet. I en jämförelse tolkar jag att det i skolverkets allmänna råd 2005 är frågan om att behandla 

den del av barnets utveckling och lärande som sker på förskolan och vi åläggs att visa, gärna med 

dokumentation. Noterbart är även att man väljer verbet behandla. Här får förskolan rollen som 

den som bidrar med underlag för samtalet. Skolverkets allmänna råd för förskolan 2017 beskriver 

återigen utvecklingssamtalens innehåll.  

 

Utvecklingssamtalet bör vara ett samtal (min kursivering) som bygger på en bred och 

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

fungerar socialt och på vilket sätt verksamheten bidrar till detta. Barnets utveckling 

bör sättas i ett vitt pedagogiskt och socialt sammanhang utifrån samspelet med andra 

barn och vuxna (Skolverket 2017: 26).  

 

Om 2005 års allmänna råd kan uppfattas hänvisa till förskolans verksamhet för att få en bild av 

barnets utveckling och lärande kan man 2017 se en förändring i ordval. Man vill att det ska 

vara ett samtal och man vill att det bygger på en nyanserad bild av barnets utveckling och 

lärande.  Det är fortfarande hur verksamheten bidrar till utveckling och lärande som ska stå i 

fokus, även om man kan anta att förälder och förskola tillsammans skulle kunna ge den mest 
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nyanserade bilden. Vi behöver nog också föräldrarnas bild för att utvecklingen ska kunna sättas 

i ett vitt socialt sammanhang utifrån samspel med andra barn och vuxna. Verbet visa finns inte 

längre med och ”gärna med dokumentation” är borttaget. Det här kan uppfattas som att inte 

enbart förskolan kan bidra med underlag för utvecklingssamtalet, utan också föräldrar. Man vill 

i likhet med det pedagogiska programmet ge föräldrar möjlighet till inflytande i förskolans 

verksamhet, men med regleringen, möjligheter att påverka verksamheten ”inom ramen för de 

nationella målen” (Lpfö 1998 rev 2016: 13). Från början av förra seklet och fram till idag har 

förhållandet mellan hem och förskola förändrats och gått från att fostra föräldrar och vara 

rådgivande i uppfostringsfrågor, vidare till att se förskolan som ett komplement till hemmen. 

Idag är förskolan en egen skolform, föräldrar ska inte längre uppfostras, inte få expertråd och 

de är inte ett uttalat komplement i sina barns lärande, i alla fall inte i styrdokument. Barnen är 

aktörer i sitt eget lärande och steget till att låta dem vara med på utvecklingssamtal verkar i det 

här perspektivet inte långt.  

Barnets utvecklings och lärprocesser i relation till strävansmålen 

Ett av kommunens tre syften i utvecklingssamtalsdokumenten är ”att på ett konkret sätt 

beskriva barnets utvecklings och lärprocess i relation till strävansmålen i läroplanen”. Ovan har 

jag visat att det inte är meningen att vi ska relatera strävansmålen till de enskilda barnens 

prestationer, ändå finns det med som syfte i utvecklingssamtalsdokumenten. 

Utvecklingssamtalsdokumenten talar om för oss att barnen inte bara har förmågan att lära sig 

eller utveckla de förmågor som finns omskrivna i läroplanen, de har också förmågan att vara 

med i samtal om sin egen utvecklings och lärprocess i relation till de förutbestämda 

strävansmålen. I stycket nedan vill jag pröva en teori som skulle kunna ligga till grund för 

meningen med att just det syftet finns med. 

 

Angerd Eilard refererar till Leena Alanen när han skriver att barns position i samhället bestäms 

av generationssystemet (Eilard, 2010: 30). I relationen barn och vuxna blir barnen de som länge 

setts som outvecklade, maktlösa och becomings i jämförelse med vuxna som i det perspektivet 

betecknas som beings (Eilard 2010:30). Även Markström refererar till den diskursen när hon 

skriver att det är ett fenomen som visar sig i hennes analys av utvecklingssamtal, barnen får en 

position som ”not yets” eller ”not (yet) an adult” (Markström 2007: 169). Hon menar att det är 

en ”syn på barn som utvecklas mot något bättre” och att barn skulle kunna ses som varande i ett 

oförnuft på väg mot ett önskat vuxenförnuft (Ibid: 169). Här skulle man kunna se en skillnad i 

synen på barn, jag själv visar en syn på barn som ”not yets” som oförmögna att delta i ett 
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samtal om sin egen utvecklings och lärprocess i relation till strävansmålen i läroplanen, medan 

kommunen och de pedagoger som har med barnen skulle kunna antas ha en tro på barn som 

”beings”. Jag menar dock att man inte ska värdeladda begreppen beings och becomings (i 

Markström, not yets) och tänka sig barnen som på väg mot något bättre eller som i brist på 

något i förhållande till vuxna. Bara att det finns en skillnad mellan barn och vuxna. Barnen blir 

i utvecklingssamtalsdokumentens syfte, för att använda Alanens begrepp, beings. En 

förskjutning i tanken om barnen från becomings till beings medför ett förändrat handlande.  

 

För att förklara hur min syn på barn kan styra mitt handlande vill jag knyta diskussionen om 

beings och becomings till Henriksen och Vetlesens (2001, 2013) resonemang om handlingar 

utifrån Immanuel Kants pliktetik. Författarna menar att den utgår från att de enda 

regler/handlingar som kan vara moraliskt riktiga är de som kan allmänmänskligas och som kan 

sägas gälla i alla situationer. (Henriksen & Vetlesen, 2001: 148). Med barnens förändrade 

ställning i samhället och med en syn på barn som beings skulle det kunna betyda att man ser det 

som en allmänmänsklig rätt att få vara med i alla samtal som rör en själv, det blir därmed vår 

plikt att låta barnen vara med. ”Att göra något av plikt är att ha en bestämd typ av etisk 

motivation för sin handling” (Ibid:147). En syn på barn som beings bestämmer vår etiska 

motivation och driver oss att förändra utvecklingssamtalen på ett sätt så att barnen får vara 

med. I text kan kommunen styra pedagoger att ta med barnen och har därmed uppfyllt sin plikt 

när det gäller något som i det här sammanhanget skulle kunna vara det som ses som något som 

kan allmänmänskligas, rätten att vara med i samtal som rör en själv.  Pliktetiken möter sina 

begränsningar i något som många upplever som ett motsatsförhållande nämligen moralen. 

Pliktetiken ”tar oss på många sätt ut ur den aktuella situationen där vi upplever ett etiskt krav 

och ber oss att se bort från allt det som gör situationen speciell” (Henriksen & Vetlesen 2013: 

187). Att ta med barnen på samtalen och att ”beskriva deras utvecklings och lärprocesser i 

relation till strävansmålen” betyder för mig dels att gå emot läroplanen, men min största 

motivation till att inte vilja göra det är att jag inte kan överblicka konsekvenserna det skulle 

kunna få, jag kan alltså inte avgöra handlingens moraliska värde. Att ta med barnen och följa 

syftet betyder för mig att jag behöver bortse från allt det som gör situationen speciell. Det 

speciella i relationen mellan barnet, föräldrarna och oss pedagoger under utvecklingssamtal är 

att barnet är den som blir betraktad och de vuxna blir de som betraktar. Eva Johansson menar 

att det ställer barnet i en direkt underordnad position (Johansson 2011:88). Eller är det ett sätt 

att överbrygga generationssystemet med beings och becomings och en metod för att komma 

närmare en syn på barn som beings? Är det sådana tankar som får kommunen att vilja ha med 
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barnen på utvecklingssamtal? Hur gör pedagoger som har med barnen på utvecklingssamtalen 

med syftet som menar att vi på ett konkret sätt ska beskriva barnets utvecklings och lärprocess i 

relation till strävansmålen i läroplanen?  

Den praktiska användningen av syftet   

När jag frågar om hur mina informanter tänker kring syftet ” att på ett konkret sätt beskriva 

barnets utvecklings och lärprocesser i relation till strävansmålen i läroplanen”, får jag känslan 

av att varken Anna, Maria eller Camilla hade klart för sig vad det egentligen står. De skruvar på 

sig och ger mig svar som; 

        – (skratt) Jaha nu känner jag mig helt värdelös (skratt) Hur…..ja det där var ju knepigt… 

eller  

- Mm alltså jag kan ju inte säga…vi sitter ju inte och pratar med barnen… vet du nu har 

vi det här läroplansmålet…för barnet förstår ju inte… 

eller 

- men .. ja utvecklingssamtal...för jag tänker man, vi har ju satt upp saker på väggarna 

också så att det…föräldrarna kommer ju in och …men här är det ju 

utvecklingssamtalet… Mm ..och på ett konkret sätt beskriva barnets lärprocesser 

…utveckling och lärande, ja där har du det… Nej men där känner ju jag att jag kanske 

inte gör det…så mycket då   

 

Carl Cederberg skriver i Inifrån och utifrån om praktisk kunskap i förskolan (2016) om 

pedagogens ansvar bortom läroplanen. Han menar att styrdokument såsom läroplanen eller som 

i det här fallet utvecklingssamtalsdokument inte kan liknas vid användningen av en teknisk 

manual och att de får sin verkliga betydelse i sin tillämpning, alltså i praktiken av de som 

använder dem (Cederberg 2016: 371). Cederberg menar vidare att ansvaret för de egna 

handlingarna utifrån styrdokument alltid är ens egna (Ibid 384). Henriksen och Vetlesen är inne 

på samma spår när de skriver, ”Även om man ”lyder” regler behöver man göra en etisk 

bedömning av sitt eget handlande” (Henriksen & Vetlessen 2013: 35).  

Henriksen och Vetlesen menar vidare att det för dem är en huvudpoäng att det inte är 

institutionen eller gruppen, utan den enskilde som alltid är den primära moraliska aktören (Ibid: 

21). Därav blir det också den enskilde i det här fallet mina informanter som med sitt eget 

moraliska omdöme avgör vad som går att samtala om när barnen är med.  
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Gunnar Bergendal menar att den formaliserade kunskapens beskrivningar, i min undersökning, 

nya direktiv i utvecklingssamtalen, alltid innebär reduceringar. ”Om denna reduktion görs av 

någon annan än i den praktiska handlingssituationen ansvarig – av en utomstående betraktare – 

är det snarare regel än undantag att något för saken väsentligt utelämnas eller ges otillräcklig 

vidd” (Bergendal 2003:64). I min tolkning av intervjuerna framträder genom flera uttalanden 

ett högsta mål för pedagogerna – omsorgen om barnets integritet och att aldrig prata om utan 

med. Även om just det skulle kunna finnas i åtanke för de som skrev 

utvecklingssamtalsdokumenten, så är det för saken väsentligt att förstå vad som är rimligt och 

av värde att tala om med små barn. För att återknyta till min tidigare diskussion om beings och 

becomings visar pedagogerna, likt mig, en syn på barn som becomings i perspektivet samtala 

om sin egen utvecklings och lärprocess i relation till strävansmålen i läroplanen. Dokumenten 

får sin verkliga betydelse i dess praktiska användning och det blir tydligt att ingen av de 

intervjuade pedagogerna följer syftet att beskriva barnets utveckling och lärande i relation till 

strävansmålen. Kommunens mening kan fortfarande vara att de ser barn som beings i 

perspektivet medvetna om sin egen utvecklings och lärprocess i relation till strävansmålen, men 

pedagogerna i min undersökning ser det på ett annat sätt. I användningen av 

utvecklingssamtalsdokumenten visar sig en annan form av kunskap, en kunskap som är 

kopplad till den yrkesetiska praktiken.  

Mitt förnuft styr mig mer än dokumentet – en diskussion om Aristoteles kunskapsformer   

I Vad är praktisk kunskap resonerar Christian Nilsson (2005) kring Aristoteles mest omfattande 

diskussion om kunskapens olika former i den Nikomachiska etiken. Här delas kunskap in i 

former som är beroende av varandra för att fungera på ett sätt som gör att vi kan leva ett gott 

liv. De är också kopplade till handling. Den teoretiska kunskapen – vetenskap – är en form av 

kunskap vars objekt är konstant. Med den teoretiska kunskapen kan även en oerfaren komma 

långt, den kan läras ut i formler vars utgång blir densamma för varje gång, men eftersom den 

rör förhållanden som är oföränderliga och konstanta hjälper den oss inte i konkreta 

handlingssituationer (Nilsson 2005: 44-45). Det är i förhållande till vetenskap som mitt 

dilemma med att ha barnen med på utvecklingssamtalen visar sig för mig. Blir utgången 

densamma varje gång? Är det bra för alla barn, och på vilket vis? Frågor som dessa har 

upptagit stort fokus i mina reflektioner kring utvecklingssamtal med barn, de är också viktiga 

att ställa i en förskola som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
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Nilsson skriver vidare att för att nå vetenskapens fulla form behöver den teoretiska kunskapen 

kompletteras med insikt. Insikter som leder till handlingar anpassade efter de situationer vi 

möter. För att få ett vidare perspektiv på vad kunskap är behöver vi rikta blicken mot det som 

kan vara annorlunda och som kräver handlingar som är anpassade efter situationen vi befinner 

oss i. Vi behöver utveckla en kunskap som hjälper oss att handla i praktiken, praktisk kunskap. 

Aristoteles delar upp den praktiska kunskapen i olika typer av mänskliga aktiviteter, 

framställning och handlande. Framställning är en planerad form av handling där det finns en 

tydlig föreställning om slutprodukt. Det handlar om att framställa ett verk, Nilsson ger exempel 

som att baka ett bröd eller snickra en stol, i min diskussion kan det handla om att få fram en 

förälder som är informerad på ett vis som syftet beskriver.  Målet är det framställda verket. När 

framställningen är utförd ligger slutprodukten utanför den aktivitet som producerat den, därför 

är framställning i grunden en anonym aktivitet, det är inte viktigt vem som utfört den därför att 

den inte är målet i sig.  Den form av kunskap som behövs för framställning kallar Aristoteles 

för kunnighet. Här riktar vi blicken mot det som är användbart för det vi håller på att framställa. 

Denna form av kunnighet är inte inriktat på vad som ska framställas utan hur. ”Man kan lätt 

föreställa sig en ofri människa som förses med en instruktion om vad som ska framställas – 

kanske en delkomponent i en större maskin” (Nilsson 2009: 46-47).  

 

Handlande däremot är en handlingsform där handlandet i sig är målet. För att handlingen ska 

betraktas som för ändamålet väl utförd krävs klokhet, som med Aristoteles benämning kallas 

Fronesis. Kloka handlingar utförda i praktiska konkreta situationer som kan förhålla sig 

annorlunda eller är oförutsägbara. Fronesis existerar endast i relation till konkreta 

handlingssituationer och kan inte sammanfattas i några allmänna satser. Fronesis är snarare en 

slags omdömeskraft. Nilsson menar att Martin Heidegger ger ytterligare perspektiv på 

Aristoteles diskussion om fronesis som kunskapsform genom att peka på dess släktskap med 

samvetet. Med det perspektivet kan vi också se det fronetiska kloka handlandet som 

samvetsgrant. ”Att handla samvetsgrant betyder att man handlar med viss uppmärksamhet och 

omsorg”( Nilsson 2009: 50). Här menar Nilsson genom Aristoteles och Heideggers diskussion 

att man behöver överlägga och föra ett resonemang (kanske med sig själv, kanske med andra) 

som leder till en punkt där man får en förnimmelse, man ser vart resonemanget leder och vad 

man ska göra. Man ser och förstår hur man ska handla för att handlingen ska kunna betecknas 

som samvetsgrann och omsorgsfull. Nu finns inte längre anledning att fortsätta analysen, ”man 

har nått fram till den grad av uppdelning som tillåter en att bedöma situationen” (Nilsson 2009: 

51).   
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Även om de intervjuade pedagogerna säger att målen ibland är med under samtalen i form av 

text till bilderna som visas för föräldrarna under utvecklingssamtalet eller i form av läroplanen i 

sin helhet, så är det inte fråga om att beskriva något samband eller något förhållande mellan 

barnet och strävansmålen. Det förekommer inte någon beskrivning över hur just det enskilda 

barnets lärprocesser förhåller sig till målet. I de fall där läroplansmål finns med i text till bilder 

följer de heller inte talet utan finns där diskret för föräldern att läsa utan att barnet vet det.  

Syftet verkar vara att låta föräldern se att de inte bara tagit en bild bara för att, den har också en 

koppling i läroplanen.  

 

Varken Anna, Maria eller Camilla talar om strävansmål i förhållande till enskilda barn. 

Tvärtom skruvar de på sig och ger intryck av att inte riktigt ha klart för sig vad det egentligen 

står i utvecklingssamtalsdokumentet. Jag tror inte att det är för att de inte från början läste 

igenom och funderade kring syftet med barnens medverkan på samtalen. Jag tror att de gjort det 

men redan för länge sedan förkastat idén om att samtala med barnen själva om hur deras 

utveckling i relation till läroplanen ser ut. Jag får känslan av att de analyserat färdigt och för 

länge sedan kommit fram till andra handlingsalternativ. Man följer direktiven om att ta med 

barnen på samtalet, men man följer inte syftet därför att det skulle vara oförenligt med ett 

omsorgsfullt och samvetsgrant handlande gentemot barnen.  

 

På frågan om vad som fått Anna att inte sätta barnets utvecklings och lärprocesser i relation till 

strävansmålen svarar hon: 

- Ja jag har väl kanske använt mitt, så här, man får väl knappt säga det, men sunda förnuft 

i det här.  

Lite senare säger hon också det som jag lånade som rubrik till det här stycket, det som handlar 

om att det egna förnuftet styr mer än utvecklingssamtalsdokumentet. Det jag förnimmer i mina 

intervjuer är ett slags kollektivt klokt omdöme som får pedagogerna att handla omsorgsfullt och 

samvetsgrant gentemot barnen. Även om Anna tänker att man knappt får säga att man använt 

sig av sitt förnuft för att bedöma vad som är en samvetsgrann och ansvarsfull handling i 

sammanhanget så är det precis det som styrt pedagogerna på ett sätt som satt omsorgen om 

barnets integritet i första rummet. Man gör som man är tillsagd och tar med barnen på samtalen, 

men man följer inte syftet därför att det i sig skulle förvandla deras handlingar till en 

framställning utan grund i den samvetsgranna omsorgsfulla praktiska omdömeskraften, 
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fronesis. De yrkesetiska principer som Anna, Maria och Camilla arbetar efter är i första hand 

vara kopplade till barnen – inte föräldrarna. Jag skulle vilja säga att talet om strategier för att 

säkerställa ett omsorgsfullt handlande gentemot barnen går som en röd tråd genom frågorna i 

alla mina intervjuer.  

Att linda in och säga åt andra håll   

Syfte nummer två i utvecklingssamtalsdokumenten är ”att ta del av vårdnadshavares 

synpunkter”. Hur förhåller sig pedagoger som har med barn i samtalen till just det här syftet? 

Återigen läser pedagogerna från samtalsdokumentens syften och ännu en gång får jag 

uppfattningen att det de läser inte stämmer överens med de samtal de känner igen. Maria ber att 

få titta på dokumentet, sedan säger hon;  

- Ja … ja…och få ta del av vårdnadshavares synpunkter, här kommer ju dilemmat, det 

etiska dilemmat in 

Jag frågar om det finns något exempel på vad föräldrar kan ta upp som synpunkt under 

utvecklingssamtal.  

- Ja alltså det kan ju vara såna där saker som att man bara helt enkelt säger att …ja men 

nu, nu blir hon snart fem och nu måste hon ju… det här med och hur tränar ni med 

bokstäver och hur gör ni med, men hon kan inte men hon är jättebra på att räkna eller 

hon är jättebra på matematik säger man till exempel, men hon kan ju inte alls det här 

och det här…alltså att man säger såna där saker och då får man ju försöka mm , linda in 

och säga åt andra håll att… 

En grundläggande tanke i Anette Emilsons (2008) avhandling Det önskvärda barnet Fostran 

uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan är att 

individens subjektivitet blir till i relation med andra i en gemensamt språkligt konstituerad 

värld (Emilsson 2008: 21). Emilsson refererar till Habermas och menar att hans teorier om det 

intersubjektiva mötet mellan människor är präglat av symmetri, vilket innebär att det råder ett 

jämlikhetsförhållande i mötet och kommunikationen. ”Den kritiska frågan är då huruvida det är 

möjligt att tala i termer av symmetri när det gäller interaktion mellan lärare och barn” (Ibid: 

22). Emilsson refererar vidare till Lena Carlsson (2001) som har tolkat Habermas 

symmetribegrepp och satt det i relation till förhållandet barn - vuxen i en pedagogisk praktik, i 

det perspektivet menar Carlsson att symmetri i meningen jämlikhetsförhållande i 

kommunikation och dialog inte kan förstås som symmetriska eftersom barnet inte besitter lika 

stor kunskap eller erfarenhet. Ett intersubjektivt möte mellan barn och vuxna bör snarare förstås 
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som ett möte där ”läraren, i kraft av sin professionalitet i mötet med barnet, kan visa att 

relationen vilar på en grund av alla människors lika värde” (Ibid: 22). Även Markström och 

Simonsson menar att språket är identitetsskapande, det är också ”en faktor bland andra som 

påverkar vår verklighetsuppfattning, våra erfarenheter och vår känsla av mening” (Markström 

och Simonsson 2013: 36). Barnets identitetsutveckling och dess integritet framstår i den här 

diskussionen som något att värna om och att aktsamt beskydda under utvecklingssamtal när 

barnet är med.  Här menar Maria att man får ”linda in” och säga ”åt andra håll” för att värna om 

barnets uppfattning om sig själv. Hon säger senare att vi som pedagoger kan luta oss mot vår 

skicklighet i hur vi bemöter barnen och vänder upp det så att det inte blir något negativt för 

dem. I det intersubjektiva mötet mellan pedagog, barn och förälder strävar man efter att hålla 

samtalet på en nivå som barnet kan vara delaktig i.  Maria visar också att det finns en 

medvetenhet kring hur samtal om barnens tillkortakommanden kan vara begränsande i deras 

identitetsutveckling genom att hon pekar på strategier för att lägga tillrätta om det i samtalet 

blir ”fel”.  

 

I samtalet runtom syftet ”att få ta del av vårdnadshavares synpunkter” frågar jag om Camilla 

upplevt några etiska dilemman kopplat till att barnet är med. Hon är av en annan åsikt än Maria 

och svarar:  

- Nej neej för att nej för att jag börjar alltid samtalet också med att nu ska jag och Pelle, 

nu ska vi visa hur hans dag ser ut på förskolan, så att de liksom förstår att det är…det är 

…och vet man om att det här är en förälder eller att det är ett barn som det är någonting 

med utöver det vanliga  eller bara att den här föräldern har mycket frågor… Då kan man 

också säga innan att nu är det det här samtalet, har du någonting annat så bokar vi en 

annan tid  

 

Camilla nekar absolut till att det här skulle ha kunnat generera något obekvämt eller oetiskt för 

barnen, även om jag förstår att hon har tänkt på att det kan hända. Hon har utvecklat en känsla 

för vilken förälder som kan tänkas ha många frågor eller som har ett barn som det är något med 

”utöver det vanliga” och förekommer dem genom att påminna om vilken sorts samtal det är de 

ska ha och upplyser om att det finns möjlighet att boka ett annat, utan barn.  

 

Johan Hofvendahl skriver om sättet på vilket samtalsroller stipuleras i skolans 

utvecklingssamtal. Hofvendahl ger exempel där läraren ställer frågor som riktas till enbart 

eleven och där föräldern förstår ”det outtalade samarbetsvillkoret att samtalet omfattar den 
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typen av sekvenser och faser där barnet/eleven får, bör och ”måste” svara på egen hand” 

(Hofvendahl 2006: 36-37). Föräldern accepterar detta genom att inte säga något, vilket i sin tur 

betonar att det är eleven som är det primära samtalsämnet (Ibid: 37). Det blir även tydligt att 

samtalet är ett samtal både med och igenom eleven/barnet till föräldern. Läraren blir 

samtalsledare, föräldern deltagande och eleven/barnet objektet som samtalet handlar om. 

Exempel på det i min undersökning är när Maria berättar om hur hon pratar genom barnet för 

att få fram till föräldrarna vad deras barn har för lärstrategi;  

- Och det kan man väl säga i liksom att man använder sig av att man säger att man eller i 

de här situationerna så brukar du göra så här, alltså man pratar ju genom barnet och då 

säger dom ja eller så där eller ja 

Föräldrarna verkar förstå konceptet och Camilla berättar att de visst kan sticka in någon fråga 

till henne, men att de för det mesta i samtalen pratar med barnet. Kommunikationen mellan 

pedagog och förälder går på det viset via barnet. Hofvendahl skriver vidare om contingency, ett 

begrepp som inom samtalsanalys innebär att samtalet kunde gått åt ett annat håll, begreppet 

används för att beskriva när samtalsdeltagare gör på ett annat sätt än förväntat, en eventualitet 

att ta hänsyn till. Det är när det händer att samtalsdeltagare utmanar eller ifrågasätter 

traditionella samtalsroller eller inte följer det förväntade sociala beteendet som begreppet 

contingency kan användas, för att förstå på vilket sätt avbrottet från det förväntade eller 

traditionella utmanat samtalets form, roller eller innehåll (Ibid s, 34). I skolan finns för de flesta 

en känd agenda och förväntad rollindelning i samtalet. Gunnel Lindh och Agneta Lindh-Munter 

(2005) skriver att ”informationen i ett utvecklingssamtal i skolan bör grunda sig på en 

utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och i kursplanerna, samt 

tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen” (Lindh, Lindh-Munter 

2005:2). Man talar om elevens väg att nå målen och elevens närvaro får därigenom en självklar 

betydelse. Lindh och Lindh-Munter skriver vidare att den ursprungliga motiveringen för att ha 

utvecklingssamtal i skolan var att det är av stort värde för elevens skolgång och att 

utvecklingen främjas (Ibid:5). I förskolan är den närvaron inte lika självklar, inte heller på 

vilket sätt det främjar barnen att vara med.  De roller som finns i ett utvecklingssamtal är därför 

inte heller självklara. När jag förstår att det finns begrepp för att känneteckna avbrott från 

traditionella samtalsroller eller förväntat beteende i ett sammanhang som utvecklingssamtal 

förstår jag också att det saknas en given tradition eller samtalsroll för mig som pedagog att inta. 

I utvecklingssamtal där barnen ska vara med är det funderingar kring min egen roll och på 

vilket sätt det främjar barnen att vara med som är oklar för mig.  
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Jag får känslan av att mina informanter har samma erfarenhet av skillnader i roller och agenda 

som ligger inbäddat i skolans utvecklingssamtal jämfört med förskolans eftersom de inte på 

något sätt verkar ha tagit för givet hur föräldern ska agera under samtalet. Strategier för att 

ordna samtalet så att det blir bra för barnet används både implicit och explicit. Implicit på ett 

liknande sätt som Hofvendahl beskrev genom att prata genom barnet, explicit genom att föregå 

och informera föräldrar om vad man förväntar sig från dem under samtalet. När jag analyserar 

mina intervjuer och kopplar till Hofvendahls forskning om utvecklingssamtal i skolan förstår 

jag att det krävs något annat av mig för att hålla i ett samtal där barnen är med än där de inte är 

med. Skolans tal om mål och elevens prestationer i förhållande till dem utgör själva 

huvudämnet för samtalen medan det på förskolan varit tradition att se till helheten av hur 

barnen har det. Min uppfattning är att krav på måluppfyllelse för förskolan i kombination med 

att barnen är med på samtalen leder fokus för samarbete med föräldrarna mot lärande och bort 

från omsorg och fostran. I nästa kapitel vill jag också väcka frågan om inte inriktningen mot 

lärande i viss mening även har lett fokus bort från samarbetet kring barnens utveckling i 

utvecklingssamtal där barnen är med.  

Är utveckling och lärande samma sak? 

Begreppen utveckling och lärande förekommer på flera ställen i läroplanen och i 

utvecklingssamtalsdokumenten. De står ofta tillsammans som ett oskiljaktigt par. Man får 

känslan av att de inte kan delas, att de betyder samma sak. På frågan om det finns en skillnad 

svarar Camilla;  

- Mm eh… både och kan det ju vara, för jag menar, hela tiden när du lär dig så utvecklas 

du ju, så att ja men visst sjutton hänger det ihop på något sätt. För du kan ju inte bara 

utvecklas utan att ha lärt dig någonting. 

 

Nej, det har hon nog rätt i, man kan väl inte lära sig utan att utvecklas och man kan väl inte 

utvecklas utan att lära sig? Ändå känns det som om det finns något mer att förstå, något som 

jag inte riktigt kan greppa eller förklara än. Henriksen och Vetlesen hjälper mig vidare i tanken. 

De skriver om människans förutsättningar för att bli en person och om utvecklingen från 

moraliskt objekt till moraliskt subjekt. För att förstå och göra mig förstådd behöver jag ta 

avstamp i deras diskussion om människans autonomi. De menar att det etiskt och principiellt är 

ett överordnat mål för oss i västvärlden att kunna forma och bestämma våra egna behov, våra 

avsikter och intressen (Henriksen & Vetlesen 2013: 88). Dessa är ideal som människan strävar 
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mot. Att vara i beroende av någon annan är precis det motsatta och det vi strävar efter att 

komma ifrån. I beroendet av andra visar sig det som står i kontrast till människans autonomi, 

svaghet. I form av sårbarhet, beroende, skörhet och dödlighet blir vi medvetna om det som vi 

inte vill sammankopplas med och som vi strävar efter att komma ifrån eller undvika (Ibid: 82). 

Författarna menar att i en av de mest ödesdigra attityderna i nyare historia finns föraktet för 

svaghet. Det visar sig till exempel i reklam där det sjuka och onormala tonas ner, vilket kan ge 

en bild av att det inte får finnas (Ibid: 73).  

 

Även i sammanhanget utvecklingssamtal får vi signaler om att det som inom autonomiidealet 

kopplas till svaghet ska tonas ner och inte nämnas, vi ska prata om barns kunnande och 

förmågor, inte om det som barnen behöver hjälp med eller som är en svårighet för dem. 

Samtalet ska vara i en positiv anda och jag håller med. Men betyder det att ett samtal om ett 

barn som behöver hjälp för att lyckas blir det motsatta, i en negativ anda? Blir det inte ett 

samtal om ett helt vanligt barn som liksom alla andra barn är beroende av vuxna för att 

utvecklas och där beroendet erkänns som något att gemensamt svara an emot?  

 

Svaret på människans sårbarhet, skörhet och beroende är omsorg. ”Att behöva omsorg är inte 

en handling, det kräver ingen medvetenhet, ingen bestämd förmåga som kan vara väl eller 

dåligt utvecklad”(Ibid: 94). Att ge omsorg är däremot en handling. Däri ligger skillnaden 

mellan att vara ett moraliskt subjekt och att vara ett moraliskt objekt, skillnaden är att den ene 

är mottagare av omsorg och den andre är givare av omsorg. På förskolan är det vi tillsammans 

med föräldrar som är givare av omsorg till barnen. Barnets beroende är skälet till omsorg – 

målet för omsorgen är att stödja barnets förmåga till autonomi (Ibid: 88). Det är alltså inte bara 

en fråga om det som man kanske traditionellt kopplar till begreppet omsorg som att byta blöjor, 

klä på eller ge mat. Skälet till omsorgen är ett understödjande av utvecklingen till att bli en 

egen moralisk person, alltså ett moraliskt subjekt som genom att erfara omsorg blir kapabel att 

ge.  

 

Camilla menar att utvecklingssamtalen känns bättre nu när barnen är med eftersom man 

kommer bort från prat om bråk och puttningar. Jag håller med om att prat om bråk eller 

puttningar blir negativa om inte samtalens fokus ligger i själva förståelsen av vad det innebär 

att vara ett barn som ännu inte utvecklat andra handlingsmöjligheter än att puttas. Även Maria 

menar att utvecklingssamtalens karaktär har ändrats i och med att barnen är med. 
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-  Ja alltså det har de ju gjort på det sättet att man inte tar upp de här bitarna, 

bekymmersbitarna om man säger som man kanske gjorde på andra utvecklingssamtal 

och det är väl på gott och ont kan jag tycka för det är klart att man… Det kanske mest 

optimala är väl att man har ett samtal med barnen och ett samtal utan för man behöver 

inte kalla det för orossamtal heller, det behöver det inte vara och det kanske man har 

missat idag. 

Det är kanske just det som är poängen att man inte behöver kalla det för orossamtal eller ens 

”bekymmersbitar”. Hon menar vidare att man behöver samtala om både omsorg och lärande för 

att där kommer sådant som omtanken om barnet som person i ett vidare sammanhang in.  

 

Kanske blir det svårt att förstå vart jag vill komma genom ovanstående och genom min 

berättelse om Ellens utvecklingssamtal. För att göra det tydligare och för att Henriksen och 

Vetlesens diskussion om att utvecklas till en moralisk person ska hamna i ett praktiskt 

sammanhang vill jag göra ett nedslag i Villes utvecklingssamtal det året han var tre. Ville 

hamnade ofta i konflikter, både i rutinsituationer och i lekar hände det att Ville satte sig på 

tvären och vägrade att anpassa sig och han slog de andra barnen. Även hemma fanns problem, 

han klarade inte av att storasyster bestämde och skulle hon råka vinna i något spel eller komma 

före i en springtävling så blev eftermiddagen förstörd. Ville grät hejdlöst och blev arg, 

fruktansvärt arg.  Det Ville uppvisade skulle helt klart ha kunnat kallas för en ”bekymmersbit”. 

På utvecklingssamtalet pratade Villes bägge föräldrar och jag om hur vi skulle kunna hjälpa 

honom. Genom att analysera olika situationer där Villes raseri och förtvivlan satt honom i en 

svår sits blev det tydligt hur det hela hängde ihop. Jag berättar om en dag när han glad och nöjd 

satt och gungade med Ludvig, de sjöng medan de gungade, länge. Plötsligt hör jag hur Ville 

gråter högt och förtvivlat, han skriker att Ludvig är dum. Ludvig som gått iväg en bit från 

gungan vänder sig mot mig, det ser ut som om han undrar om jag ska bli arg på honom, det ser 

ut som om han tror att han gjort något. Medan jag skyndar mig mot gungan och pojkarna så tror 

jag också det. Varför skulle annars situationen ändras så fort och varför skulle Ville gråta så 

hysteriskt? Det visar sig att skälet för Villes raseri är att Ludwig inte vill gunga mer. Dessutom 

har Ville slagit till Ludwig i huvudet. Det som hänt är att Ville har stött på gränsen för den 

andre, för sin medmänniska, och han har inga verktyg för att förstå eller hantera det.  Den andre 

har gjort så att Villes egen önskan om att fortsätta gunga tillsammans gick i kras. Ville har ännu 

inte förmågan att förstå att denne inte gjort något av elakhet, han har inte kommit så långt att 

han kan förstå att inte bara hans egna önskningar och föreställningar kan styra världen, utan 

också andras. Ett annat tydligt exempel på när Villes föreställning om hur det skulle bli gick 
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om intet var när vi fått 24 brev från Tomten, ett för varje dag inför jul och han inte fick det 

första. Jag hann inte ens reagera förrän två legolådor flög i golvet och Ville var arg och 

besviken. I hans värld skulle han naturligtvis öppna det första. Det är sådana saker som vi på 

förskolan tillsammans med Villes föräldrar behöver hjälpa honom med. Det är i 

utvecklingssamtalet vi kan göra en plan för hur vi ska göra.  

 

I situationer som ovan beskrivna finns möjligheter för Ville att utvecklas och att till slut vinna 

förståelse och en möjlighet att gå några steg på vägen mot att bli en egen person med en egen 

moralisk kompass. Det är inget han kan göra ensam, här är han beroende av vår hjälp. I sin 

omedelbara förtvivlan behöver han tröst, sedan behöver han hjälp att förstå att gränsen för den 

andre är absolut. Ingen människa kan leva ett gott liv utan förmåga att erkänna andras 

önskningar och behov som en del i sitt eget liv. Henriksen och Vetlesen tar Kohlbergs teorier 

till hjälp när de skriver att barnets moraliska medvetenhet är något konkret och partikulärt 

medan den vuxnes moraliska medvetenhet kan verka i större sammanhang och med inriktning 

mot principer och abstraktion (Henriksen & Vetlesen 2013: 126). Vuxna har med andra ord en 

större chans att föreställa sig vilka konsekvenser Villes handlingar skulle kunna få om han inte 

får hjälp. Vi får därmed som moraliska subjekt ett etiskt ansvar att hjälpa honom att hitta andra 

handlingsmöjligheter. Här är min poäng, ett överordnat yrkesetiskt mål för mig är just att hjälpa 

barnen att hitta fungerande handlingsmöjligheter i en gemenskap med andra på ett vis som gör 

dem till egna moraliska subjekt i sina egna liv. Om man översätter det här till min tidigare 

diskussion om Aristoteles kunskapsbegrepp fronesis, så blir det tydligt att barnen är i färd med 

att utveckla sin egen fronesis. En del barn behöver stöta på olika eller till och med samma 

situationer igen och igen innan de till slut kan utveckla en förståelse, se samband och till slut 

hitta sin egen repertoar av handlingsmöjligheter. Barnen är i färd med att utveckla sin praktiska 

kunskap i relation till omvärlden och sina medmänniskor. Det är för mig själva essensen i mitt 

arbete och således också viktigt i samarbete med föräldrarna. För mig blir det tydligt att barnen 

inte har någon behållning av att vara med i ett sådant samtal. Det betyder inte att det är ett 

negativt samtal eller att det rör något problem. Tvärtom, det rör något alldeles vanligt och 

mänskligt.  

 

Om jag hade följt direktiven kring utvecklingssamtalen så hade jag behövt boka två samtal med 

Villes föräldrar, ett utvecklingssamtal och ett föräldrasamtal. Men vilket skulle ha varit vad 

förresten? Det här sättet att uppfatta världen är inte unikt för Ville utan för alla människor som 

går från att vara moraliska objekt mot att vara moraliska subjekt. Mot att bli en autonom 
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moralisk person som håller på att utveckla förmågor och handlingar som leder till ett gott liv i 

gemenskap med andra. Det är snarare ett specifikt ämne för ett samarbete mellan hem och 

förskola under utvecklingssamtal. Alltså skulle jag ha behövt boka två samtal med alla 

föräldrar. Maria är inne på samma linje när hon säger att det mest optimala kanske är att man 

har ett samtal med barnen och ett samtal utan.  

 

Min fråga om utveckling och lärande är samma sak hänger fortfarande i luften. Att kunna 

fungera ihop med andra skulle kunna kopplas till lärande, men kanske ännu hellre till 

utveckling. Jag vänder mig till Svenska akademiens ordbok (2009) och söker upp att lära sig, 

som verb betraktat betyder det att aktivt skaffa sig kunskaper om något. Som första förklaring 

till utveckling i samma bok står ”process varvid något förändras och ofta blir mer komplicerat 

eller värdefullt. För att det man fått kunskap om ska kunna kopplas till lärande behöver alltså 

en medveten aktiv handling från den lärande personen själv involveras. När man utvecklas 

genomgår man en process varvid något förändras där ens egen aktivitet inte nödvändigtvis 

behöver vara medveten.  Man skulle kunna säga att vi vuxna genom omsorg om barnets 

utveckling till en egen person aktivt styr och handleder i en process som förändrar något inne i 

barnet självt.  Även om de båda begreppen innebär att ny kunskap erövras finns en distinktion 

som handlar om människans egen aktivitet och om medvetenheten om sig själv i förhållande till 

världen runt omkring.  Det handlar också om beroendet av andras hjälp.  

I år fyller Ville sex år och på hans sista utvecklingssamtal hos oss ler hans föräldrar och jag åt 

minnet av legolådorna. Idag flyger inga legolådor och vi gläds åt att det numera ofta händer att 

Ville är den som hjälper de andra barnen när deras föreställningar om hur det ska bli går i kras.  

Omsorg och lärande – en svår kombination? 

Min undersökning har hittills visat att pedagogerna riktar sig mot det barnen kan förstå och det 

som de kan vara med och prata om. Tal om omsorg, fostran och, som jag visat ovan även, 

utveckling ligger inte på barnets medvetna nivå och faller därför bort som samtalsämne när de 

är med. Kvar blir då lärande, det som barnet själv har varit delaktig i på ett mer eller mindre 

medvetet sätt och som de har en mer eller mindre språklig möjlighet att visa och att berätta om. 

Med det följer att vi på förskolan behöver rikta fokus mot lärande och bort från det som inte går 

att tala om, det blir tydligt när Camilla berättar om hur föräldrar lärt sig vad man kan fråga oss 

om; 

- har de kissat, har de bajsat, har de ätit två morötter, alltså har de… för att det är, ja. Det 

är oväsentligt, för alltså det, vet man att man har en förälder som är beroende av det, ja 
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men då får man försöka ta det vid hämtning lämning och inte göra någon stor affär av 

det, att ja men, jag brukar gå ut och möta föräldrarna i hallen, de som jag vet som 

brukar fråga. De slutar ju att fråga, alltså de har ju lärt sig att, hur vi, alltså hur vi lägger 

fram.  

Det Camilla säger tolkar jag som att föräldrar har förstått vad som är viktigt och vad de 

egentligen kan prata med oss om. Med bevarandet av barnets integritet som högsta mål blir tal 

om sådant som hör till omsorg av det slag som Camilla beskriver inte en lämplig del i 

utvecklingssamtalet. Jag tror inte att hon egentligen tycker att den typen av omsorg är 

oväsentlig även om det faktiskt är det hon säger, däremot tror jag att hon tänker att det barnen 

lärt sig är viktigare att prata om. Med en stark riktning åt det hållet blir barnens prestationer och 

åstadkommanden även i föräldrarnas ögon det viktigaste. Barnets lärande blir den måttstock 

som får bedöma både barnet självt, verksamhetens kvalitet och förskollärarnas yrkeskompetens. 

Jonas Aspelin skriver i Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund (2016) om begreppet 

omsorg och menar att den utgör ett grundläggande värde i svensk förskola. ”Sven Persson 

(1998) har beskrivit svensk förskola som präglat av stark omsorgsrationalitet; där varaktiga och 

stabila relationer mellan barn och vuxna betonas” (Aspelin 2016: 52). Fokus på barns sociala 

förmågor och att barnen utvecklas till goda ansvarstagande samhällsmedborgare har varit och 

är fortfarande högt värderat (Ibid: 51-52). Samtidigt menar Aspelin att begreppet omsorg ”steg 

för steg getts en allt mindre framskjuten position i olika styrdokument”(Ibid: 52), detta 

alltmedan begreppen undervisning och lärande lyfts fram. Aspelin refererar vidare till Biesta 

(2011) när han skriver att styrning av verksamheterna mot mätbara prestationer och resultat 

riskerar att överskugga grundläggande värden som omsorg, förtroende och respekt. Han 

beskriver det som en kunskapseffektiv diskurs som svarar an emot kravet på en standardiserad 

utbildning med en effektiv kunskapskontroll (Ibid: 52). I samma bok som Aspelin skriver 

Annika Åkerblom att ”forskning om förskolans dokumentationsarbete visar att omsorgen är ett 

innehåll som åsidosätts” (Åkerblom 2016: 77). Min undersökning visar att omsorgen åsidosätts 

även i utvecklingssamtal trots att vi har ett delat ansvar med föräldrarna kring barnens omsorg, 

fostran och utveckling i riktningen mot att bli ansvarstagande samhällsmedborgare. Kanske är 

det så att det pliktetiska i sammanhanget utvecklingssamtal för kommunen inte handlar om att 

man ser barnen som beings utan snarare använder utvecklingssamtalen som ett instrument för 

att ge förskolan en skjuts i riktning mot det mer mätbara kunskapsuppdraget och bort från det 

mer osynliga och svåröverskådliga samhällsuppdraget.   
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I min inledande berättelse om Ellens utvecklingssamtal visade det sig att hennes föräldrar 

trodde att vi inte ”höll på så mycket med lärande”, det jag tror att de menade var lärande med 

tydliga kopplingar till strävansmålens ämnesområden. Vår förskola följde inte deras 

förväntningar på förskolan som en kunskapseffektiv instans, istället såg de något annat. De såg 

vår förskola som en plats för att skapa relationer och, jag hoppas, som en plats där Ellen som 

person kan utvecklas till den ansvarstagande samhällsmedborgare som läroplanen föreskriver.  

Markström och Simonsson skriver med hänvisning till tidigare forskning (Enö, 2005; Gillberg, 

2009; Persson & Tallberg Broman, 2002; Vallberg-Roth, 2011) att det tycks finnas en ” 

oklarhet då det gäller förskolans samhälleliga och utbildningspolitiska uppdrag” (Markström & 

Simonsson 2013: 3).  De menar med hänvisning till Hensvold, 2011 att ”förskollärarens 

yrkeskompetens förändras i paritet med förändringar och krav i styrdokument” (Ibid: 3). Det 

blir tydligt att utvecklingssamtal där barnen är med blir en metod att lyfta fram mätbara värden 

som prestationer och resultat och att en förändring i styrdokument gällande utvecklingssamtal 

med barnen förändrar pedagogernas fokus mot det utbildningspolitiska uppdraget och bort från 

det samhälleliga.  

Vad gör man på utvecklingssamtal där barnen är med? 

Markström och Simonsson har gjort en studie om utvecklingssamtal i förskolan. Efter analys av 

intervjuer som gjordes med de förskollärare som ingick i studien framträdde fyra olika teman 

som för dem bildade syften för utvecklingssamtalen. Dessa teman var; utvecklingssamtal som 

ett sätt att skapa en nödvändig relation med föräldrarna, att stödja föräldrarna i sin föräldraroll, 

utvecklingssamtalet som redskap för förskolläraren att skapa en gemensam och "hel" bild av 

barnet och att skapa och förmedla kunskaper om barnet (Markström & Simonsson 2013: 6-10). 

Min undersökning har hittills visat att ingen av de pedagoger jag intervjuat planerar eller ordnar 

sina samtal för att uppfylla kommunens syften gällande att ge föräldrar tillfälle att lämna 

synpunkter eller att beskriva barnets utveckling och lärande i relation till strävansmålen i 

läroplanen. De syften som Markström och Simonsson kommer fram till att man arbetar efter 

stämmer inte heller in på de samtal jag får beskrivet för mig. På frågan om hur man tänker 

kring syftet med utvecklingssamtalen får jag ändå klara tydliga svar. I praktiken är det kring de 

egna syftena som samtalen faktiskt utformas. Jag får uppfattningen att man har klart för sig vad 

man gör och varför när jag får svar som: 

 

- Det är ju det som hela samtalet går ut på, att barnen får känna att de är en viktig person 

som har ett egenvärde och att det de gör i den här gruppen är betydelsefullt för både 
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dem och för andra och alltså mycket sådana saker tycker jag kommer fram i samtalet. 

Alltså tycker jag ju är ett syfte med samtalet att barnen ser sin delaktighet ja och sin roll 

och sin… och sen också att få berätta det för sina föräldrar.   

 

Eller som Camilla säger;  

- Ja men det är det att stärka barnen och få visa vad de gör på dagarna för sina föräldrar. 

De blir delaktiga och de förstår att de är en viktig del. Så då är ju syftet att de ska få 

vara med och påverka och visa och ja att de ska få vara med i samtalet. 

 

Om förskollärarna i Markström och Simonssons undersökning riktade sina egna syften mot 

föräldrar i form av vikten av goda relationer mellan hem och förskola eller som tanken om att 

fungera som ett stöd i föräldrarollen, så riktas syftet i min undersökning mot barnen. För de 

pedagoger som jag intervjuade fanns inget eget syfte där föräldrarna nämndes. Tvärtom 

klargjordes i många fall för föräldern att det är barnets samtal. De syften som framkom i min 

undersökning var, att barnen ska få känna att de är en viktig person som har ett egenvärde, att 

barnen ska se sin egen roll på förskolan och att det de gör är viktigt, att de ska få vara delaktiga 

och att samtalet ska handla om barnets lärande. En aspekt som också togs upp var att barnet ska 

få visa sin dag på förskolan. 

 

Markström och Simonsson har vidare i sin bok Utvecklingssamtal kommunikation mellan hem 

och förskola (2015) gjort en diskursanalys över vilken funktion utvecklingssamtalen hade i 

deras undersökning. Analysen är resultatet av studiens ljudinspelningar från utvecklingssamtal 

samt intervjuer med förskollärare och föräldrar (Markström Simonsson 2015: 10). Där 

framkom att samtalen utgör en ”process innehållande examination, prognostisering och 

planeringsarbete för barnets omsorg, lärande och utveckling” (Ibid: 103). Med prognostisering 

menar författarna att det tycks finnas en vilja att komma överens med föräldrarna om barnets 

egenskaper och karaktär både för att planera fortsatt omsorg och lärande och för att säkra 

barnets fortsatta ”identitetsutveckling och institutionsliv i ett framåtblickande perspektiv” (Ibid: 

92).  De delar av samtalen som bedömdes ha en examinerande funktion utgick ifrån 

kartläggningar, frågeformulär eller samtalsunderlag. Dessa tycktes fylla funktionen av att 

upptäcka eventuella fel eller brister hos barnet, en form av övervakning som visar om barnet 

utvecklas normalt (Ibid: 92).  
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Utvecklingssamtalen i min undersökning utgörs också av en process som ser lite olika ut, men 

som också har gemensamma drag. För både Maria, Camilla och Anna tar den sin början i 

verksamheten där pedagogerna observerar eller frågar barnen om vad de är intresserade av. En 

av dem använder en så kallad fyrfältare där fyra frågeställningar finns med, medan en annan 

upplever att intervjun blir en konstlad situation varför hon istället sticker in någon fråga till 

flera barn under till exempel sagostunden.  Informationen därifrån tas sedan vidare till en 

barnkonferens där man tillsammans fyller i vad som intresserar barnen för att få en helhetsbild. 

Man pratar också om vilket lärande man kan se genom foton från verksamheten. Så långt gör vi 

lika, även på min förskola föregås utvecklingssamtalen av en barnkonferens där vi tittar både 

på de enskilda barnens intressen, lärande och på hur verksamheten i stort stödjer barnen. Den 

helhetsbild av barnet som Markström och Simonsson skriver att man söker tillsammans med 

föräldrar under utvecklingssamtalet verkar i min undersökning också vara viktig, med den 

skillnaden att den inte förhandlas under utvecklingssamtalet med föräldrarna utan på 

barnkonferensen för pedagogerna. Samtliga menar att man ”pratar ihop sig” med sitt arbetslag, 

ingen nämner att de gör det med föräldrarna. Maria berättar att det är  förskolan som brukar 

bjuda in till samtal utan barn, till föräldrasamtal. Därav finns anledning att anta att den 

kartläggning som föregår utvecklingssamtalen precis som i Markström och Simonssons 

undersökning också innehåller en funktion som visar brister eller fel hos barnen och som i min 

kommun kan leda till en inbjudan till ett extra samtal, ett föräldrasamtal.  

 

Efter barnkonferensen får barnen vara med och titta på bilderna, välja till eller välja bort. 

Camilla berättar: 

- De är med och väljer bilder, för att vi sa det vi kan ju inte bara visa bilder om inte 

barnen är med på det, alltså det de måste ju bestämma sina bilder och det kan ju också, 

jag vill inte ha den, nej men då får man radera bort den på en gång liksom…så. Men 

samtidigt känner jag, vi måste ju ändå ta lite mera så att vi har. Men vill inte de ha 

någon bild…nu har jag ju inte varit med om det, ofta vill de ha alla, men då säger jag, 

men vi tar alla så får vi se hur mycket vi hinner prata om och så…. 

 

Uttalandet visar att barnen får vara med och välja, men kanske ändå inte. Det är pedagogerna 

som tagit bilderna, dessutom har man redan pratat om bilderna på barnkonferensen vilket kan 

göra det svårt för barnet att välja bort, ”samtidigt behöver man ta lite så att man har”, men inte 

för många för pedagogen vet hur lång samtalstiden är, en halvtimme per år.  
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Camilla berättar att hon innan utvecklingssamtalen ibland samlar flera barn och ibland pratar 

med ett i taget om vilka bilder som ska visas.  

- Och att vi då ställer de här kreativa frågorna, Hur tänkte du? Vad lärde du dig? Kunde 

du fråga någon om hjälp? 

På det viset vet barnen vad som ska visas för föräldern och det blir samtidigt ett lärande samtal 

i sig därför att barnen kan bli medvetna om vad de lärt sig och hur. Pramling Samuelsson och 

Carlsson skriver om metakognitiva samtal med barn och om att göra ett tankeobjekt som 

lärande synligt för barnen genom att ställa öppna frågor som hur, varför eller på vilket sätt. De 

menar att det är en hjälp för att vända uppmärksamheten från det barnen gör till att tänka om 

det de gör och hur (Pramling Samulesson & Carlsson 2014:137). På det sättet kan lärandet bli 

synligt och föremål för tänkande kring sitt eget lärande i samtal med barnen. 

Utvecklingssamtalet blir i den meningen utvecklande för barnet och föräldern kan få en inblick 

i hur vi arbetar för att barnen ska bli medvetna om att och hur de lär. Maria har samma 

ambition men hinner, precis som mig, inte alltid förbereda barnen på vilka bilder som ska visas, 

Anna arbetar på en avdelning för barn mellan ett till tre år och de har inte som rutin att visa 

bilderna för barnen innan.  

 

En aspekt som Camilla pekar på är att samtalet kan bli ett sätt få en inblick och en förståelse för 

barnets perspektiv.  

- att barnen själva får, visa upp och beskriva med sina ord. För jag menar att jag kan ju 

sitta och säga hur Pelle och Kalle, och de byggde så fint med sin koja idag och bla bla 

bla. Men om Pelle själv får berätta kanske han berättar att ja, men vet du att jag var 

jättearg på kalle när han kom i morse men i slutändan av dagen då hjälptes vi åt och, 

alltså det kan komma helt andra ord som kanske inte jag har sett när de får vara med och 

berätta, så att det är liksom just att barnen får vara med och visa sin dag på förskolan 

 

Det Camilla lyfter fram vill jag koppla till teorin om livsvärldar. I Eva Johanssons bok Möten 

för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan utgår hon ifrån teorin om 

livsvärlden, utvecklad av den franske filosofen Maurice Merleau –Ponty (1962). ”Med 

livsvärld avses den värld som vi riktar oss mot, som vi samtidigt är delar av och som också 

finns i oss” (Johansson 2011: 9). Johansson menar att det krävs ett engagemang och en omsorg 

om den lärandes livsvärld för att pedagogiska möten ska uppkomma. I det engagemanget finns 

en ambition som involverar en strävan efter att möta barnets hela tänkande, sinnlighet och 
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erfarenhet av sammanhanget. Samspelsprocesser som vuxna skapar och gör barnen delaktiga i 

är viktiga för att förstå den pedagogiska verksamheten. Johansson menar att dessa 

samspelsprocesser är för barnet en central del av lärandet (Ibid:11). ”Genom möten med barn 

konfronteras pedagogen med barns perspektiv och hur världen ter sig därifrån” (Ibid:220).  

Maria visar en vilja att tränga in i barnets livsvärld när hon menar att det kan komma helt andra 

ord som kanske inte hon skulle ha sagt när barnen får vara med och berätta. Det blir på så sätt 

ett möte med barnets livsvärld. En vidare förståelse för barnets perspektiv blir därigenom 

möjlig. Även om ingenting säger att det sker bäst på ett utvecklingssamtal, så kan man anta att 

mötet med barnets erfarenhet av sammanhanget kan rikta pedagogers uppmärksamhet på ett vis 

som kan främja barnets lärande.  

 

Efter barnkonferensen är det dags att dela ut inbjudan till föräldrar, den med frågor och med en 

streckad rad där barnets namn ska skrivas. Den som på min förskola ligger dold under ett tjockt 

lager tippex. Under rubriken ”Utvecklingssamtalet ger er och personalen (min kursivering) 

möjlighet att samtala om barnets utveckling och lärande” finns två frågor för föräldrarna att 

fundera kring.  ”Hur trivs ert barn i förskolan?” och ”Hur ser ni att förskolan bidragit till 

barnets utveckling och lärande?” Här beskrivs en möjlighet för personal och föräldrar att 

samtala om barnet utifrån två frågor. Rent textmässigt förvandlas nu barnet till ett objekt som 

det ska samtalas om. Med värnandet om barnets integritet som högsta mål är det i min 

undersökning inte det som händer. Frågeställningarna används inte på det sättet. I samtal om 

inbjudningsdokumentet under intervjun säger Maria:  

- alltså vi delar ju ut, inför samtalen så delar vi ju ut också sådana här frågeformulär till 

föräldrarna där de har skrivit i litegrann, men där hamnar vi ju mycket på vad de tycker 

om att göra och hur de trivs och hur man upplever att de...så där blir det ju ganska 

mycket sådana sociala…  frågeställningar är ju inte riktigt desamma som vi sen 

fokuserar på när vi har samtalet. 

Dokumentet hamnar alltså inte i fokus under samtalet. Camilla brukar ha med barnen när 

lapparna ska hängas på hyllorna och hon berättar att barnen tycker att det är roligt och att de är 

förväntansfulla inför utvecklingssamtalen. Hon berättar att de knappast haft några föräldrar som 

missat sin tid sedan barnen började vara med. Det kan vara roligt för både föräldrar och barn 

men det kan också minska föräldrarnas fria val att ha sitt barn med eller inte. Om man skulle 

vilja prata enskilt behöver man motivera det både inför sitt barn och inför förskolan.  

Anna berättar att alla barn bjuds in men de flesta föräldrar väljer bort att ha sina barn med på 

utvecklingssamtalen. Möjligen beroende på att barnen är mellan ett och tre år, men hon vet inte 
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det säkert. Hon menar också att i de fall där barnen inte är med så blir det en dialog vuxna 

emellan, när barnen är med blir det på ett annat sätt, möjligen bidrar det också till föräldrarnas 

val att inte ta med sina barn.  

- Det blir ju mera att barnet, alltså är barnet med så är det barnet också som styr. Det kan 

vara så också att föräldrarna upptäcker det och att de då hellre vill att vi inte ska ha 

barnen med för att de vill ha den här vuxendialogen. Men det vet jag inte om det är så, 

men det kan vara så. 

 

Under utvecklingssamtalet berättar Camilla att det kan bli på ett liknande sätt som inför 

utvecklingssamtalen, där hon som samtalsledare frågar barnet öppna frågor och barnen både 

leds genom bilderna och berättar själva beroende på språklig förmåga.  Hon berättar vidare om 

intervjuerna med barnen innan utvecklingssamtalen och att resultatet av dem enbart finns i 

skrift varför hon behöver hjälpa barnet att berätta. 

- kommer du ihåg vad du berättade för mig och då berättar ju dom och där kommer ju det 

in med kompisar och det här är min kompis och jag brukar leka med den 

 

Maria berättar att bilderna och barnets och hennes berättelse kring dem blir en presentation av 

vad man har gjort på förskolan. Camillas och Annas intervjuer visar att även deras 

utvecklingssamtal visar vad man har gjort. På det viset kan det bli synligt hur förskolan bidragit 

till barnets lärande och kanske i vissa avseenden även utveckling, som ju är det tredje och sista 

av kommunens syften. Frågan är bara om det är ett utvecklingssamtal.  

En sammanfattande reflektion  

I mina initiala reflektioner skrev jag att jag ville ta Bubers ord med mig på vägen genom 

skrivandet, de som handlar om att låta min egen kunskap finnas och samtidigt öppna upp för att 

pröva och förändra den genom litteraturen och mina intervjuer. Kanske skulle min 

undersökning sluta med att jag till slut förstod att barnen bör vara med på samtalen och kanske 

skulle den det inte. Jag har genom flera teoretiska ingångar vägt mina intervjuer mot 

litteraturen och min egen förförståelse och kommit fram till flera sätt att se på 

utvecklingssamtal med barn som är mellan ett och fem år.  Till en början gjorde jag ett nedslag 

i Vallberg-Roths läroplanshistoriska diskussion och visade hur samarbetet mellan förskola och 

hem har förändrats genom åren, från att förskolan har varit experter till att se vårdnadshavare 

som kompetenta samarbetspartners när det gäller barnens utveckling och lärande. Synen på 
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barnets utveckling har gått från ett universellt utvecklingsstadietänkande till att se barn som 

individer som av egen kraft kan tillägna sig kunskap. 

 

Jag har prövat diskursen om vuxna som beings och barn som becomings genom Kants 

pliktetik och visat att det kan vara den som fått kommunen att styra 

utvecklingssamtalen mot ”att beskriva barns utvecklings och lärprocesser i relation till 

strävansmålen i läroplanen”. Min undersökning visar att pedagogerna som använder 

dokumenten inte håller med och undviker det syftet i utvecklingssamtal med barnen. 

En skillnad i synen på barn blir tydlig, kommunen ser barn som beings i bemärkelsen 

kapabla att relatera sin egen aktivitet i förhållande till strävansmålen, medan 

pedagogerna, liksom jag, ser dem som becomings.  

 

Genom Cederbergs och Henriksen och Vetlesens diskussion om den praktiska 

användningen av utvecklingssamtalsdokumenten visar jag att ansvaret för hur man 

använder dem ligger hos den enskilda yrkesmänniskan, de egna målen och moraliska 

övertygelser utformar handlingar utefter dem. Man handlar autonomt gentemot 

kommunen och det egna förnuftet styr handlingar kopplade till utvecklingssamtalen. 

Genom Nilsson diskussion utefter Aristoteles mest omfattande diskussion om kunskap 

gör jag ett försök att förtydliga på vilket sätt olika sorters kunskaper behöver länka i 

varandra för att utvecklingssamtal med barn ska fungera. Kommunen kan som 

huvudman instruera pedagoger att handla utifrån en form av kunskap som närmast kan 

betecknas som teknisk genom sitt utförande av utvecklingssamtalsdokument, medan 

de som ska utföra själva handlingen behöver använda sin praktiska kunskap som 

innefattar såväl omdöme som vetenskap, moral, omsorg och samvete.  

 

Jag har tagit hjälp av Emilssons diskussion om barnets intersubjektiva tillblivelse i 

relation till andra och pekat på att språket är en avgörande faktor för hur man uppfattar 

sig själv och världen runtomkring. I min undersökning visar pedagogerna en 

medvetenhet kring det och har på flera sätt utvecklat strategier för att parera och ”linda 

in” om saker som kan påverka barnets uppfattning om sig själv kommer på tal. Min 

uppfattning är dock att barn är mycket receptiva och jag tror att de på bråkdelen av en 

sekund uppfattar och tar till sig saker om sin egen person hur skicklig man som 

pedagog än är på att ”linda in” eller ”säga åt andra hållet”. Med hjälp av Hofvendal har 

jag visat pedagogernas strategier för att inordna roller i samtalen. I 
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utvecklingssamtalen går kommunikationen mellan föräldern och pedagogerna genom 

barnet.  

 

Genom Henriksen och Vetlesens resonemang om barnets utveckling till en moralisk 

aktör har jag definierat en skillnad i begreppen utveckling och lärande. Genom analys 

av intervjuerna har jag kommit fram till att pedagogerna undviker att samtala om 

barnets utveckling när det gäller sådant som barnet inte gör på ett medvetet plan 

eftersom det skulle kunna bli ett samtal ”över barnets huvud”.  

 

Jag har pekat på att fokus på barns sociala förmågor har haft och har fortfarande en 

stark roll inom förskolan, men att utvecklingssamtal med barnen kan bidra till ett 

paradigmskifte mellan förskolans samhälleliga och utbildningspolitiska uppdrag, 

genom att samtalet endast kan handla om det barnen på ett medvetet plan kan vara 

med och tala om. Möjligen är det en förstärkning av förskolans utbildningspolitiska 

uppdrag man har haft i åtanke genom utformandet av samtalsdokumenten. På ett sätt 

har man lyckats med det, utvecklingssamtal med barn handlar inte så mycket om det 

samhälleliga uppdraget utan om kunskapsuppdraget, men frågan är om det är 

värdefullt för barnen att skilja dem åt. Maria uttrycker att man förlorar samarbetet med 

hemmen vad gäller barnets sociala utveckling och omsorgen om dem som personer i 

och med att barnen är med, medan Camilla menar att samtalen känns bättre när man 

inte tar upp bitar som är problematiska, exempelvis bråk och puttningar. Anna menar 

att de flesta av föräldrarna på hennes avdelning väljer bort att ha barnen med, kanske 

för att barnen är mellan ett och tre år och kanske för att de vill ha en vuxendialog där 

ämnen av skilda slag kan få komma till ytan.  

 

I utvecklingssamtal med barn visar de intervjuade pedagogerna en medvetenhet om att 

barns identitet skapas i språklig interaktion med andra, det medför att de syften som 

finns i utvecklingssamtalsdokumenten inte används. Istället arbetar man efter egna 

syften som är kopplade till barnen, det blir på så sätt barnens samtal, inte förälderns. 

Min oro för barnens integritet och att det skulle bli ett samtal ”över barnets huvud” 

visar sig vara obefogad, det är inte så man gör. I utvecklingssamtal med barn visar 

man genom bilder och berättelser vad man gjort på förskolan. Genom att i 

utvecklingssamtalen ställa öppna frågor till barnen såsom hur tänkte du? eller hur 

gjorde du? kan pedagogerna vända uppmärksamheten från det barnen gör till att tänka 
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om det de gör och hur, på så vis utmanas barnens metakognitiva tänkande och lärandet 

kan gå från ett görande till att bli ett objekt att tänka om. Det blir en slags 

lärandesamtal under utvecklingssamtalet och en berättelse som barnet kan ge sina 

föräldrar och som enligt pedagogerna uppfattats som mycket positivt av dem. 

Pedagogen kan styra samtalet med en ambition som involverar en strävan efter att 

möta barnets hela tänkande, sinnlighet och erfarenhet av sammanhanget, med 

Merleau-Pontys begrepp, mot barnets livsvärld. Det kan på så sätt bli ett pedagogiskt 

möte med barnets livsvärld som också inkluderar föräldern. Sådana möten kan i sig 

borga för både utveckling och lärande genom att de vuxnas förståelse av barnet ökar.  

Föräldrarna får på så vis en inblick i hur vi på arbetar och på vilket vis barnet får 

möjlighet att lära på förskolan. Pedagogerna vittnar också om barnen glädje inför 

samtalen och att de med stolthet visar sina föräldrar vad vi gör på förskolan.  

 

Även om min undersökning pekar på att utvecklingssamtal med barn kan innehålla 

positiva aspekter som att det kan bli ett sätt att orientera barnen mot att reflektera över 

sitt lärande eller som ett sätt att få en inblick i barnets livsvärld så är de aspekterna 

egentligen metoder som kanske ännu hellre bör ingå i den dagliga verksamheten. Det 

är dessutom en av tre pedagoger som för samtalen åt det hållet. En större analys skulle 

behöva göras. Jag har fortfarande svårt att förstå hur man i sina direktiv kan frångå 

skolverkets allmänna råd om vad ett utvecklingssamtal bör innehålla, de som handlar 

om att samtalet bör bygga på en bred och nyanserad bild av barnets utveckling och 

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

bidrar till detta. Där barnets utveckling kan sättas i ett vitt pedagogiskt och socialt 

sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna (Skolverket 2017: 26). Utan 

en motivering med en stark vetenskaplig förankring och utan ambition att göra en 

utvärdering och analys över vad förändringen inneburit för barnen så blir jag inte 

övertygad om vilket värde utvecklingssamtal med barn mellan ett och fem år får för 

dem själva och för deras föräldrar. Trots det är frågan om barnen ska vara med på 

utvecklingssamtalen eller inte ändå inte lika svart eller vit längre. Kanske skulle det 

vara en bra idé att ha två samtal per år. Ett utvecklingssamtal där vi kan följa 

skolverkets allmänna råd och, som Maria föreslog, ett barnsamtal där barnet får 

möjlighet att visa sina föräldrar vad vi gör på förskolan.  
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Genomförda intervjuer: 

Intervjuerna genomfördes på tre olika förskolor som alla använder kommunens 

utvecklingssamtalsdokument. Samtliga respondenter är legitimerade förskollärare. Jag vill rikta 

ett stort tack för er medverkan.  

Intervju 1. Maria. Datum för intervju: 2017-02-07 

Intervju 2. Camilla. Datum för intervju: 2017-02-09 

Intervju 3. Anna. Datum för intervju 2017-02-28 
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Bilagor 

Bilaga 1 1 (1) 

Inledande information för dig som respondent 

Jag vill börja med att tacka för att du vill medverka i min undersökning som kommer att handla 

om utvecklingssamtal. Undersökningen ska resultera i ett examensarbete för den utbildning jag 

går, ”Magisterutbildning i praktisk kunskap med inriktning utveckling av förskola”. Det är en 

tvåårig utbildning som bedrivs på Södertörns högskola.  

Mitt huvudsyfte är att ta reda på hur samtalen fungerar för olika pedagoger. Det jag är speciellt 

nyfiken på är hur man tänker kring syftet med samtalen i stort och hur man tänker kring syftet 

med barnens medverkan. Intervjun kommer att vara semistrukturerad, det betyder att jag har ett 

antal frågor som vi fritt kan samtala kring och där det finns utrymme för att låta samtalet 

utvecklas efter dig som respondent. De svar jag får kommer jag att analysera genom relevant 

forskning. Jag kommer då främst att söka forskning som relaterar till utvecklingssamtal, 

formativ bedömning i förskola och pedagogisk dokumentation. Jag vill på så vis hitta ett sätt att 

relatera utvecklingssamtal i den form de bedrivs i kommunen till vetenskaplig grund och/ eller 

beprövad erfarenhet. Jag är inte ute efter några ”rätta” svar, utan endast hur du som pedagog 

tänker kring samtalen och hur de fungerar för dig.  

Mina forskningsfrågor under arbetets inledande fas är:  

Hur fungerar den praktiska användningen av utvecklingssamtalsdokumenten?  

Hur kan man se på syftet/avsaknaden av syfte för barnen i kommunens 

samtalsdokument? 

Dessa kan komma att ändras under arbetes gång. 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer du som respondent i intervjun att 

anonymiseras. Insamlade data kommer inte att användas för någonting utanför undersökningen 

och du kan om du vill avbryta din medverkan. Om du som respondent godkänner att jag spelar 

in vårt samtal kommer jag att transkribera det vi sagt. Delar av samtliga respondenters ord kan 

komma att finnas med som bilaga eller i magisteruppsatsen.  

 

Återigen, Tack för din medverkan! 

Vänligen Charlotta Ståhlberg  
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Bilaga 2 1 (1) 

Intervjufrågor  

1. Kan du beskriva hur processen kring utvecklingssamtalen ser ut för dig? 

 

2. På vilket sätt påverkas ditt arbete av att barnen är med på samtalen? Möjliga följdfrågor, 

Ändras fokus i samtalen? På vilket sätt? Kan du märka en förändring i samtalens 

karaktär sedan barnen började vara med?  

 

3. Hur tän1ker du kring barns lärstrategier? 

 

4. Hur tänker du kring formativ bedömning i förhållande till utvecklingssamtalen?  

 

 

5. Vad är ditt syfte med att barn är med på samtalen?  

 

6. Har du stött på dilemman av etisk karaktär? Gentemot barn? Föräldrar?  

 

 

7. Hur tänker du kring skolverkets krav på koppling till vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet i förhållande till barns medverkan i samtalen?  
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Bilaga 3 1 (7) 
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Bilaga 3 2 (7) 
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Bilaga 3 3 (7) 
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Bilaga 3 4 (7) 
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Bilaga 3 5 (7)
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Bilaga 3 6 (7) 
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Bilaga 3 7 (7) 

 

  


