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This essay is about my experience of planning and implementing two separate parent-teacher 

conferences. In these two parent-teacher conferences I am faced with various options which I 

perceive as difficult to assess. What is difficult to assess is how I maintain and develop a 

strong relationship with the parents without contradicting with other parts of my duty.   

   The purpose of the essay is to examine what the parent-teacher conferences mean and what 

its content should or can be. Questions treated in the essay are: What is the purpose of the 

parent-teacher conferences and how can we talk about the child in the parent-teacher 

conferences? How can the power relationship appear between the teacher and parents in the 

parent-teacher conferences? How can we understand the content of the parent-teacher 

conference in relation to the view on norms? 

   Reflection and writing is used in this essay as method to examine these questions. 

Important theoretical concepts for the essay are development, assessment, documentation, 

power, discourse, norms and rules, which are concepts that I go into dialogue with in order to 

understand my experiences in new ways. Through writing the essay I have discovered that 

different understandings of the concept development can influence what parents and educators 

believe that the parent-teacher conference should be about. I have also discovered how I can 

discuss children's development and learning in a way that is consistent with the regulation of 

the Swedish pre-school, that both teachers and parents have the power of controlling the 

content of the parent-teacher conferences and that teachers’ and parents' different views on 

rules can create different views regarding the children. 

 

Keywords: parent-teacher conference, assessment, regulation, power, norms, normality, 

discourse, rules.  

 

 

 



Sammanfattning 

 

Denna vetenskapliga essä handlar om mina erfarenheter av att planera och genomföra två 

skilda utvecklingssamtal. I dessa två utvecklingssamtal står jag inför olika alternativ vilka jag 

upplever som svårbedömda. Vad som blir svårbedömt är hur jag bevarar och utvecklar en 

stark relation till föräldrarna utan att samtidigt strida mot andra delar av mitt uppdrag. 

   Syftet med essän är att undersöka vad utvecklingssamtalen innebär och vad innehållet bör 

och kan vara. Frågor som behandlas i essän är: Vad är syftet med utvecklingssamtalen och hur 

kan vi samtala om barnet i utvecklingssamtalen? Hur kan maktrelationen se ut mellan 

pedagog och föräldrar i utvecklingssamtalen? Hur kan vi förstå utvecklingssamtalets innehåll 

i relation till synen på normer?  

   Reflektion och skrivandet används i denna essä som metod för att undersöka dessa frågor. 

Viktiga teoretiska begrepp för essän är utveckling, bedömning, dokumentation, makt, diskurs, 

normer och regler, vilka är begrepp som jag går i dialog med för att förstå mina erfarenheter 

på nya sätt. Genom essäskrivandet har jag upptäckt att olika förståelser av begreppet 

utveckling kan påverka vad föräldrar och pedagoger anser att utvecklingssamtalet ska handla 

om. Jag har också upptäckt hur jag kan samtala om barns utveckling och lärande på ett sätt 

som är förenligt med regleringen för svensk förskola, att både pedagoger och föräldrar har 

makt i att styra innehållet i utvecklingssamtalen samt att pedagogers och föräldrars olika syn 

på regler kan skapa olika syn på barnen.         

 

Nyckelord: utvecklingssamtal, bedömning, regelverk, makt, normer, normalitet, diskurser, 

regler.  
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Berättelserna 

Utvecklingssamtal 1 

 

”Ska du ha utvecklingssamtal med Pelles föräldrar snart?”, frågar Greta mig efter att hon 

hastighet dragit upp dörren till det stora ensamma rummet som jag sitter i denna tidiga 

morgon. ”Ja, precis jag håller på att skriva ihop det sista just nu”, svarar jag. ”Vad bra! Jag 

tycker det är väldigt viktigt att du talar om för Pelles föräldrar om matsituationen”. Jag slutar 

knappa på tangenterna och tittar upp. ”Hur menar du nu?”, frågar jag. ”Du vet, att han alltid 

ska dra iväg, trots att man säger till, och aldrig kan vänta på andra”. ”Ja, han brukar bli klar 

först. Jag brukar lösa det genom att låta honom leka med något vid bordet bredvid”, påpekar 

jag. ”Men det är ingen långsiktig lösning. Man måste kunna vänta på andra”, svarar Greta. 

”Eh, jo… men blir det inte väldigt negativt om jag säger att han inte kan vänta på andra?”, 

frågar jag. ”Det beror på hur man säger det, och jag tror att föräldrarna håller med om att det 

nu är på tiden att Pelle faktiskt lär sig att sitta kvar vid bordet” säger Greta strängt. ”Jag 

kanske kan säga att vi hittar lösningar när han lämnar bordet, genom att ge alternativ? Då har 

de fått information om att han inte brukar sitta kvar, men samtidigt låter det inte som en 

bedömning av vad Pelle borde klara av att göra nu”. ”Vet du vad Malin, föräldrar vill veta det 

negativa också. Annars upplever de att vi inte är ärliga med dem. Vi kan inte ljuga”, invänder 

Greta. ”Nej, men…” säger jag utan att fullfölja min mening då jag inte riktigt vet hur jag ska 

förklara att jag tycker att det är svårt att uttrycka negativa saker om barnet till föräldrarna. Jag 

är tyst ett tag och påbörjar istället en ny mening. ”Nej, jag vill ju inte få det att framstå som att 

jag ljuger”. ”Precis. Ska vi kunna samarbeta med föräldrarna såsom de säkert vill så måste vi 

vara ärliga med hur det är här och vilka problem vi kan ha”, säger Greta. ”Jag ska nog hitta ett 

sätt att föra fram det här på”, svarar jag och hör att min ton är mjuk där orden samtidigt 

pressas ut från en leende mun. Oj, vad inställsam jag lät nu, tänker jag. Greta nickar och 

stänger dörren till rummet som jag sitter i och i samma stund som dörren går igen känner jag 

att det Greta sagt tagit hårt. Kan det vara så att jag ljuger och går miste om samarbetstillfällen 

om jag inte sätter mer fokus på det negativa? frågar jag mig själv. Jag tänker att jag absolut 

inte vill att föräldrarna känner att jag ljuger, men att det också känns väldigt olustigt att lyfta 

fram problem om barnet på det sättet som Greta nyss gjorde.    

   Jag tittar i mitt underlag som jag har framför mig och funderar på om det Greta sagt är något 

som behöver skrivas in. Jag skriver: Pelle brukar lämna bordet efter maten och det tycker inte 

vi är bra. ”Nja”, säger jag tyst. Jag raderar snabbt bort orden som jag nyss formulerat. Det där 
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kändes ju väldigt dömande eller… borde jag säga så? tänker jag. ”Bättre att ta det muntligt 

istället. Jag kommer nog på något som känns bra att säga i stunden”, säger jag tyst för att 

lugna mig själv och går för att skriva ut alla papper. Jag funderar på olika formuleringar 

medan jag väntar på att skrivaren ska jobba färdigt, men varje omformulering uppfattar jag 

som laddad och fylld av följdfrågor. Nu är skrivaren klar och jag häftar ihop underlaget. Jag 

plockar med mig portfoliepärmen på vägen mot samtalsrummet och nu ser jag att en av 

föräldrarna har kommit och står i tamburen och klär av sig ytterkläderna.  

   ”Hej!”, säger jag till Inga som är Pelles mamma. ”Hej! Det blir bara jag idag”. ”Ja, men det 

är helt okej. Kom in och sätt dig”, svarar jag. Vi går båda in i samtalsrummet, efter att hon har 

tagit av sig sina ytterskor. Rummet är mörkt och kyligt när vi kliver in. Jag tänder lampan och 

det känns genast varmare. Vi sätter oss ner, mittemot varandra och jag ger henne en kopia av 

det underlag som jag själv har framför mig. Hon lägger sitt på bordet och jag ser att hon kastar 

ett snabbt öga på första sidan. Vi möter varandra med blicken och jag tar ett djupt andetag för 

att samla mina krafter och min koncentration på vad som ska sägas och jag inleder därefter 

samtalet. Vi går igenom första området av underlaget, där jag bland annat berättar hur vi 

pedagoger uppfattar att Pelle trivs på förskolan och om hans relationer, och frågar därefter 

Inga om hennes syn på vad jag har tagit upp. ”Jag håller med om det mesta, men jag är också 

väldigt orolig för Pelle. Vi hamnar ofta i situationer där han argumenterar emot och inte kan ta 

ett nej. Han ska alltid ifrågasätta och veta varför”, säger hon. ”Jag tänker att det kanske är 

hans sätt att försöka ta reda på olika perspektiv och reflektera över olika regler i vardagen. Det 

kanske inte handlar om ett direkt motstånd mot er, utan om att han vill förstå olika frågor”, 

påpekar jag. ”Jaha, okej? Hur gör du om han börjar ifrågasätta regler på förskolan?”, frågar 

Inga. ”Jag brukar reflektera med honom kring varför vi gör olika saker, genom att belysa mitt 

perspektiv och fråga honom om vad han tycker själv”. ”Jag tycker att det är viktigt att barnen 

gör som man säger, och inte ifrågasätter hela tiden. Jag vill att ni ska jobba med att sätta stopp 

för det här beteendet, men vi kan gå vidare nu” säger Inga irriterat till mig. 

   Oj, vilken dålig stämning det blev, tänker jag. Jag tittar ner i mina papper och funderar på 

vad jag kan säga härnäst. Det slår mig att Inga kanske blev sur för att hon tror att jag inte vill 

samarbeta med henne kring det här med ifrågasättandet. Jag kanske kan ta upp det här med 

maten för det är något vi nog kan samarbeta kring, tänker jag. ”Hm, Pelle deltar i allt vi gör på 

förskolan. Ibland brukar han dock lämna matsituationen genom att gå från bordet innan alla är 

klara. Det här är något vi ska stötta Pelle i”, säger jag. Jag tittar på mamman och ser att hon nu 

spärrat upp sina ögon som att jag sagt något som hon reagerat starkt på. ”Det är verkligen inte 

acceptabelt att han gör det. Vi har stora problem med det här hemma och vi vill att han ska 
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sitta fint”, svarar hon. Sitta fint, är det målet? frågar jag mig själv och konstaterar att jag nog 

inte har samma syn som henne. Jag letar efter ord för att formulera mig på ett sätt som inte 

irriterar henne igen.  

   ”Brukar Pelle bråka mycket med sina kompisar på förskolan?”, frågar hon innan jag har 

hunnit kommentera det hon nyss sagt om maten. ”Nej det tycker jag inte”, svarar jag lite 

förvånat. ”Nähä, okej, för när vi har lekt med andra barn har Pelle varit väldigt bråkig. Det har 

känts jättejobbigt. Jag tappar nästan lusten att träffa andra när han beter sig så”, berättar hon. 

”Hur gör ni om barnen bråkar på förskolan? Du som är proffs kanske kan berätta hur man gör 

så att man undviker sådant här”. Jag, ett proffs, vilken press det blev, tänker jag. Jag tittar 

snabbt ner i mina papper, som att jag skulle finna svar där, och känner mig lite stressad över 

att inte kunna leva upp till denna exklusiva titel som jag nyss blivit tilldelad. ”Ja… ehh… det 

beror lite på situationen”, svarar jag. ”Det är lite svårt att ge ett svar på den frågan egentligen. 

Det beror helt på vad som har hänt, men oftast försöker jag ta reda på det bakomliggande 

genom att fråga barnen vad som har skett, och hur vi kan göra för att båda ska bli nöjda. Jag 

frågar mig främst fram och de har ofta väldigt många bra idéer på hur de kan komma 

överens”, svarar jag och känner samtidigt att jag inte gett henne något konkret att jobba vidare 

utifrån. ”Eh, frågar dig fram?” säger mamman till mig med en allvarlig blick. ”Ja, alltså jag 

brukar resonera med dem om varför de har blivit sura på varandra och försöker göra båda 

perspektiven synliga så att de kan få syn på vad konflikten faktiskt handlar om så att de hittar 

en förståelse för varandra” svarar jag. ”Och det fungerar?”, frågar hon lite skeptiskt. ”Ja, vi 

brukar hitta lösningar tillsammans”. ”Jag tror inte att det skulle fungera hemma eller när vi är 

med kompisar. Vi har prövat allt. Det känns som att man måste vara tydligare och verkligen 

sätta ner foten”, påpekar hon. 

   ”Men Pelle bråkar alltså inte här?”, undrar mamman. ”Nej, det tycker jag inte. Konflikter 

kan uppstå mellan alla barn, men vi hittar lösningar och det blir också en del av lärandet. Det 

blir ett tillfälle att sätta ord på känslor och reflektera”, svarar jag och tänker att jag egentligen 

redan svarat på den här frågan, men mamman kanske inte litar på mig. Jag känner mig just nu 

illa till mods och orolig för hur jag uppfattas. Mamman kanske inte tycker att jag är ett sådant 

proffs som hon önskade att jag skulle vara då jag inte gett henne något svar som hon verkat 

nöjd med, tänker jag. Jag hör hur mamman harklar sig och gör sig redo för att säga något. ”Ja, 

jo, men det är samtidigt inte kul när konflikter uppstår. Vi vill inte att Pelle ska vara dum mot 

sina kompisar på förskolan. För oss är det viktigt att Pelle är en snäll kompis och vi vill inte 

att Pelle ska bråka här. Vi har sett hur han kan vara med vänner. Styra och ställa och det 
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tycker inte vi är bra”, påpekar mamman. Nu låter det ju nästan som att jag tycker det är okej 

att man är elak mot varandra. Vad ska jag säga nu? funderar jag. 

   Jag letar efter ord som kan förklara att jag lyssnar på henne, men där jag också visar vad jag 

står för. Det slår mig att Pelle beskrivs så negativt, som att allt vore hans fel. Jag väger mina 

ord och märker att det är svårt att finna formuleringar som visar att jag tar henne på allvar där 

jag samtidigt inte beskriver Pelle på ett negativt sätt. Jag känner mig trängd, men jag måste 

svara och varje tyst sekund uppfattar jag just nu som en evighet. ”Ehh, ibland kan föräldrar 

vara oroliga ifråga om konflikter. Vi brukar hitta lösningar och så.. Ehh.. ja” svarar jag och 

känner samtidigt att det jag sagt är otillräckligt. ”Jag vill veta direkt om Pelle gör något dumt 

och inte är snäll. Då måste ni informera oss så att vi kan prata med honom hemma på en gång 

om det” säger Inga allvarligt till mig. ”Jo, vi brukar informera om det händer något. Vi brukar 

kunna lösa det mesta här, men skulle det vara något kommer vi såklart till er. Det är viktigt 

för vårt samarbete”, påpekar jag. ”Ja, verkligen! Vi vill veta sådant här. Det är väldigt 

betydelsefullt för oss att vi kan samarbeta kring den här frågan. För oss är det viktigt att man 

är en bra kompis”, säger Inga.  

   Efter att vi gått igenom alla sidor av underlaget avslutar jag och Inga samtalet. Jag drar en 

lättnads suck för att det är över och känner mig plötsligt utmattad. Att det alltid ska kräva så 

mycket tankearbete när jag ska förklara och beskriva det som alla andra i arbetslaget verkar 

tycka är ganska enkla grejer att ta upp. Imorgon har jag utvecklingssamtal med Leonoras 

föräldrar, och jag borde tänka igenom hur jag besvarar sådana här frågor om problem som 

föräldrar uppfattar med sina barn, tänker jag när jag lämnar samtalsrummet. 

 

Utvecklingssamtal 2 

 

Innan jag kommer till förskolan, nästa dag, är mitt underlag till utvecklingssamtalet med 

Leonoras föräldrar redan utskrivet. Jag känner mig väl förberedd då jag redan dagen innan 

bestämt mig för några strategier för hur jag kan hantera frågor om problem som föräldrar kan 

uppfatta med sina barn. Jag tänker att det inte får bli som igår, som det blev med Pelles 

mamma, där jag kände mig trängd och oförmögen till att ge bra svar. Jag vill ju att föräldrarna 

ska kunna känna sig trygga, nöjda och glada, men där jag också är ärlig med min barnsyn och 

jag tror att mina svar kommer fungera bra ifall föräldrarna börjar prata om barnets brister, 

tänker jag samtidigt som jag låser upp dörren till förskolan. Jag kliver in och hänger av mig 

ytterkläderna. Jag tittar in i lokalen och barnen verkar ännu inte ha kommit. Det är fortfarande 

tidigt, konstaterar jag och traskar in i samtalsrummet med underlagen och portfoliepärmen 
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under armen. På varsin sida av bordet lägger jag ett underlag, en till föräldrarna och en till 

mig och jag läser mitt en ytterligare gång. Jag hör hur ytterdörren i tamburen öppnas och går 

igen. Det är säkert de, tänker jag och reser mig för att möta de vid ingången för att visa att jag 

är här och redo för att ta emot dem.   

   ”Hej”, säger jag till Gunnar som är Leonoras pappa. ”Hej” svarar han milt. ”Jag tänker att vi 

har utvecklingssamtal här inne, som vanligt, kom in när du är klar”, säger jag. ”Absolut” 

svarar han. Jag går och sätter mig på min plats och inväntar honom. Jag märker hur mitt ben 

hoppar upp och ned, vilket det alltid gör när jag är nervös och stressad. Jag stoppar foten som 

får benet att röra sig och försöker hålla den stilla. Han kliver in när han har klätt av sig 

ytterkläderna och slår sig ner mittemot mig efter att han har stängt dörren till samtalsrummet. 

”Blir det bara du?”, frågar jag. ”Ja, men precis. Det var bara en av oss som kunde komma 

idag, men jag kommer försöka föra vidare det som sägs här” svarar pappan. ”Det låter bra” 

säger jag och hör hur inställsam jag låter då min röst är mjuk och samtidigt lugn. Vi hinner gå 

igenom de två första områdena av underlaget och samtalet flyter på riktigt bra. ”Leonora gör 

precis det du berättar om hemma. Hon sjunger exakt de sångerna” inflikar pappan och fyller 

flera gånger på med egna reflektioner som stödjer min bild av Leonora. Det här går ju lätt, 

tänker jag och känner mig mindre nervös än vad jag gjorde i början av samtalet. ”Men jag 

måste ta upp något” säger pappan oväntat. ”Jaha, ja… vadå?”, undrar jag. ”Leonora berättar 

ofta om Ivar hemma”, säger pappan och tystnar i några sekunder, nästan som att han väntar på 

att jag ska haja till och förstå vad det handlar om. ”Okej?” uttrycker jag och förstår inte alls 

vad det är Gunnar vill komma till. ”Ja, hon tycker att Ivar är dum. Hon säger ofta det, att han 

inte är snäll, retas och sådant. Både jag och min fru har sett hur han kan vara när vi hämtar 

Leonora. Inte lyssnar och beter sig illa. Våra barn har aldrig betett sig så och vi känner att det 

är jobbigt att Leonora ska behöva känna så här. Vi vill att hon ska vara glad” säger han. 

   Ivar, inte snäll, beter sig illa, hörde jag rätt, tänker jag. ”Eh”, får jag ur mig och tänker 

samtidigt att jag egentligen helst av allt vill försvara Ivar från sådana anklagelser. ”Jag har, 

som du vet, tystnadsplikt och får inte kommentera andras barn med föräldrar som inte är 

vårdnadshavare till barnen”, svarar jag. Gunnar nickar. ”Nej, det vet jag, men jag och min fru 

är faktiskt oroliga. Vi vill inte att Leonora ska må dåligt av att det finns barn i gruppen som 

stör henne och retas”, invänder pappan. Jag måste ta sådan här oro på allvar, men jag får 

samtidigt inte ge ut känslig information om andra barn, tänker jag. Jag tar ett djupt andetag 

och funderar på hur jag bör formulera mig innan jag svarar. ”Om det uppstår situationer då 

barnen retas, ingriper vi i personalen. Det är viktigt att vi reder ut sådana situationer och 

verkligen hjälper barnen att lösa sina konflikter. Vi finns till hands och är närvarande om det 
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skulle uppstå något sådant”, svarar jag och hör hur monotont det jag säger låter, nästan som 

att jag läste ur en manual och tänker samtidigt att jag aldrig sett Leonora hamna i någon 

konflikt med Ivar utan snarare kommer väldigt bra överens med honom. Jag funderar på om 

jag bör påpeka det till pappan, men det slår mig att om jag säger det kommer det förmodligen 

leda in på samtal om Ivar igen och sätta mig i en knepig situation där jag återigen måste väga 

mina ord noggrant. 

   ”Hur kan vi göra för att stötta Leonora så att hon inte känner så här?”, säger jag i ett försök 

att föra samtalet i en konstruktiv riktning. ”Det kanske vore bra om Leonora slapp vara 

tillsammans med Ivar och att ni är uppmärksamma på att Ivar kan säga och göra saker som 

hon blir ledsen av” svarar pappan. Återigen känner jag ett behov av att få försvara Ivar och be 

pappan sluta prata om Ivar på ett så negativt sätt. Man är aldrig ensam i en konflikt, men det 

kan jag ju inte säga för då låter det som att jag inte tar förälderns oro på allvar, tänker jag 

innan jag svarar. ”Leonora och Ivar går i samma grupp, vilket innebär att de kommer att 

träffas och vara tillsammans. Det är inget som går att undvika. Men vi kanske kan stötta 

Leonora i att tala om när hon känner att hon blir ledsen oavsett vem som gör henne ledsen, 

eftersom jag inte uppfattat att hon haft sådana här starka känslor tidigare. Jag kan också 

informera alla kollegor i arbetslaget om hur hon har känt och att vi ska vara observanta på 

detta” säger jag. ”Ja, det låter väldigt bra. Vi vill att Leonora ska känna sig glad på förskolan, 

och det här är en sådan grej som kan få barn att inte vilja komma till förskolan. Det vill vi inte 

att hon ska känna utan att hon ska känna lust och längtan efter att komma hit” påpekar 

pappan. 

   När vi sitter där och pratar slår det mig att vi människor alltid har någon runtomkring oss 

som irriterar mer eller mindre och som vi ibland hamnar i konflikt med. Jag tar ett andetag 

och hinner reflektera över hur viktigt det kan vara att få uppleva att man kan lösa konflikter 

och svarar sedan. ”Jag tror att Leonora alltid kommer befinna sig i en miljö där hon träffar 

människor som hon ibland har positiva och negativa känslor inför och som hon då och då kan 

hamna i konflikt med. Det här kan ju också vara en bra erfarenhet för henne, det vill säga att 

hon får erfara hur hon ska hantera situationer där hon känner så här”. ”Nej, vi vill att Leonora 

ska vara glad med sina kompisar och inte känna sig ledsen eller att någon stör henne. Det är 

onödigt att hon ska behöva känna sig ängslig och orolig. Vi vill kunna lämna henne och känna 

oss trygga med att hon är glad här” invänder pappan irriterat till mig. Att föräldrarna känner 

sig trygga är ju en viktig poäng och jag kanske kan släppa diskussionen om det här nu och 

diskutera vidare med kollegor senare, tänker jag. ”Jag ska som sagt ta upp det här med 
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arbetslaget så att vi kan hitta en gemensam lösning på det du tagit upp”, påpekar jag. ”Vad 

bra, tack så mycket”, svarar pappan. 

   Samtalet går mot sitt slut och jag frågar pappan om han har några sista synpunkter som han 

vill dela. ”Ja, eh… nu har ju du sagt mycket positivt om Leonora, men vad är det negativa då? 

Vad måste vi förbättra med henne?”, undrar pappan. ”Förbättra… eh… negativt… jag skulle 

inte kalla det negativt om jag valde mina ord, men att vi stöttar Leonora i att berätta om sina 

känslor så att vi kan få syn på hennes perspektiv. Vi i personalen är inte mer än människor 

och det är viktigt att hon berättar om hon blir ledsen så att vi inte missar sådant. Jag tänker att 

jag ska fråga henne en extra gång och verkligen försöka vara lyhörd inför detta” påpekar jag. 

”Ja, det ska vi verkligen jobba med hemma. Vi ska säga åt henne att berätta varje gång hon 

blir ledsen. Men finns det något mer som är negativt, som vi måste jobba med?” undrar 

pappan och jag märker att han genuint vill ha svar på sin fråga. Åh, det där ordet negativt, 

tänker jag för mig själv. ”Nej… asså nej… alla barn är olika…”. Jag får i samma stund, som 

jag yttrar dessa ord, lust att berätta att Leonora ibland kan lämna samlingen, men blir tveksam 

då jag frågar mig själv om det är ett krav att alla barn ska behöva vara med i dessa stunder och 

om det egentligen är fel på samlingen och inte på Leonora. Jag väljer därför att ge ett annat 

svar. ”Vi uppfattar att Leonora trivs på förskolan. Konflikter kan alltid uppstå, och med 

Leonora brukar vi lösa det genom lek och uppmuntran, vilket brukar fungera bra för henne. Vi 

visar också respekt för Leonora när hon inte vill vissa saker”, svarar jag och funderar i samma 

stund på om mitt val att inte berätta om samlingen kan innebära att jag går miste om 

samarbetstillfällen såsom Greta tidigare påtalat. ”Ja, lek och uppmuntran… vi försöker alltid 

göra det kul för henne så att hon är glad. Det känns så bra att du säger så” berättar pappan. Jag 

ler och tackar för samtalet och känner precis som igår, efter samtalet med Pelles mamma, att 

jag är väldigt utmattad.      

 

Tillbakablick på berättelserna 

 

I båda dessa berättelser finner jag mig själv i svårbedömda situationer, både inför och under 

utvecklingssamtalen med föräldrarna. Inför första utvecklingssamtalet diskuterar jag och 

Greta vad som borde tas upp i utvecklingssamtalet med Pelles föräldrar. Greta tycker att det är 

viktigt att belysa hur Pelle är i matsituationen, och jag blir tveksam till om det är en relevant 

fråga att ta upp. Greta insisterar, och jag går med på att lyfta frågan med föräldrarna, men 

finner det svårt att bestämma mig för hur jag borde ta upp frågan. Å ena sidan vill jag inte 

beskriva Pelle på ett dömande sätt men å andra sidan vill jag inte gå miste om 
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samarbetstillfällen med föräldrarna. I utvecklingssamtalet med Inga diskuterar jag och hon 

hur Pelle bör fostras, där min syn och mammans verkar stå i konflikt. Här blir det synligt att 

jag ifrågasätter tanken av att tala om barnets beteende på ett negativt och problematiskt sätt, 

då Inga gör det, samtidigt som jag inte vill få det att framstå som att jag negligerar henne. Jag 

finner det svårt att hitta ord som ger känslan av att jag bryr mig och tar henne på allvar utan 

att samtidigt skriva fram Pelle på detta negativa sätt. I den andra berättelsen blir det en fråga 

om vad som är bra och inte bra för Gunnars barn att uppleva, där han i utvecklingssamtalet 

berättar att en annan vårdnadshavares barn uppträder på ett problematiskt sätt. Enligt Gunnar 

stör det andra barnet det egna barnets tillvaro. Den bild han beskriver känner jag inte igen på 

förskolan. Jag känner ett behov av att försvara det andra barnet, men väljer att inte göra det 

eftersom jag blir orolig för att det ska göra mer skada än nytta. Det som blir synligt här är att 

jag hela tiden måste balansera mellan att ta Gunnars oro på allvar och inte överge mina 

åtaganden, vilket bidrar till mycket tankearbete och noggrant valda ord där jag ändock blir 

kvar med känslan av att vara otillräcklig. Gunnar berättar mot slutet av utvecklingssamtalet att 

han är intresserad av att få veta det negativa om sitt barn, vilket han verkar tycka att jag 

utelämnat. Återigen blir det synligt att jag ifrågasätter tanken av att tala negativt om barnet, 

men också vilka samarbetstillfällen jag kanske går miste om här. I båda dessa 

utvecklingssamtal syns det därmed att jag känner en tvekan och att det jag säger är 

otillräckligt. Det syns även att jag blir osäker på hur jag borde förhålla mig till olika normer 

som exempelvis att sitta fint till maten eller inte bråka. Jag frågar mig själv om dessa känslor 

som jag har inför och under utvecklingssamtalen kanske beror på en okunskap om vad 

utvecklingssamtalen, upprätthållandet av vissa normer och ett negativt tal om barnet i dessa 

samtal faktiskt innebär? Det faktum att jag utformar strategier för att undvika att känna mig 

trängd i samtalet med Gunnar, försöker styra samtalet med honom i en konstruktiv riktning 

och tappar kontrollen då Inga och Gunnar tar över genom sina ”svåra” frågor riktade till mig, 

får mig att även fundera på hur maktrelationen mellan mig och föräldrarna egentligen ser ut?    

 

Syfte 

 

Syftet med min essä är att undersöka vad utvecklingssamtalen innebär samt vad innehållet bör 

och kan vara. Jag tror att denna undersökning kan leda till en ökad kunskap om 

utvecklingssamtalens syfte, funktion och konsekvenser. Jag anser att undersökningen också 

kan ge perspektiv på maktrelationen mellan pedagog och föräldrar i dessa samtal och därmed 
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vilket utrymme dessa parter kan få i samtalet om barnet och vad samtalen kan innebära i 

förhållande till olika normer. Detta tror jag kan vara av nytta för andra pedagoger också, 

eftersom undersökningen kan leda till att pedagoger blir mer medvetna om hur de kan 

uttrycka sig om barnet i utvecklingssamtalet, vad olika uttryck innebär i relation till makt och 

synen på normer och hur vi kan agera på ett sätt som är förenligt med utvecklingssamtalets 

syfte. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

 Vad är syftet med utvecklingssamtalen och hur kan vi samtala om barnet i 

utvecklingssamtalen? 

 Hur kan maktrelationen se ut mellan pedagog och föräldrar i utvecklingssamtalen? 

 Hur kan vi förstå utvecklingssamtalets innehåll i relation till synen på normer?    

 

Teori 

 

I essän kommer jag via Elisabeth Nordin-Hultman (2004), forskare och legitimerad 

barnpsykolog, jämföra begreppet utveckling utifrån en modern och poststrukturell förståelse. 

Jag kommer också använda begreppen bedömning och dokumentation vilka presenteras i en 

studie av Ann-Christine Vallberg Roth (2014), vars forskningsområden bland annat är 

bedömning och dokumentation i förskolan.  I essän används också begreppen avvikare och 

regler utifrån sociologen Howard S. Beckers resonemang samt begreppen makt och diskurs, 

utifrån filosofen Michel Foucaults perspektiv och jag läser dels Foucault genom hans egna 

texter, men också via andra. Jag kommer även att nyttja en studie av Ann-Marie Markström 

och Maria Simonsson (2013), vilka båda har förskolans utvecklingssamtal som ett av deras 

forskningsområden. De använder i sin studie Foucaults diskursteori utifrån ett maktperspektiv 

som ett analytiskt redskap för deras undersökning och jag kommer att använda begreppet den 

relationella diskursen som de presenterar i denna studie (Markström & Simonsson 2013, s. 2, 

5 & 6). Jag kommer också att använda en studie av Markström (2011), där hon använder sig 

av Foucaults maktperspektiv för att analysera frågor om utvecklingssamtal, och i min essä 

kommer jag att använda begreppet kommunikativa strategier för styrning som hon lyfter här 

(Markström 2011, s. 58, & 68).  
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Metod  

 

Lotte Alsterdal (2014) menar att en essä kännetecknas av att författaren håller sig kvar vid det 

egen upplevda och det egna tänkandet, men där författaren också växlar ståndpunkt genom att 

gå i dialog med andra tänkare. Hon menar att filosofen Vilem Flusser, lyfter att essän, från 

skillnad till avhandlingen, fokuserar på frågeställningar om mänskligt liv som kan betraktas 

på flera sätt, dock inte bevisas. Författaren ska i essän förhålla sig till det motsägelsefulla och 

resultatet i en essä handlar om att läsaren inte blir kvar på samma plats i slutet av texten som i 

inledningen av den (Alsterdal 2014, s. 58 & 59). Jag har valt att undersöka mina 

frågeställningar genom att skriva en vetenskaplig essä. Därav gör jag precis som Alsterdal 

menar att en författare av en essä bör göra, det vill säga utgår från min erfarenhet inom 

förskolan och då fokuserar jag på två situationer där handlingsalternativen upplevs som 

komplexa. Jag använder mig även av olika teoretikers tankar för att kunna gå i dialog med 

andra, då jag undersöker det egen upplevda. Därigenom kan jag växla ståndpunkt och betrakta 

mina handlingar i ett nytt ljus. På så sätt förhåller jag mig till det motsägelsefull, genom att 

utgå från dessa komplexa situationer och belysa dem utifrån olika perspektiv.  

   Alsterdal (2014) beskriver att skrivseminarierna på förskollärarutbildningen ges en 

betydande roll ifråga om essäskrivandet. Tack vare seminariemedlemmarnas diskussion kan 

den skrivna texten utsättas för en prövning och därigenom en slags kvalitetskontroll (Alsterdal 

2014, s. 60). Skrivseminarierna är även en viktig del av metoden för mitt essäskrivande, 

eftersom det bidrar till att min skrivna text blir prövad av andra, vilket skapar förutsättningar 

för att testa hållbarheten i de perspektiv jag belyser. Alsterdal (2014) lyfter också att 

studenten, genom essäskrivandet, kan upptäcka nya sätt att handla på i sitt yrke och även göra 

praktiken annorlunda, och därigenom bli en bättre förskollärare. Sådana texter bidrar också 

med något mer då de säger något om förskolans vardag och vilka dilemman som existerar 

idag (Alsterdal 2014, s. 72 & 73). Jag har därför valt att skriva i essäform, då jag finner den 

självupplevda berättelsen som jag belyser i min essä som ett viktigt bidrag för att öka 

förståelsen för förskolans vardag och här med fokus på utvecklingssamtalens komplexitet som 

jag anser existerar idag. Dessutom har jag valt att skriva i essäform då jag önskat att upptäcka 

nya sätt att handla på, i dessa komplexa situationer, för att kunna upptäcka nya 

handlingsalternativ och tack vare det bli bättre i min yrkesroll. 

   Maria Hammarén (2005) menar att berättelserna är vårt minne och skrivandet är en metod 

för att ta fram dessa berättelser. Metoden handlar om att hämta stoff ur minnet, och synliggöra 
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den, och tack vare egna och andras berättelser går det att uppmärksamma och sätta ord på 

aspekter av vår erfarenhet på ett mer detaljerat sätt än vad som hade varit uppnåbart genom 

enbart diskussion. Hon menar att skrivandet kan förhindra händelsernas skisskaraktär, lära oss 

att identifiera dilemman bättre och bli varse mönster (Hammarén 2005, s. 17, 18, 22 & 29). 

Min metod är också skrivandet, där jag skriver ner min erfarenhet, som jag har lagrad i 

minnet, och jag gör det i form av två berättelser för att synliggöra vissa aspekter av min 

erfarenhet. Som påpekats av Hammarén kan jag genom att skriva ner mina berättelser 

identifiera dilemmat bättre. Det anser jag sker genom att jag sätter ord på erfarenheten. Jag 

kan även tack vare skrivandet, urskilja mönster i de olika handlingssituationerna, som till 

exempel när det blir svårbedömt för mig i dessa, eftersom handlingsförloppen framträder och 

blir belysta. 

   Enligt Hammarén (2005) kan skrivandet även vara en metod för reflektion (Hammarén 

2005, s. 17). Enligt Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz (2011) ser Dewey 

reflektionen till stor del som en distans och menar att den leder till ett fördjupat tänkande. 

Distans skapas genom att individen får en relation till något som förväntas ske, och det 

fördjupade tänkande handlar om att individen får ett tydligare tankeinnehåll då han/hon blir 

uppmärksam på de detaljerade sambanden mellan de egna aktiviteterna och dess 

konsekvenser. Trots att reflektionen kräver distans förutsätter den även en slags närhet och 

direkt insikt om situationen. För att reflektera krävs även en viss grad av personligt 

engagemang, då motivation för reflektion annars inte existerar (Hjertström Lappalainen & 

Schwarz 2011, s. 103, 104 & 109).  

   I min essä utgår jag från två svårbedömda situationer där jag bland annat undersöker mina 

handlingsalternativ och vilka konsekvenser de kan ge. Genom att undersöka detta skapas en 

relation till något som förväntas ske, och därmed etableras, enligt Dewey, en distans, som i sin 

tur skapar möjlighet för reflektion i min essä. Då jag utgår från det egen upplevda har jag 

även en direkt insikt om situationerna, och då dessa svårbedömda situationer är något jag 

önskar att skapa klarhet i finns även ett personligt engagemang, vilket Dewey, som nämnts 

ovan, menar är viktigt för att kunna reflektera. Reflektionen, som är en del av metoden för den 

vetenskapliga essän, möjliggör, som påpekats ovan, ett tydligare tankeinnehåll då jag bland 

annat kan bli medveten om vad i mitt handlande som orsakar vissa konsekvenser i de olika 

situationerna, och är skälet till varför jag har valt att skriva essä.                

   I denna essä kommer jag att ha en hermeneutisk forskningsansats. Enligt Runa Patel och Bo 

Davidson (2011) handlar hermeneutik om att förstå andra individer och den egna 

livssituationen, vilket går att få insikt i genom att tolka hur individers liv och existens 
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manifesteras i det talade och skrivna språket och även i människors handlingar och uttryck. 

Inom hermeneutiken finns uppfattningen att människor har avsikter, vilka kommer till uttryck 

i språk och i de handlingar människor företar sig, vilka kan tolkas och förstås. För att tolka 

och förstå använder forskaren inom denna ansats sig av sin egen förförståelse (Patel & 

Davidson 2011, s. 29). Det jag kommer försöka förstå i min essä är de personer jag beskriver i 

mina berättelser samt utvecklingssamtalen, vilket kan ses som en del av min, andra 

pedagogers, föräldrarnas och barnens livssituation i förskolan. Här utgår jag, precis som 

forskaren inom den hermeneutiska forskningsansatsen bör göra, från min egen förförståelse 

för att kunna tolka de olika aktörernas avsikter och uttryck som förmedlas genom handlingar 

och språk. 

 

Sekretess och etiska överväganden 

 

Jag har strävat efter att ingen individ som förekommer i berättelsen ska kännas igen. Det har 

jag försökt uppnå genom att utgå från händelser som är vanligt förekommande i förskolan, 

vilket utvecklingssamtalen är. Utifrån min erfarenhet anser jag att samtalen som beskrivs i 

mina berättelser också är vanligt förekommande i förskolan, vilket gör att många kan känna 

igen sig i dessa, och medför att ingen specifik kan pekas ut. Jag har även fingerat alla namn 

som förekommer i berättelserna och förvrängt miljöbeskrivningar. Det har varit viktigt att 

ändra vissa miljöbeskrivningar för att inte kunna identifiera vilken plats berättelserna utspelar 

sig på. De förändringar som har skett ifråga om miljöbeskrivningar saknar dock relevans för 

dilemmat, och påverkar därav inte uppsatsen inriktning.  

 

Utvecklingssamtalets syfte och möjliga samtal om barnet 

 

Markström (2010) menar att när föräldrar hämtar och lämnar sina barn på förskolan kan det 

finnas möjlighet för pedagog och föräldrar att samtala, men i utvecklingssamtalen kan dessa 

parter tala mer privat (Markström 2010, s. 303). Det faktum att pedagog och föräldrar kan tala 

mer privat i utvecklingssamtalen än i de vardagliga samtalen anser jag vara en viktig skillnad 

mellan dessa två möten. I mina berättelser syns det hur känsliga frågor, som att Pelle inte 

följer matrutinen på förskolan och att Leonora har problematiska känslor inför Ivar, kan lyftas 

i utvecklingssamtalen med Inga och Gunnar, vilket jag anser är svårare i de dagliga mötena då 
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andra föräldrar och barn kan närvara och där det även kan finnas en brist på tid. Den privata 

aspekten som utvecklingssamtalen erbjuder samt den avsatta tiden för samtalet tycker jag gör 

det till ett annat typ av samtal än det vardagliga. Enligt Markström (2011) är 

utvecklingssamtalen också ett möte i mer formaliserade form, i jämförelse med de dagliga 

mötena mellan dessa parter, då det finns ett fördefinierat syfte och innehåll i 

utvecklingssamtalen (Markström 2011, s. 58). Det Markström här lyfter tänker jag också är en 

viktig skillnad mellan de dagliga samtalen och utvecklingssamtalen, och det blir i mina 

berättelser synligt att även jag till exempel försöker förhålla mig till ett fördefinierat innehåll 

då jag bland annat planerar utvecklingssamtalen genom att skriva ner vad som ska sägas. 

Exakt vad detta fördefinierade syfte och innehåll bör och kan vara tänker jag bland annat 

försöka undersöka nedan. 

 

Vi borde prata om… 

 

I 8 kap. 11 § Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att förskolans personal minst en gång per 

år ska ha utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare. I propositionen (2009/10:165), Den 

nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, framtagen av Utbildningsdepartementet 

(2009), definieras utvecklingssamtal som ”[…] ett samtal om barnets utveckling och lärande 

både i och utanför förskolan” (Utbildningsdepartementet 2009, s. 353). Enligt Nordin-

Hultman (2004) finns det dock olika sätt att förstå begreppet utveckling på. Hon menar att 

Foucault bland andra belyser att moderniteten tillförde en ny syn på tid och förändring, där en 

central idé ifråga om utveckling blev att det är något som går framåt. Utifrån en modern syn 

betyder utveckling framsteg där individen rör sig mot något bättre, och dessa framsteg sker 

utifrån en förutbestämd sekvenserad ordning. Här finns ett linjärt tidsperspektiv, där tid 

betraktas som en linje med riktningen uppåt. Utveckling betraktas då vara den förändring som 

sker längst denna linje. Begreppet innebär därför en hierarkisk rörelse, där individen rör sig 

från något primitivt till något mer komplext, från det enkla till det mer avancerade sättet att 

tänka på. Nordin-Hultman (2004) lånar även tankar från Gunilla Dahlberg samt Gille Deleuze 

och Félix Guattari för att lyfta fram ett poststrukturellt perspektiv på hur tid och förändring 

kan betraktas, för att belysa hur begreppet utveckling kan förstås annorlunda än som den 

linjära progression som beskrivits utifrån en modern syn. Här handlar tidsperspektivet om de 

oavbrutna förändringar som uppstår i situationerna, där det inte existerar någon förbestämd 

ordning för hur förändringarna bör te sig. Tiden betraktas då inte som en uppåtgående linje, 

där förändringarna kan placeras, utan förändringar över tid blir istället betraktade som 
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oförutsägbara, något som kan röra sig hit eller dit. Det handlar då inte om förutbestämda 

mönster för individens handlingar utan handlingarna konstrueras i samspel med kontexten 

(Nordin-Hultman 2004, s. 159-161, 164, 165, 173, 174 & 226). 

   Som framgår av Skollagen är förskolans utvecklingssamtal något som pedagoger ska 

erbjuda föräldrar, där syftet enligt Utbildningsdepartementet är att samtala om barnets lärande 

och utveckling. Vad utveckling är kan dock utifrån vad Nordin-Hultman lyfter betraktas på 

olika sätt. I samtalet med Leonoras pappa, Gunnar, önskar han att veta vad det negativa med 

Leonora är, så att han och hans fru kan förbättra henne. Ordet ”negativa” får mig att reagera 

och jag uttrycker bland annat att alla barn är olika. Jag funderar här på om det kan vara så att 

Gunnar förstår begreppet utveckling som en hierarkisk rörelse, där det ses som naturligt att 

Leonora ska röra sig från något primitivt till något mer komplext, där framstegen kommer i en 

förbestämd ordning. I sådana fall stämmer hans syn på utveckling med den moderna synen 

och skulle kunna förklara varför han vill veta det negativa med Leonora, då han kanske tänker 

att jag kan berätta ifall Leonora avviker från den förbestämda ordning som han kanske 

uppfattar att jag har förståelse för som pedagog. Mitt yttrande att alla barn är olika, skulle 

kunna ses som ett uttryck för att det inte finns förutbestämda mönster för individens 

handlingar. Det blir också synligt i berättelsen att jag tänker på hur samlingens utformning 

kan påverka Leonoras vilja att delta. Därmed skulle det kunna tolkas som att jag har en 

poststrukturell syn på begreppet utveckling, då jag ger uttryck för att det inte finns 

förutbestämda mönster för en individs handlingar och även reflekterar över kontextens 

påverkan ifråga om vilka handlingar Leonora vidtar. När jag minns tillbaka på samtalet med 

Gunnar var jag dock ytterst osäker på hur jag skulle förstå begreppet utveckling, vilket kanske 

också är en av orsakerna till att jag tvekar i samtalet med honom. Det kanske hade varit 

viktigt att innan utvecklingssamtalet reflektera över hur jag kan förstå begreppet, för att uppnå 

utvecklingssamtalets syfte, som bland annat handlar om att samtala om barnets utveckling. Då 

hade jag kanske känt mig mer säker i mina uttalanden och inte tvekat lika mycket som jag 

gjorde när Gunnar ville veta det negativa. Dessutom hade jag kunnat reflektera med Gunnar 

om hur han förstår begreppet utveckling och vi hade därigenom kunnat få en mer samstämd 

förståelse av begreppet, vilket kanske hade gett oss bättre förutsättningar för samtalet 

eftersom vi då hade haft en gemensam utgångspunkt för vad det ska handla om. 

   Kanske är det så att jag och Greta också förstod begreppet utveckling på olika sätt. Hon 

uttryckte att Pelle nu borde lära sig att sitta kvar vid bordet. Det finns därmed, utifrån Gretas 

uttalande, en bestämd ordning för hur förändringar hos barnet borde te sig, vilket som 

påpekats ovan går att koppla till ett modernt synsätt på begreppet utveckling. I berättelsen 
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ställer jag mig dock mer tveksam till hennes tolkning, och påtalar vikten av att inte bedöma 

Pelle för vad han borde klara av att göra nu. Trots att jag och Greta hade delade meningar, tog 

jag upp frågan med Pelles mamma, Inga, men jag kände mig ytterst obekväm då jag innan 

utvecklingssamtalet försökte komma på hur jag skulle formulera mig till Inga. Jag tror att jag 

hade kunnat undvika att känna mig obekväm ifall jag hade öppnat upp till en diskussion om 

hur Greta förstod begreppet utveckling. En sådan diskussion hade kanske bidragit till att jag 

och Greta hade kunnat enas om vad syftet är att tala om i utvecklingssamtalen med 

vårdnadshavare, eller så hade vi inte gjort det men ändå kunnat respektera den andres beslut.   

   Utbildningsdepartementet (2009) menar att ”utvecklingssamtalet ska vara väl förberett och 

strukturerat” (Utbildningsdepartementet 2009, s. 353). Markström och Simonsson (2013) 

finner även, i deras undersökning, att alla pedagoger som de tillfrågat menar att 

utvecklingssamtalen förutsätter förberedelser och dessa pedagoger beskriver att de brukar 

samla in och sammanställa information om barnet inför utvecklingssamtalen. Dessa 

sammanställningar görs utifrån bland annat iakttagelser och ögonblicksbilder av barnet vilket 

blir till ett underlag (Markström & Simonsson 2013, s. 8-10). Att insamla och sammanställa 

information innebär, enligt Vallberg Roth (2014), att dokumentera och hon menar att 

dokument är ett slags registrerat objekt. Dokumentation kan till exempel vara foton och 

anteckningar, vilket pedagogerna, i hennes studie, menar kan synliggöra och öka vetskapen 

om det enskilda barnets utveckling och lärande (Vallberg Roth 2014, s. 408 & 414). Som 

framgår av Utbildningsdepartementet syftar förskolans utvecklingssamtal till att vara ett 

förberett samtal. Precis som pedagogerna i Markströms och Simonssons studie beskriver att 

de gör, förberedde även jag mina utvecklingssamtal genom att sammanställa information om 

barnen i mina skriftliga underlag. Med Inga gjorde jag det innan hon kom på morgonen, 

medan jag dagen innan samtalet med Gunnar redan skrivit ut underlaget. Jag tog även in 

barnens portfoliepärm till samtalen, vilka bestod av både foton och anteckningar. Både 

portfoliepärmen och det skriftliga underlaget kan utifrån Vallberg Roths perspektiv betraktas 

som dokument, och dessa använde jag för att visa och skapa förståelse för barnens utveckling 

och lärande i förskolan. Detta ser jag också som viktigt att göra, eftersom utvecklingssamtalet, 

utifrån Utbildningsdepartementets proposition, ska handla om barnens utveckling och lärande 

i förskolan. Där framgår det dock att samtalet också ska handla om barnets utveckling utanför 

förskolan, och jag frågar mig själv om jag verkligen skapade förutsättningar för att tala om 

detta i utvecklingssamtalen med föräldrarna?  

   I mina berättelser blir det synligt att jag inför samtalet med Gunnar lade kraft på att tänka ut 

bra svar vilket jag även gjorde inför samtalet med Inga vad gällde Pelle i matsituationen. När 
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jag minns tillbaka på dessa händelser funderade jag dock inte på hur jag kunde ta reda på vad 

föräldrarna upptäckt utanför förskolan vad gäller barnets utveckling och lärande. Därmed 

kanske jag inte skapade förutsättningar för ett informationsutbyte mellan mig och föräldrarna 

vad gällde barnens progression i hemmet, då det utifrån berättelserna inte blir synligt hur jag 

tänkte att jag kunde tillvara föräldrarnas perspektiv på detta. Detta kanske är något som är 

relativt typiskt för förskolans utvecklingssamtal, det vill säga att vi pedagoger inte inhämtar 

information från föräldrar vad gäller detta? I sådana fall innebär det att pedagogens syfte med 

utvecklingssamtalen inte blir densamma som Utbildningsdepartementet betonar att den ska 

vara ifråga om denna punkt. Det får mig att fundera på vad som hade skett ifall jag hade 

förberett sådana frågor till föräldrarna eller åtminstone reflekterat över att det är viktigt att 

ställa frågor om barnets progression utanför förskolan under utvecklingssamtalets gång? 

   Om jag hade ställt frågor till Inga och Gunnar hade jag kanske kunnat söka svar som tog 

mer hänsyn till kontexten. Utifrån berättelserna uppfattar jag att kontexten ibland gick 

förlorad i samtalet med föräldrarna när de yttrade sig om barnen. Den känslan fick jag med 

Inga då det slog mig att Pelle beskrevs så negativt, som att allt vore hans fel och med Gunnar 

fick jag den då Ivar beskrevs negativt, vilket fick mig att reflektera att man aldrig är ensam i 

konflikter. Jag hade i samtalet med Inga exempelvis kunnat söka svar på frågor där hon 

uppfattar att Pelles samspel med andra barn fungerar bra. Då hade vi kunnat analysera vilka 

förutsättningar som finns i kontexten som gör att Pelle visar lust samt förmåga att leka. Då 

hade inte fokus legat på Pelles brister, eftersom det hade handlat om positiva situationer och 

inte negativa. I samtalet med Gunnar hade jag exempelvis kunnat söka svar på hur Leonora 

hanterar konflikter och reflekterat kring vilka situationer konflikthanteringen fungerat bra för 

att analysera vad i kontexten som främjat detta. Genom att samtala om de positiva 

erfarenheterna som Leonora gjort ifråga om konflikthantering hade jag kunnat få kunskap om 

vilka förutsättningar som är av vikt för att stötta Leonora i hennes i relation till Ivar. 

Dessutom hade hennes utveckling och lärande utanför förskolan kunnat synliggöras. Då tror 

jag också att Gunnar hade slutat fokusera på Ivar och mer tänkt på hur vi kunde hjälpa 

Leonora.   

 

Uttryck som är oförenliga med syftet för utvecklingssamtalet 

 

Utbildningsdepartementet (2009) menar att barnet inte har några mål att uppnå i förskolan, att 

det inte ska ske en utvärdering av det enskilda barnets resultat, men att det är av betydelse att 

följa hur det enskilda barnets utveckling och lärande går till och hur förskolan kan uppmuntra 
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till detta. Det uttrycks också att barnet inte får jämföras med andra individer och inte utifrån 

bestämda normer samt att ”barnets utveckling ska sättas in i ett vitt pedagogiskt och socialt 

sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna” (Utbildningsdepartementet 2009, 

s. 353). Skolverket (2008) finner att pedagoger vanligtvis har en hög medvetenhet om att 

förskolan enbart har strävansmål, och pedagoger vittnar om att de väger sina ord och försöker 

finna rätt formuleringar så att det enskilda barnets resultat inte bedöms (Skolverket 2008, s. 

78). Skolinspektionen (2011) visar dock att det finns en rädsla hos pedagoger ifråga om hur 

de ska följa och dokumentera barnens utveckling och lärande, vilket lett till att vissa 

pedagoger inte vågar göra dokumentationer överhuvudtaget (Skolinspektionen 2011, s. 8). Jag 

kan relatera till de pedagoger som känner en rädsla för att dokumentera, och att behöva väga 

sina ord noggrant. Jag vägde exempelvis mina ord noggrant då Pelle beskrevs negativt av 

Inga. Det skedde bland annat då Pelles beteende med kamrater förklarades som oacceptabelt 

av Inga. Då kände jag att det var svårt att hitta ord som visade att jag tog henne på allvar, men 

som samtidigt inte stred mot vad jag får säga om barnet, och när jag väl gav ett svar kändes 

det som ett otillräckligt svar. Jag tror att det beror på att det för mig råder en viss förvirring 

ifråga om den formulering som säger att varje barns utveckling och lärande ska följas men att 

det enskilda barnets resultat samtidigt inte får utvärderas. Just denna formulering, som lyfts av 

Utbildningsdepartementet, blir för mig svårförstådd och skapar en osäkerhet i vad som får 

uttryckas och inte uttryckas.  

   I berättelserna blir min osäkerhet bland annat synlig då jag skriver mitt underlag inför 

utvecklingssamtalet med Inga. Jag söker då formuleringar på hur jag kan beskriva Pelle i 

matsituationen. Det slutar dock med att jag inte skriver in det överhuvudtaget, utan bestämmer 

mig för att ta upp frågan muntligt. Jag hade också vetskap om att Leonora brukar lämna 

samlingen på förskolan, trots det nämner jag inte det i mitt skriftliga underlag. Det syns i 

berättelserna att jag har en viss rädsla för att gå miste om samarbetstillfällen med föräldrarna 

genom att inte ta upp dessa frågor i utvecklingssamtalen. Inför samtalet med Inga slås jag av 

den tanken efter att ha pratat med Greta, då hon uppmanar mig att berätta om Pelle i 

matsituationen för föräldrarna. Jag tänkte dock att Gretas formulering kändes olustiga och att 

jag inte var bekväm med att ta upp frågan på ett sådant sätt som hon gjort. Ifråga om Leonora 

blir min rädsla för att gå miste om samarbetstillfällen dock synlig i samtalet med Gunnar, 

efter att jag fattat beslutet att inte berätta om hur Leonora agera i samlingen. Jag fattade det 

beslutet även fast Gunnar efterfrågat information som inte enbart var positiv vad gäller 

Leonora, då jag enligt honom enbart talat om positiva aspekter ifråga om henne. Här söker 

han kanske någon form av information som vi kan samverka kring, vilket 
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utvecklingssamtalen, enligt Utbildningsdepartementet, syftar till att stärka, det vill säga 

samverkan mellan hem och förskola (Utbildningsdepartementet 2009, s. 353). Om jag hade 

varit mer säker på vilka uttryck som är förenliga med regleringen för förskolan hade jag 

kanske kunnat skriva in dessa aspekter i mina underlag och därmed tagit upp det i samtalet 

med föräldrarna, utan att känna att jag gjorde det på ett felaktigt sätt då jag hade haft vetskap 

om vilka formuleringar som är lämpliga. Jag tror att jag här var rädd för att agera på ett sätt 

som strider mot de regler som finns ifråga om hur barnets lärande och utveckling ska följas.   

    Att pedagoger inte alltid agerar i enlighet med regleringen för förskolan, vad gäller 

uttalanden om barn, visar Vallberg Roth (2014) i sin studie då hon undersöker vilka 

bedömningsformer som kan förekomma i förskolors dokumentation och hur dessa kan vara 

teoretiskt grundade och kopplade till regleringen för förskolan. Bedömning är något som ingår 

i dokumentation, och kan till exempel betyda att någon försöker uppskatta något, utföra en 

avvägning, att värdera, granska eller betygssätta något eller någon individ. De 

bedömningsformer som hon, i sin studie av olika förskolor, bland annat funnit spår av är 

utvecklingspsykologiskt baserade bedömningar, graderade kunskapsbedömningar och 

personbedömningar. Utgångspunkten för de utvecklingspsykologiskt baserade bedömningarna 

är antaganden och fastställda normer om att barns förmågor inom olika områden kommer med 

en viss ålder (Vallberg Roth 2014, s. 405, 407, 415, 416 & 423). Hon definierar inte vad en 

norm är, men av Nationalencyklopedin (u.å.) framgår det att en norm innebär en regel (ofta 

oskriven) för uppförande eller tänkande och är vanligtvis av social karaktär 

(Nationalencyklopedin u.å.). Vallberg Roth (2014) menar att den utvecklingspsykologiskt 

baserade bedömningsformen är oförenlig med regleringen eftersom barnet inte får bedömas 

utifrån fastställda utvecklingspsykologiska och åldersnormerande kategorier. Det menar hon 

framgår av bland annat Utbildningsdepartementets ovannämnda proposition där det uttrycks 

att barnet inte ska jämföras med andra och inte heller utifrån förutbestämda normer. 

Graderade bedömningar handlar däremot, enligt henne, om betygsliknande bedömningar, som 

till exempel behärskar, behärskar delvis eller behärskar inte. Sådana bedömningar innebär att 

pedagogen gör nivåplaceringar, vilket hon menar att Skolinspektionen uttrycker som otillåtet. 

Personbedömningar syftar istället på personliga omdömen vilka kan tolkas som baserade på 

personlighetspsykologi, och kan handla om uttryck som till exempel: Lugn och harmonisk 

person. Personbedömningar syftar med andra ord på personliga egenskaper hos individen. 

Sådana bedömningar, menar hon, går inte att finna stöd för i skollag eller läroplan och ses 

därför också som oförenliga med regelverket (Vallberg Roth 2014, s. 404, 416, 417 & 419). 



19 

 

   Då utvecklingspsykologiskt baserade bedömningar, graderade kunskapsbedömningar och 

personbedömningar, enligt Vallberg Roth, ses som oförenliga med regleringen för svensk 

förskola går det att göra tolkningen att utvecklingssamtalets syfte inte är att lyfta fram sådana 

bedömningar om barnet. I mina utvecklingssamtal med Inga och Gunnar uttrycker jag inte 

sådana bedömningar. Däremot uttrycker Greta, innan utvecklingssamtalet, att Pelle nu borde 

klara av att vänta på andra, vilket kan ses som en utvecklingspsykologiskt baserad 

bedömning, eftersom uttrycket indikerar att Pelle i denna ålder bör ha förmågan att klara av 

att leva upp till antagandet om att alla i en grupp ska vänta på varandra efter maten. Gretas 

uttalande kan därmed ses som oförenlig med regelverket. I detta samtal poängterade jag till 

Greta att jag brukar ge Pelle alternativet att leka vid bordet bredvid när han är klar med maten 

och jag frågade även henne om det inte blev negativt om jag tog upp frågan med föräldrarna 

på det sättet som hon lyft. Här hade jag också kunnat uttrycka att Pelle inte ska jämföras med 

fastställda normer, att utvecklingspsykologiskt baserade bedömningar inte är förenligt med 

förskolans regelverk, och att vi istället enligt Lpfö 98 rev. 16 ska ta hänsyn till att alla barn 

har olika behov och förutsättningar (Lpfö 98/16, s. 5). Jag hade därefter kunnat fråga Greta 

hur hon gör för att ta hänsyn till Pelles individuella förutsättningar i matsituationen. Jag tror 

att den diskussionen hade öppnat upp för frågan om vilket stöd vi verkligen kan ge Pelle, 

vilket jag inte tyckte att vi diskuterade här, då vi enbart konstaterade att Pelle brukar lämna 

maten och att jag skulle säga det till föräldrarna. Genom att diskutera Pelle och maten utifrån 

frågan om vilka förutsättningar vi på förskolan skapar, kanske jag och Greta hade kommit på 

några aspekter som var viktiga för att skapa goda förutsättningar för Pelles deltagande i 

maten. Då hade jag kanske inte känt att Pelle bedömts negativt, eftersom fokus legat på 

förskolans arbetssätt och inte på Pelle.  

   I utvecklingssamtalet med Inga uppfattar jag hennes beskrivningar av Pelle som väldigt 

negativa. Mot slutet av utvecklingssamtalet uttryckte hon att hon ville veta direkt om Pelle 

inte var snäll på förskolan. Här uttryckte jag att vi i arbetslaget skulle ge information om 

något hände. Om jag skulle uttrycka mig som Inga önskade och ge den typen av information, 

skulle det, utifrån Vallberg Roths redogörelse, dock kunna tolkas som en personbedömning, 

vilken som påpekats ovan är oförenlig med förskolans reglering. Här hade jag kanske behövt 

poängtera att mitt uppdrag inte är att göra personbedömningar, och att jag därav inte kan 

uttrycka att ett barn inte är snäll. Jag tror att det hade varit viktigt att säga detta till Inga, 

eftersom jag uppfattar att hon fick bilden av att jag skulle informera om Pelle inte var snäll, 

utan dum, och det kanske skulle leda till att hon i framtiden faktiskt blev besviken på mig då 

jag inte gav sådan information, vilket därigenom kanske inte skulle stärka samverkan utan 
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istället skada den. Om jag hade sagt detta till Inga, det vill säga att jag inte kan göra 

personbedömningar, kanske det dock hade lett till att Inga känt att jag inte tog henne på allvar, 

vilket jag vid ett flertal tillfällen, under samtalet, tänkte att jag inte ville att hon skulle känna. 

Samtidigt kanske det hade varit bättre, även fast Inga fått denna känsla, för vår långsiktiga 

samverkan då den baserats på ärlighet, och inte oärlighet, vilket jag anser blev fallet då jag 

gav sken av att jag skulle berätta om saker som jag senare inte skulle realisera.  

   Då jag samtalade med Gunnar uppfattade jag att han talade negativt om Ivar i den meningen 

att han indikerade att Ivar inte var snäll. Dessa uttalanden kan utifrån Vallberg Roths 

beskrivning också uppfattas som personbedömningar. Dessutom jämförde Gunnar Ivar med 

sina egna barn och påtalade att hans barn aldrig betett sig så. Jag poängterade att jag har 

tystnadsplikt, men Gunnar fortsatte lyfta frågan om Ivar, eftersom han var orolig för Leonoras 

skull. Jag tror att jag här hade behövt vara tydligare, genom att säga att jag inte får göra 

personbedömningar, att meningen inte är att barnen ska jämföras med andra och att samtalet 

måste handla om Leonora och inte Ivar, men att jag däremot kunde ta med mig frågan om 

Leonoras känslor för Ivar till arbetslaget, och att jag och Gunnar dock kunde fortsätta 

diskutera hur vi skulle stötta Leonora. Det tror jag hade varit viktigt för att kunna använda 

tiden i samtalet på ett sätt som är förenligt med utvecklingssamtalets syfte, vilket är att 

samtala om och därigenom stärka samverkan mellan hem och förskola vad gäller Leonoras 

utveckling och lärande och inte Ivars uppfattade ”problem”. Jag frågar dock mig själv hur 

Gunnar hade reagerat ifall jag hade sagt detta? Kanske hade hans reaktion varit att han hade 

känt att jag inte lyssnade på hans oro. Jag inser samtidigt att jag åtminstone hade känt att jag 

gjort rätt gentemot Ivar genom att säga detta till Gunnar, vilket jag inte kände att jag gjorde 

under samtalet med honom, då jag egentligen ville försvara Ivar mot det han sa, men lät bli.  

 

Uttryck som är förenliga med syftet för utvecklingssamtalet 

 

Genom att veta vilka bedömningsformer som kan betraktas som oförenliga med regleringen 

för förskolan tycker jag att det blir synligt vad jag bör undvika att säga i utvecklingssamtalen 

med föräldrarna, och hur jag även kan avbryta ett samtal som inte hör till utvecklingssamtalets 

syfte. Jag inser dock att samtal med andra är oförutsägbara och det går aldrig att garantera att 

de svar jag väljer att formulera ger de effekter som jag önskar. Det är vad som gör samtal 

komplexa. Jag uppfattar dock att en ökad förståelse av vad pedagogen inte får uttrycka om 

barnet skapar en större trygghet i att kunna avbryta ett samtal om barnet, och därmed kan 

denna insikt minimera den tvekan som jag tidigare upplevt i utvecklingssamtalen, vilken 
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exempelvis blir synlig då jag i samtalet med Gunnar tog ett djupt andetag och funderade på 

hur jag kunde formulera mig efter att han berättat om sin oro kring Leonora och Ivars relation. 

Jag inser dock att det i utvecklingssamtalen inte enbart handlar om att kunna avbryta när 

samtalet tar en ”felaktig vändning” utan även kunna tala om frågor som till exempel hur vi 

kan stötta barnen ifråga om vissa beteenden, vilket jag uppfattar att exempelvis Gunnar var 

intresserad av att veta då han sökte svar på det negativa med Leonora. Därav frågar jag mig 

själv hur jag hade kunnat uttrycka mig så att det hade varit förenligt med syftet för 

utvecklingssamtalen vad gäller de beteenden hos barnen där förskolan kan behöva stötta? 

   Enligt Vallberg Roth (2014) är kunskapsbedömningar, självbedömningar, narrativa och 

verksamhetsinriktade bedömningsformer förenliga med regleringen för svensk förskola. 

Kunskapsbedömning får dock inte ske på individnivå, utan ska vara en verksamhetsinriktad 

bedömning. Det handlar då om att bedöma barns förändrade kunnande inom läroplansmålen, 

vilka inte är graderade och samtidigt koppla till förutsättningarna som verksamheten skapar. 

Självbedömningar innebär att barnet själv tänker om och bedömer sin egen utveckling, sina 

handlingar och sig själv som individ. Narrativa och verksamhetsinriktade bedömningar 

handlar däremot om bedömningar som är sammanflätade i berättelser om barnen i 

läroprocesser och kan då vara inriktade på vilket innehåll, vilka specifika situationer, 

utmaningar, lärandeprocesser och vilken miljö som kan skapa goda förutsättningar för barnets 

fortsatta lärande. Inriktningen på frågor inom den narrativa och verksamhetsinriktade 

bedömningen kan till exempel vara hur förskolan påverkar barnet och hur arbetssättet kan bli 

annorlunda för att stödja barnen (Vallberg Roth 2014, s. 416, 419, 420, 422 & 423).  

   Utifrån Vallberg Roths beskrivning hade jag därmed exempelvis kunnat använda mig av en 

kunskapsbedömning när Inga indikerade att Pelle inte är snäll. Hon syftade här på att Pelle 

bråkar. Istället för att påtala att konflikter kan uppstå mellan alla barn, att vi hittar lösningar 

samt att situationen avgör hur jag hanterar konflikter hade jag kunnat bli mer konkret. Jag 

hade kunnat poängtera att ämnet som hon lyfter går att koppla till förskolans strävansmål om 

att förskolan ska skapa förutsättningar för alla barn att utveckla sin förmåga att fungera i 

grupp och hantera konflikter (Lpfö 98/16, s. 5). Jag hade kunnat lyfta fram en situation där 

Pelle från början inte visste hur han skulle lösa en konflikt i ett gruppsammanhang för att med 

stöd från pedagog, det vill säga genom frågor och förslag från pedagog, kunnat lösa 

konflikten och därigenom kunnat fortsätta sitt deltagande i gruppen. Detta hade varit förenligt 

med en kunskapsbedömning som är verksamhetsinriktad eftersom Pelles förändrade kunnande 

inom läroplansmålet och vilka förutsättningar verksamheten skapar för Pelles lärande blivit 
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synligt. Då hade det kanske blivit tydligt för Inga att Pelle får hjälp och stöd inom området 

och även förslag på hur hon själv kan hantera situationer då konflikter sker.  

   I samtalet med Gunnar hade jag också kunnat använda mig av självbedömning istället för att 

inte påtala att Leonora ibland lämnar samlingen, eftersom Leonora uttryckt att hon tycker att 

samlingarna är tråkiga då hon kan alla sånger och vill lära sig svårare sånger. Då hade Gunnar 

kanske kunnat ge förslag på sånger som hon lyssnar på hemma, vilket hade varit bra för 

förskolan att veta eftersom vi hade kunnat ta med dessa sånger in i verksamheten. Jag hade 

också kunnat använda mig av en narrativ och verksamhetsintriktad bedömning genom att 

berätta när Leonora verkar tycka att samlingen är kul och vilka sånger hon väljer att lämna 

samlingen vid. Jag hade här kunnat belysa vikten av att ändra i sånghäftet för att förskolan ska 

skapa bättre förutsättningar för hennes deltagande. Jag tror att det hade varit bra använda 

dessa bedömningsformer i samtalen vad gäller dessa frågor, för att stärka samverkan mellan 

hem och förskola.      

   Jag upplever att jag försökte stärka samverkan då jag ville visa föräldrarna att jag tog dem 

på allvar och att jag lyssnade till dem, för att kunna ta med deras tankar in i kommande arbete. 

Det syns i berättelserna då jag exempelvis försöker finna ord som visar att jag tar Ingas oro på 

allvar, vad gäller Pelles agerande med kamrater. Jag försöker även ta Gunnars oro på allvar 

och påpekar att jag ska ta med hans tankar till arbetslaget för att hitta en bra lösning på vad 

han har lyft ifråga om Ivar och Leonoras relation. Genom att använda de bedömningsformer 

som Vallberg Roth menar är förenliga med regleringen hade jag dock kunnat visa exempel på 

hur verksamheten stöttar, vilka förutsättningar vi skapar, barnens förändrade kunnande och 

även tagit reda på saker som var viktiga som exempelvis sånger som kunde ha fått Leonora att 

vilja delta. Det hade kunnat leda till att vi direkt hade kunnat vidta åtgärder, som att till 

exempel ändra i sånghäftet, för att samverka i syfte att bidra positivt till barnens fortsatta 

lärande och utveckling.  

 

Maktrelationen 

 

Utifrån berättelserna uppfattar jag det nästan som att jag vill kunna styra samtalen, och 

därigenom ha en slags kontroll över de olika situationerna och att jag blir väldigt osäker när 

jag tappar den. Det blir synligt för mig då jag till exempel redan innan samtalet med Gunnar 

tänkt ut flera alternativa svar på problem som föräldrar kan uppfatta med sina barn, vilket jag 

tänkt ut eftersom jag i samtalet med Inga, dagen innan, upplevt att jag tappat kontrollen över 
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samtalet då hon uttryckt sig negativt om Pelle. I samtalet med Gunnar blev jag dock väldigt 

ställd då han istället lyfte problem med en annan vårdnadshavares barn. Det ledde till att jag 

frågade honom om hur vi kunde stötta Leonora, vilket jag gjorde för att styra samtalet i vad 

jag uppfattade vara en ”konstruktiv” riktning. Det faktum att jag här vill styra och ha en slags 

kontroll, men känner att jag ibland tappar den, får mig att fundera på hur maktrelationen 

mellan mig och föräldrarna egentligen ser ut?  

   Makt är något som Foucault, enligt Nilsson (2008), menar ingår i alla sociala relationer och 

ett samhälle utan maktrelationer är enbart en illusion. Det existerar därmed inte några 

relationer som är maktfria (Nilsson 2008, s. 92 & 93). Foucault (2008) definierar makter som 

olika former för dominans och underordning som verkar lokalt. Med lokalt menar Foucault 

vad som till exempel kan ske på en arbetsplats, där det finns ett eget sätt att fungera, ett eget 

tillvägagångssätt och egna tekniker. Maktformerna ska inte betraktas som homogena, utan 

heterogena, eftersom det inte går att tala om en makt utan flera makter (Foucault 2008, s. 

209). Markström (2011), som i sin studie fokuserar på pedagogers dolda styrning i 

utvecklingssamtal, menar att pedagogen i utvecklingssamtalet har positionen som ledare och 

ges därför makt att styra samtalet och dess innehåll. Enligt Markström (2011) menar Foucault 

att alla samtal genomsyras av maktrelationer där olika strategier nyttjas för att dominera och 

få inflytande i samtalen. Markström (2011) finner i sin studie att pedagoger använder olika 

kommunikativa strategier för att styra utvecklingssamtalen och en sådan strategi är det 

skrivna ordet. Hon finner även att det till största del är pedagogen som i utvecklingssamtalet 

dominerar ifråga om talet om barnet (Markström 2011, s. 58, 59, 64, 68 & 70).  

   Utifrån Foucaults tankar om makt tänker jag att mina berättelser innehåller flera situationer 

där jag dominerar samtalet och där Inga och Gunnar underordnas. Det sker genom att jag 

använder mig av vad Markström kallar för kommunikativa strategier, det vill säga det skrivna 

ordet i form av olika dokument, vilka i mina berättelser bland annat bestod av de skriftliga 

underlagen. Som framgår av berättelserna blir underlagen ramen för de områden som jag tar 

upp under utvecklingssamtalen med Gunnar och Inga, och precis som jag gjorde i 

utvecklingssamtalet med Inga går jag alltid igenom alla sidor av det skriftliga underlaget i 

mina utvecklingssamtal. Jag kan förstå vad Markström menar när hon beskriver det skrivna 

ordet som en strategi för att styra, då de skriftliga underlagen som jag beskriver sätter en viss 

ram för vad som kan tas upp och inte tas upp. Dessa skriftliga underlag brukar jag följa 

relativt noggrant och kanske är det så att föräldrarna tycker att jag dominerar och tar över och 

inte låter dem berätta sitt perspektiv. I situationen då Inga berättar att Pelle ifrågasätter mycket 

och att hon är orolig för det ställer jag inga frågor, utan jag börjar istället berätta hur hon kan 
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tolka hans beteende på ett annat sätt än vad hon i dagsläget gör. När Gunnar berättar att han 

ser Leonoras känslor för Ivar som något negativt försöker jag förklara det som något positivt. 

I båda dessa situationer, då jag gör mina inlägg efter att föräldrarna berättat om sin oro, blir de 

irriterade på mig. Här hade jag kanske behövt ställa fler öppna frågor till föräldrarna för att ge 

föräldrarna mer plats, och inte direkt styra in på mina tolkningar av sammanhangen. Då hade 

föräldrarna kanske inte blivit irriterade utan nöjda. Jag kanske också i samtalen med föräldrar 

som uttrycker att de är oroliga, såsom Gunnar och Inga beskrev att de var, behöver släppa mer 

på ordningen som finns framskriven i mina dokument, för att ge mer tid till de frågor som 

känns relevant för dessa föräldrar.  

   Foucault menar, enligt Nordin-Hultman (2004) att verkligheten är något som skapas när 

individer talar om den, skriver om den och argumenterar för den (Nordin-Hultman 2004, s. 

39). Han påstår också, enligt Markström (2005), att makt ”[…] utövas genom vardaglig 

handling och språkbruk” (Markström 2005, s. 30). Nilsson (2008) menar att Foucault 

framhåller att individen som studerar hur makten verkar inte bör söka efter dess mest 

framträdande och förtryckande drag utan kontinuerligt söka efter dess mer blygsamma sidor, 

det vill säga de många små och vanligtvis vardagliga uttrycken (Nilsson 2008, s. 89). Dessa 

mer blygsamma sidor av makten anser jag att Markström (2011) sökt och hon visar, i sin 

studie, att en del av styrningen blir synlig i utvecklingssamtalen genom de skilda procedurer 

och artefakter som nyttjas av pedagoger i förberedelser och genomförandet av 

utvecklingssamtalen. Dessa förberedelser kan exempelvis innebära att det enskilda barnet 

”gås igenom”, vilket innebär att alla i arbetslaget får chans att ge sina synpunkter kring det 

individuella barnet, och då utvecklingssamtalen genomförs kan uttryck som tyder på att alla i 

arbetslaget står bakom en bedömning förstärka pedagogens uttalande (Markström 2011, s. 62, 

63 & 69). Enligt Markström och Simonsson (2013) ger uttryck som ”vi”, vilket syftar på 

arbetslaget, en tyngd till informationens betydelse och kan betraktas som en form av 

sanningsanspråk ifråga om bilden av barnet (Markström & Simonsson 2013, s. 9). Detta 

uttryck, det vill säga ”vi”, finner Markström (2011) även att pedagoger använder i 

utvecklingssamtalen med föräldrar (Markström 2011, s. 69).      

   Precis som Markström påpekar blir det synligt i utvecklingssamtalet med Inga, att det inte 

enbart var jag som ”gick igenom” Pelle, utan även Greta, där hon gav synpunkter på hur han 

agerar i matrutinen. När jag minns tillbaka på förberedelserna inför båda utvecklingssamtalen 

inhämtade jag även synpunkter från andra i arbetslaget för att skapa en bred bild av Leonora 

och Pelle och därmed kan mina förberedelser utifrån Markströms tankar förklaras som ett 

uttryck för styrning av utvecklingssamtalen. Dessutom använde jag även uttryck som ”vi”, när 
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jag till exempel sade till Gunnar att vi uppfattar att Leonora trivs på förskolan, vilket jag 

kanske uttryckte för att förstärka mina egna uttalanden i samtalet med honom. Jag sade även 

till Inga att vi skulle stötta Pelle i matsituationen, trots att jag inte höll med om att Pelle 

behövde stöd här. Jag frågar mig själv vad som hade hänt om jag istället hade uttryckt att jag 

och Greta här hade delade meningar, det vill säga att Greta ser det som viktigt att alla väntar 

på varandra efter maten, men att jag inte tycker att det är lika viktigt utan ser andra lösningar 

också. Det kanske hade lett till en mer ärlig diskussion där jag inte känt behovet av att mörka 

mina verkliga tankar för att undvika att irritera Inga igen. Kanske väljer jag också här att gå 

på Gretas linje, att Pelle behöver stöd i matsituationen, eftersom jag då kan hänvisa till ett 

”vi”, vilket förstärker mina uttalanden och inte försvagar dem, vilket kanske hade varit fallet 

om jag hade lyft att jag och Greta hade delade meningar här.  

   Som påpekats ovan konstrueras verkligheten, enligt Foucault, genom att individer talar om 

den, vilket gör att mitt tal om Leonoras trivsel på förskolan och Pelles behov av stöd i maten 

kan ses som ett sätt att skapa verkligheten vad gäller dessa frågor. Då uttalanden kan 

förstärkas genom att hänvisa till ett ”vi”, ge tyngd till informationens betydelse och utgöra en 

form av sanningsanspråk vad gäller bilden av barnet, tänker jag att sådana uttryck kan leda till 

att pedagogen kan undvika att bli ifrågasatt av föräldrar och därmed få en form av 

tolkningsföreträde. Att hänvisa till ett ”vi” i utvecklingssamtalet tänker jag kan ses som en av 

maktens mer blygsamma sidor, då jag anser att uttrycket är ett vardagligt uttryck. Som nämnts 

ovan av Foucault utövas makten genom bland annat det vardagliga språkbruket och jag tänker 

att pedagogen, genom att hänvisa till ett ”vi” i utvecklingssamtalen, kan få en fortsatt makt att 

styra samtalet och dess innehåll, vilket jag tror är ett skäl till att jag förberedde mina 

utvecklingssamtal med Inga och Gunnar genom att inhämta information från Greta och andra 

kollegor. I det avseendet blir det enklare att ställa sig bakom en kollegas perspektiv om 

barnet, såsom jag gjorde när jag lyfte Gretas perspektiv om Pelle, än att erkänna att det råder 

delade meningar mellan mig och exempelvis Greta. Ett sådant erkännande, i samtalet med 

Inga, hade kanske bjudit in till följdfrågor där mina idéer kanske skulle ha diskvalificerats och 

samtalet kanske hade styrts i en annan riktning än vad jag planerat. Jag hade dock kunnat låta 

bli att överhuvudtaget ta upp frågan om Pelle i matsituationen i samtalet med Inga, genom att 

säga till Greta att jag inte ville framföra hennes tankar eller enbart struntat i att ta upp frågan 

när jag genomförde utvecklingssamtalet. Risken hade dock funnits att Greta senare tagit upp 

frågan med Inga, och Inga kanske då hade känt att jag brustit genom att inte ge henne 

information. Det hade därigenom kanske påverkat min och Ingas relation negativt, vilket hade 

kunnat resultera i att Inga inte kunnat känna sig trygg med mig i framtida utvecklingssamtal.  
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   Att jag önskar att föräldrarna är trygga med mig kommer till uttryck vid flera tillfällen i 

berättelserna. Det kommer till exempel till uttryck då jag tänker att jag måste visa Gunnar och 

Inga att jag tar dem på allvar och i båda utvecklingssamtalen söker jag formuleringar som kan 

göra dem nöjda. När jag tänker tillbaka på dessa situationer i utvecklingssamtalen, då jag 

vägde mina ord noggrant och försökte formulera mig på ett bra sätt, minns jag att jag önskade 

att föräldrarna skulle känna sig nöjda med vår relation, delaktiga i samtalet (trots att jag idag 

ser att jag här kunde ha varit bättre, då jag som påpekats ovan, nu ser att jag ibland inte ställde 

frågor utan istället gav en annan tolkning som motsade föräldrarnas tolkningar på 

situationerna) och även trygga, vilket Markström och Simonsson (2013) menar att pedagoger, 

i deras studie, även vittnade om att de försöker uppnå i sina utvecklingssamtal. Att pedagoger 

anstränger sig för att uppnå detta, det vill säga skapa tillfredställande relationer och att 

föräldrarna känner sig delaktiga i samtalet och även känner sig trygga, innebär att pedagoger 

arbetar med en relationell diskurs (Markström & Simonsson 2013, s. 6).  

   Utifrån berättelserna blir det synligt att även jag arbetar med den relationella diskursen, när 

jag inte avbryter eller säger min verkliga bild till föräldrarna när de talar negativt om specifika 

barn, då jag vill visa att jag tar dem på allvar och lyssnar på dem. Med Leonoras pappa väljer 

jag till exempel att inte diskutera att jag tycker att konflikter kräver flera parter och att det inte 

ensidigt är ett barn som är orsaken till en konflikt. När jag och Pelles mamma diskuterar barns 

konflikter uppfattar jag att hon beskriver Pelle på ett negativt sätt som jag uppfattar är 

orättvist mot honom. Istället för att erkänna denna känsla ger jag ett svar som inte stöter sig 

med henne. Förmodligen agerar jag så för att inte förstöra vår relation. Därav blir den 

relationella diskursen en aspekt av praktiken i förskolan som jag tror påverkar vad jag 

uttrycker och inte uttrycker i utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna. Jag tänker att 

föräldrarna därför också har en makt, då jag blir mån om att skapa tillfredställande relationer 

med dem. Föräldrarnas makt blir exempelvis synlig då jag uppfattade att de blev irriterade på 

mig. Det skedde när jag försökte ge ett annat perspektiv på hur det gick att tolka Pelles 

ifrågasättande och Leonoras erfarenhet av att ha en kamrat som hon ibland har negativa 

känslor inför. Jag sökte då att återställa min relation till föräldrarna, som jag här uppfattar fick 

sig en törn, genom att inte irritera på nytt och visa att jag lyssnade, vilket påverkade vad som 

fick ta plats och hur jag formulerade mig. Nu i efterhand funderar jag på vad som hade skett 

om jag istället hade berättat för Inga och Gunnar att jag uppfattade att de blivit irriterade och 

frågat varför. Då hade jag och föräldrarna kanske kunnat fördjupa diskussionen om vad jag 

menade, vilket kanske lett till att de hade förstått mitt perspektiv bättre.   
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   Foucault framhåller, enligt Nilsson (2008), att makt är något som ständigt är i förändring, 

det vill säga styrkeförhållandena kan skifta. Det betyder att den som i ena stunden är i 

överläge i andra stunden kan finna sig i underläge. Det betonas att diskursen har sociala 

effekter och att talet innefattar och skapar makt (Nilsson 2008, s. 68, 85 & 86). Foucault 

(2002) definierar diskursbegreppet som en grupp utsagor vilka är bundna till samma 

formeringssystem (Foucault 2002, s. 140). Linda Palla (2011), vars forskningsområde främst 

riktas mot specialpedagogik inom förskola, menar att denna definition gör det möjligt för 

Foucault att exempelvis belysa en ekonomisk diskurs eller en psykiatrisk diskurs (Palla 2011, 

s. 45). Foucault menar, enligt Nilsson (2008), att diskurser fungerar begränsande men att det 

alltid existerar möjligheter att tänka på andra sätt. Det är dock inte lätt, istället krävs det 

ansträngning och ofta dras vi med. För att komma runt detta behöver vi dock bryta det 

invanda (Nilsson 2008, s. 66).  

   Som framhölls ovan av Markström har pedagogen i utvecklingssamtalet makt att styra 

samtalet och dess innehåll, men precis som Foucault menar kan ske ser jag att 

styrkeförhållandet mellan mig och föräldrarna skiftar. Det sker genom att jag får lämna min 

ordning i vad som ska tas upp, ta ett steg tillbaka, väga mina ord noggrant och ge utrymme för 

tankar som jag inte håller med om. Jag tolkar det som att jag inledningsvis har ett överläge 

genom att ha dokumenten som styr agendan, samt kan referera till ett ”vi”, det vill säga 

arbetslaget, vilket förstärker mina uttalanden, men att jag hamnar i ett underläge när 

föräldrarna börjar uttrycka att de är oroliga, samt börjar visa en irritation gentemot mig. Som 

nämnts ovan innefattar talet makt, och jag uppfattar att föräldrarnas tal har en slags makt över 

mig, eftersom en orolig förälder inte är något som jag önskar mig. Jag gör tolkningen, som 

påpekats ovan, att jag arbetar utifrån en relationell diskurs, då jag gör ansträngningar för att 

skapa bra och tillfredställande relationer med föräldrarna och försöker få dem att känna sig 

trygga och delaktiga i samtalet. Därmed har den relationella diskursen sociala effekter i 

utvecklingssamtalen som jag genomför, då jag ger plats till föräldrarna för att stärka vår 

relation genom att försöka skapa en känsla av att jag tar dem på allvar och lyssnar på dem. Jag 

känner mig dock vid ett flertal tillfällen trängd, när jag försöker ta föräldrarna på allvar. Det 

syns exempelvis i samtalet med Inga då hon beskriver Pelle som bråkig, och även när Gunnar 

beskriver Ivar som problematisk för att Leonora ska kunna känna sig glad. Som framhålls 

ovan av Foucault kan diskurser fungera begränsande, men det finns alltid möjligheten att 

bryta det invanda, och i mitt fall hade jag kanske kunnat göra det genom att vända mig till 

föräldrarna och fråga dem hur vi kan skapa bra och tillfredställande relationer. Istället för att 

använda de metoder som jag utgick ifrån för att stärka min och föräldrarnas relation hade jag 
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och föräldrarna gemensamt kunnat diskutera hur vi skulle uppnå bra relationer. Vi hade 

gemensamt kunnat definiera detta och då hade båda kunnat få inflytande i hur vi ska bemöta 

varandra för att båda parterna ska känna sig nöjda. Det tror jag hade varit bra för att vägleda 

oss i samtalet kring barnen, eftersom vi då hade haft en gemensam grund att utgå ifrån. Det 

hade dock inte betytt att jag inte hade arbetat utifrån en relationell diskurs, men det kanske 

hade betytt att jag hade jobbat med den på ett nytt sätt. 

 

Normer och dess effekt 

 

En norm är, enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som påpekats ovan, en regel för uppförande 

eller tänkande och är vanligtvis av social karaktär. Regeln är dock ofta inte nedskriven 

(Nationalencyklopedin u.å.). Foucault menar, enligt Nilsson (2008), att normen är vad som 

skapar förhållandet mellan normalt och onormalt, och att normaliseringen är vad som 

kännetecknar den disciplinära makten, medan makten som verkar genom lagen däremot 

använder förbud och straff som sitt främsta medel (Nilsson 2008, s. 90 & 100). Enligt 

Foucault (2003) kan disciplinen förstås som en teknik med avsikt att skapa nyttiga individer. 

Denna makt är diskret och osynlig, medan de som är underkastade den tvingas bli synliga 

(Foucault 2003, s. 212 & 221). Foucault menar, enligt Nilsson (2008), att disciplinen grundas 

på en hierarkisk observation, som till exempel lärare över barn, och verkar genom 

normaliserande omdömen. Normalisering innebär en aktivitet vars syfte är att ”rätta till”, 

inordna eller återställa, något eller någon i enlighet med vad som i varje enskild situation 

anses vara normalt. I examinationen sammanträffar både observationen och normaliseringen 

(Nilsson 2008, s. 90 & 106). Foucault menar, enligt Palla (2011), att examen ses som en rit, 

en produkt av och ett objekt för en kunskap om den enskilda personen, och Palla (2011) ser 

metoder som observation, kartläggning, dokumentation och enskilda utvecklingssamtal som 

en slags examen (Palla 2011, s. 57).    

   Jag håller med Palla om att utvecklingssamtal kan betraktas som en examen, eftersom dessa 

samtal går ut på att samtala om den kunskap som både pedagogen och föräldrarna inhämtat 

om barnen innan utvecklingssamtalen. Därigenom blir den hierarkiska observationen, det vill 

säga föräldrar över barnet och pedagoger över barnet, en viktig aspekt för 

utvecklingssamtalets samtalsämnen. I de utvecklingssamtal som jag beskriver i mina 

berättelser har jag exempelvis observerat att Pelle lämnar matsituationen och när jag säger till 

Inga att vi ska stötta Pelle i matsituationen kan det förstås som att vi ska uppmana Pelle att 
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stanna kvar och hämta honom ifall han går. Vi ska på så sätt ”rätta till” Pelles beteende mot 

vad som anses vara normalt i matsituationen, det vill säga att man väntar på att alla äter klart. 

Inga har också observerat detta, men även att Pelle ifrågasätter vuxna. Hon uppmanar att vi 

pedagoger ska sätta stopp för Pelles ifrågasättande av vuxna, vilket också kan ses som ett 

uttryck för hur vi ska ”rätta till” Pelles beteende till vad som enligt Inga anses vara normalt, 

vilket här handlar om att barn ska lyda vuxna. I utvecklingssamtalet med Gunnar har han 

exempelvis observerat att Leonora är ledsen på grund av Ivar, vilket inte jag observerat. Det 

verkar för mig som att Gunnar tycker att det normala är att barn ska vara glada och jag 

föreslår att vi ska uppnå detta, det vill säga ”rätta till” det faktum att Leonora känner sig 

ledsen, genom att hon ska få berätta hur hon känner för att därefter bli avhjälpt med vad som 

känns negativt. I mina utvecklingssamtal har därmed den hierarkiska observationen och 

normaliseringen sammanstrålat genom att jag och föräldrarna diskuterat vad vi sett ifråga om 

barnen och hur vi bör ”rätta till” deras beteende utifrån vad som anses vara normalt. Vi gör 

det i syfte att skapa nyttiga individer, men vi verkar också ha olika bilder av vad som är 

normalt och onormalt, då jag exempelvis inte håller med om att barn nödvändigtvis alltid 

måste vara glada och att barn inte får ifrågasätta vuxna.    

   Som framgår ovan menar Foucault att förhållandet mellan normalt och onormalt fastställs 

av normer, och enligt Nationalencyklopedin är normer regler för bland annat uppförande. 

Enligt Becker (2006) skapar alla sociala grupper regler, vilka de vid olika omständigheter och 

situationer strävar efter att få igenom. Sociala regler ger innebörd åt situationer och fastställer 

vilka beteendeformer som är lämpliga för dessa situationer. De sociala reglerna anger också 

vilka handlingar som är ”acceptabla” och förbjuder andra som ”felaktiga”. Medborgarna i ett 

samhälle är sällan överens om vilka regler som ska gälla och hur de ska användas i specifika 

händelser. Utan reglerna skiljs starkt åt efter klassmässiga, etniska, yrkesbestämda och 

kulturella linjer. Då skilda grupper har regler som står i strid med varandra och därmed inte är 

förenliga kan det skapa oenighet om vilket slags beteende som är acceptabelt i ett visst 

sammanhang (Becker 2006, s. 17 & 27).  

   Då sociala regler, utifrån Beckers synsätt, ger innebörd åt situationer tänker jag att individer 

förklarar och förstår situationer olika beroende på vilka sociala regler de utgår ifrån. Det 

skulle kunna förklara varför jag, Inga och Gunnar förstår barnen så olika. Gunnar förstår 

exempelvis Ivar som problematisk medan Inga finner Pelles beteende som oroväckande, 

vilket inte jag gör. Det som verkar vara ett felaktigt handlande för Gunnar är att exempelvis 

inte lyssna och utgör därmed en social regel för Gunnar som Ivar enligt honom inte lyckas 

förhålla sig till. Medan Inga förklarar barns ifrågasättande av vuxna som ett felaktigt sätt att 
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handla på, vilket därmed kan ses som en social regel för Inga. Dessa regler delar inte jag 

nödvändigtvis med föräldrarna. Här tänker jag att det hade varit bra att diskutera vilka regler, 

och därav normer, vi faktiskt utgick ifrån och varför vi tycker de är viktiga. Då hade vi kanske 

kunnat omförhandla reglerna och därigenom närmat varandra ifråga om synsätt och förståelse. 

Det hade också kunnat innebära att barnens ”oroväckande” beteende inte hade stått i centrum 

för diskussionerna utan istället hade diskussionen om våra regler fått mer plats, vilket 

förmodligen hade gjort att jag inte hade känt att barnen gestaltats så negativt, eftersom deras 

oroväckande beteende inte hade varit det stora samtalsämnet. 

   Enligt Becker (2006) blir de som överträder gruppregler identifierade som avvikare. Det är 

sociala grupper som konstruerar avvikelse genom att stifta regler som inte får överträdas av 

andra, och sedan applicerar reglerna på individer vilka blir avvikare ifall de inte följer 

reglerna. Därav blir avvikelse en konsekvens av andras reaktioner på individens agerande. 

Därför menar Becker (2006) att avvikelse är en produkt av ett utbyte mellan en specifik grupp 

och någon som av gruppen får etiketten regelbrytare och Becker (2006) menar att regler för 

unga oftast stiftas av vuxna (Becker 2006, s. 22, 23 & 28). 

   Jag tänker att förskolans personal och även föräldrar kan utgöra två sociala grupper vilka 

kan stifta regler för barnen. Dessa två grupper, det vill säga föräldrar och förskolans personal, 

kan också komma samman och därigenom utgöra en grupp vilka tillsammans kan fastställa 

regler för barnen. I mina berättelser tycker jag att det blir synligt att föräldrarna har olika 

regler som de stiftat för vad som är acceptabelt och förbjudet för deras barn, där Pelle beskrivs 

som en regelbrytare av Inga och Greta medan Ivar beskrivs som en regelbrytare av Gunnar. 

Det framkommer exempelvis när Inga beskriver att hon vill att Pelle ska vara snäll och inte 

dum, vilket hon menar att Pelle är när han går in i konflikter med andra och styr och ställer. 

Pelle beskrivs också som en regelbrytare då Inga och Greta menar att Pelle gör fel när han inte 

väntar på att alla ska äta upp efter maten. Detsamma gäller för Ivar då Gunnar uttrycker att 

Ivar inte lyssnar, retas och därigenom beter sig illa. Om jag utgår från det ovannämnda 

perspektivet som Becker lyfter fram kan det därmed tolkas som att Ivar och Pelle konstrueras 

som avvikare genom föräldrarnas och Gretas regler som de stiftat och genom föräldrarnas 

samt Gretas reaktioner på barnens överträdelser. Jag anser även att mitt påpekande om att 

förskolans personal ska stötta Pelle i att inte lämna matsituationen indikerar att Pelle är en 

regelbrytare mot de regler som finns stiftade på förskolan, trots att jag själv inte upprätthåller 

dessa regler då jag erbjuder Pelle alternativet att leka vid bordet bredvid i matsituationen 

istället för att behöva vänta på andra. Utifrån Beckers tankar om att avvikelse är något som 

konstrueras tänker jag att ett handlingsalternativ i utvecklingssamtalet hade varit att påpeka att 
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vi skapar avvikande barn genom att sätta upp regler som barnen inte kan hålla sig till, utan 

överträder. Frågan blir då om vi istället för att ifrågasätta barnen kanske borde ifrågasätta våra 

regler, eftersom de är svåra för barnen att inte överträda. En viktig diskussion kanske därmed 

hade varit att belysa vilka möjligheter reglerna skapar för barnen att inte bli avvikare och om 

reglerna är lämpliga med hänsyn till barnens olika förutsättningar. Jag tror att en sådan 

diskussion hade lett till att jag inte känt ett behov av att få försvara Ivar, eftersom ett sådant 

samtal med Gunnar förhoppningsvis hade kunnat leda till att han ifrågasatte sina regler, och 

det kanske även hade lett till att Inga skulle blivit uppmärksam på att hennes ord fick det att 

framstå som att allt vore Pelles fel, men att hon också har en roll i hur Pelle reagerar och är.   

   Becker (2006) menar att bli ertappad som avvikare och stigmatiserad kan påverka det 

fortsätta sociala deltagandet samt självbilden, eftersom individen får en ny status vilket 

påverkar den offentliga identiteten. Avslöjandet, som till exempel ”knäppskalle” eller 

”galning” innebär att personen har blivit ertappad som någon annan än den omgivningen 

tidigare trodde att han/hon var (Becker 2006, s. 39). Med utgångspunkt i vad Becker här 

framhåller tror jag att det hade varit bra att tala med Gunnar om Leonoras syn på Ivar, inte 

utifrån vad Ivar gör, då jag har tystnadsplikt, utan om hur individer kan påverkas av att få 

etiketter som till exempel ”dum”. Utifrån det ovannämnda kan sådana etiketter leda till en 

förändrad självbild och socialt deltagande, och utifrån erfarenhet uppfattar jag att det också 

stämmer eftersom barn ibland kan ha en låg status i gruppen, vilket kan påverka hur andra 

barn behandlar barnet med denna offentliga identitet. Genom att belysa detta hade jag kanske 

kunnat samtala om hur viktigt det är att stärka Leonoras relation till och bild av Ivar eftersom 

det annars kan leda till att vissa barn i gruppen inte får delta i lekar och liknande på förskolan. 

Jag tror att det även hade varit viktigt i samtalet med Inga att belysa hur etiketter som 

”bråkig” (vilket jag uppfattade att hon tillskrev Pelle) kan påverka Pelles självbild negativt 

och diskutera hur hon kan bemöta honom på ett sätt som gör att han inte skapar en negativ syn 

på sig själv, när hon uppfattar att han bryter mot regler som hon ser som viktiga.  

   Jag tror att om jag hade lyft dessa perspektiv som jag belyst med hjälp av tankar från 

Foucault och Becker om normer och regler hade jag och föräldrarna kunnat hitta en 

samverkan som vi alla var nöjda med och kunde ställa oss bakom, vilket jag tror hade gynnat 

mig själv, föräldrarna och även barnen.    
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Slutord 

 

Jag har alltid sett utvecklingssamtalen som ett verktyg för att skapa goda relationer till 

barnens vårdnadshavare, men också insett hur svårt det kan vara att samtala om barnet, 

verksamheten och hemmet, eftersom olika idéer om vad barnet borde vara och vad samtalet 

borde handla om kan krocka. Syftet med denna essä har varit att undersöka vad 

utvecklingssamtalen innebär och vad innehållet bör och kan vara. I essän har jag 

uppmärksammat att utvecklingssamtalet är ett samtal som ska handla om barnets utveckling 

och lärande, och då upptäckt att det finns olika sätt att förstå begreppet utveckling på, dels 

utifrån det moderna utvecklingstänkandet och utifrån den poststrukturella förståelsen av tid, 

vilket kan påverka vad pedagoger och vårdnadshavare tänker att syftet med 

utvecklingssamtalet är. För att förstå syftet inser jag därför att det är av vikt att pedagoger 

reflekterar över vad utveckling betyder. Dessutom har jag insett vikten av att pedagogen 

ställer frågor och visar intresse för vad föräldrar har upptäckt och sett ifråga om barnets 

progression i hemmet då samtalet syftar till att också handla om barnets utveckling och 

lärande utanför förskolan. Utvecklingssamtalet ska därmed inte enbart vara en ensidig 

kommunikation där pedagogen står för delgivningen av informationen och där föräldrarna 

görs till passiva mottagare.  

   Jag har tidigare funnit det svårt att i utvecklingssamtalen tala om de beteenden som barnen 

ibland uppvisar när de bryter mot förutbestämda regler som kan finnas på förskolan och i vårt 

samhälle. Genom att använda mig av det teoretiska begreppet bedömning har jag kunnat 

undersöka vilka bedömningsformer som är oförenliga samt förenliga med 

utvecklingssamtalets syfte. Det har bidragit till att jag kunnat upptäcka hur jag kan uttrycka 

mig i utvecklingssamtalen med vårdnadshavare, utan att behöva känna den osäkerhet som jag 

tidigare gjort ifråga om vad pedagogen får och inte får säga. Genom att använda mig av 

kunskapsbedömningar, självbedömningar och narrativa och verksamhetsinriktade 

bedömningar har jag fått insikt i hur jag kan samtala om barnets förändrade kunnande, barnets 

egen uppfattning om sitt lärande, vilka förutsättningar verksamheten skapar och hur 

verksamheten kan förändras för att bidra positivt till barnets progression. Den kunskap som 

dessa bedömningsformer genererar anser jag vara viktig för att förstå hur kontexten bidrar till 

barnens handlingar, möjligheter och utveckling. Därmed har jag genom att undersöka 

begreppet bedömning också kunnat upptäcka hur jag kan uttrycka mig för att stärka 

samverkan mellan förskolan och hemmet och därigenom gemensamt med föräldrar skapa 
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goda förutsättningar för barnens utveckling, lärande och deltagande i verksamheten. Genom 

att få en fördjupad förståelse för vad utvecklingspsykologiskt baserade bedömningar, 

graderade bedömningar och personbedömningar är och varför de är oförenliga med förskolans 

utvecklingssamtal har jag också kunnat få insikt i när jag bör avbryta och inte ge plats till 

vissa uttalanden om barnen i utvecklingssamtalen. Jag inser att utfallet i samtal med andra 

aldrig går att förutse, men att en ökad förståelse för dessa begrepp gör mig tryggare att ingripa 

då uttryck som är oförenliga med utvecklingssamtalets syfte förekommer. 

   Genom att utgå från Foucaults diskurs- samt maktbegrepp och Markströms 

forskningsresultat av pedagogers perspektiv på och deras styrningsstrategier i 

utvecklingssamtalen har jag kunnat upptäcka att pedagogen har makten att styra samtalet 

genom de olika dokument som sammanställs och används i samtalen. Det ger möjlighet för 

pedagogen att dominera samtalet, vilket kan leda till att föräldrars oro inte får ta tillräcklig 

plats i samtalet. Det tror jag kan skapa en frustration hos föräldrar då de inte får utrymme för 

att göra sina tankar och funderingar hörda. Genom att gå igenom barnet med arbetslaget innan 

utvecklingssamtalet kan pedagogen även hänvisa till ett ”vi”, vilket förstärker pedagogens 

påståenden. Det kan ge pedagogen tolkningsföreträde och göra det svårt för föräldrar att 

diskvalificera pedagogens uttalanden om barnet. Jag har dock insett att tolkningsföreträde inte 

bör vara målet, utan en ärlig kommunikation, där föräldrar och pedagoger kan synliggöra 

olika uppfattningar för att gemensamt bestämma vilka förutsättningar som bör skapas för att 

stimulera barnets utveckling. 

   Jag har också insett att den relationella diskursen är en aspekt av praktiken i förskolan 

vilken jag anser påverkar vad jag uttrycker och inte uttrycker i utvecklingssamtalen. 

Föräldrarna har därigenom också en makt, eftersom jag vill upprätthålla tillfredställande 

relationer med dem. Den makt som jag känt att de haft över mig har blivit synlig då föräldrar 

visat irritation eller oro över något. Sådana uttryck har fått mig att ta ett steg tillbaka, lyssna in 

och försöka ge känslan av att jag bryr mig och vill allas bästa. Jag har dock insett att jag kan 

angripa uttryck av irritation från föräldrar på ett annat sätt, det vill säga genom att fråga varför 

föräldrarna blivit irriterade för att gå till botten med vad det är som skapat denna känsla hos 

vårdnadshavarna. Jag har också insett att jag kan uppnå en god samverkan genom att fråga 

föräldrar hur vi kan skapa en sådan. Då behöver jag inte hitta perfekta formuleringar, där jag 

med perfekta formuleringar menar att jag hittar ord som inte leder till att jag säger något som 

är oförenligt med mitt uppdrag, men samtidigt visar att jag vill samverka med föräldrarna. 

Sådana formuleringar har jag insett är tidskrävande och otillräckliga. Istället kan jag och 

föräldrarna tillsammans bestämma hur vi kan skapa ett bra samarbete. Då kan båda parterna få 
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inflytanden i hur en god relation bör etableras, där jag kan förtydliga mitt uppdrag och få 

igenom en samverkan där jag kan agera på ett sätt som är förenligt med mina åtaganden. 

   Genom att utgå från Foucaults maktbegrepp och Beckers syn på utanförskap har jag 

upptäckt att både jag och föräldrarna har använt oss av en hierarkisk observation på barnen, 

vilken utgjort underlag för utvecklingssamtalen, där vi i vissa avseenden sökt att ”rätta till” 

barnens beteenden utifrån normer som vi ser som viktiga. Det som dock blivit synligt är att 

jag och föräldrarna har haft olika syn på sociala regler och därmed normer, vilket gjort att vi 

förstått barnen och situationer olika. För att pedagoger och föräldrar ska kunna närma 

varandra i synsätt tror jag därför att det är viktigt att diskutera vilka regler vi utgår ifrån, 

varför de är viktiga och hur vi kan förstå dem utifrån skilda perspektiv. Dessutom har jag 

upptäckt att barn kan göras till avvikare genom de regler och reaktioner som föräldrar och 

personal skapar och uttrycker då barn överträder regler. Därför har jag insett vikten av att tala 

om vilka möjligheter våra regler skapar för barnen att inte bli avvikare och om reglerna är 

lämpliga utifrån barnens skiftande förutsättningar. Genom att diskutera regler istället för 

barnen kan även fokus i samtalet skifta från ”problematiska barn” till ”problematiska regler”. 

Jag har också förstått betydelsen av att tala öppet med föräldrar om hur etiketter som till 

exempel ”dum”, kan påverka barns självbild och sociala deltagande. Genom att tala öppet om 

detta med föräldrar har jag förstått att det går att belysa vikten av att stärka relationen mellan 

barn inom förskolegruppen samt tala om hur vi vuxna bemöter barn som bryter mot regler 

som vi ser som viktiga. 

   Jag har tack vare undersökningsmetoden, som essäformen erbjuder, kunnat utgå från 

situationer i min egen praktik där jag haft svårt att avgöra vad som är ett bra 

handlingsalternativ. Genom att utgå från sådana situationer har jag kunnat undersöka hur jag 

borde och kan agera. Dessa insikter har skapats genom en pendelrörelse mellan teori och den 

egna erfarenheten, där teorin gett perspektiv på handlingssituationerna och därmed skapat ett 

bredare seende, vilket lett till att jag sett vilka handlingsalternativ som skulle kunna vara 

lämpliga. Det tror jag kommer leda till att jag i liknande situationer kommer ha en bättre 

förståelse för hur jag ska agera, vilket i sin tur gör mig till en bättre förskollärare.     
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