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Abstract: 

 

This scientific essay is about a, from the educator's perspective, self-perceived parent-teacher 

conference and the assessments of the child that take place within the framework of this, as 

well as the various efforts and alternative actions which are and could have become possible 

during this conversation. The parent-teacher conference in the preschool is an institutional 

conversation with a specific purpose to discuss the child and should also result in a further 

development for the child. Assessment (evaluation, review, development) in the preschool 

should, in accordance with the latest curricula, be about the actual activities as well as 

educators and the environment, not about the children. Despite this, this essay states that the 

children are assessed. Based on the theory of discourse and hermeneutics, this essay reflects 

on the question of how the children are assessed within the framework of the parent-teacher 

conference, how different interpretations of the parent-teacher conference affects itself and 

what a good parent-teacher conference can be. On one hand, there is a written discourse 

within which the preschool activity is assessed and approved. On the other hand, there is an 

oral version where the child is assessed and where in this way one adapts to a normality. The 

parent-teacher conference and the educator are governed by several different discourses and 

duties. When the written paper version that this essay speaks about is not sufficient to answer 

the custodians' question about the child's normality, the template is abandoned, which creates 

an uncertainty, but also gives the opportunity for another dynamic in the conversation as well 

as new opportunities for how the parent-teacher conference can proceed. Hermeneutics and 

the philosopher Bornemark give possible answers to how these two worlds can approach each 

other towards a more open and unique way forward with the help of the conversation, the 

question and the answer as well as ones own subjectivity in the professional role in the 

preschool. 

 
Keywords: preschool, assessment, parent-teacher conference, discourse, hermeneutics, 

normality, subjectivity, papering  
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Titel: Att samtala om ett barn – en vetenskaplig essä om utvecklingssamtalet i förskolan 

Författare: Johanna Flyxe 

Handledare: Carl Cederberg 
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Sammanfattning: 

 

Denna vetenskapliga essä handlar om ett, från pedagogens perspektiv, egenupplevt 

utvecklingssamtal och de bedömningar av barnet som sker inom ramen för detta samt de olika 

ageranden såväl som alternativa ageranden vilka är och kunde ha blivit möjliga under detta 

samtal. Utvecklingssamtalet på förskolan är ett institutionellt samtal med ett specifikt syfte att 

avhandla barnet och ska även resultera i en vidare utveckling för barnet. Bedömning 

(utvärdering, granskning, utveckling) på förskolan ska i enlighet med de senaste läroplanerna 

göras på själva verksamheten samt pedagoger och miljö, inte på barnen. Trots detta, menar 

denna essä, görs bedömning av barnen. Utifrån diskursteori samt hermeneutik reflekterar 

denna essä kring frågan hur barnens bedöms inom ramen för utvecklingssamtalet, hur olika 

tolkningar av utvecklingssamtalet påverkar samt vad ett bra utvecklingssamtal kan vara. Å 

ena sidan finns en nedskriven diskurs inom vilken verksamheten bedöms och godkänns. Å 

andra sidan finns en muntlig version där barnet bedöms och där man på detta sätt anpassar sig 

efter en normalitet. Utvecklingssamtalet och pedagogen styrs av flera olika diskurser och 

åligganden. Då den nedskrivna officiella pappersversionen i denna essä inte räcker till för att 

svara på vårdnadshavarnas fråga om barnets normalitet frångås mallen vilket skapar en 

osäkerhet men också ger möjlighet till en annan dynamik i samtalet såväl som nya möjligheter 

för hur utvecklingssamtalet kan gå vidare. Hermeneutiken och filosofen Bornemark ger 

eventuella svar på hur dessa två världar kan närma sig varandra mot en mer öppen och unik 

väg framåt med hjälp av samtalet, fråga – svar samt den egna subjektiviteten i den 

professionella rollen på förskolan. 

 

Sökord: förskola, bedömning, utvecklingssamtal, diskurs, hermeneutik, normalitet, 

subjektivitet, förpappring,  
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1. Upplevelsen av ett utvecklingssamtal 

 
Jag lägger ner mitt lilla skrivblock på bordet bredvid traven med tre uppochnervända glas och 

en vattenkaraff. Minuten innan Augusts mamma Anna och pappa Thor gick in i hallen och tog 

av sig sina skor, efter att ha lämnat August ute på gården med de andra barnen och 

pedagogerna, kom jag på att det ju vore trevligt att erbjuda dem vatten till samtalet. Jag frågar 

om de vill ha kaffe också, men det räcker visst bra med vatten. På stolen bredvid mig ligger 

en trave alster som är desto mer förberedda. Jag känner mig faktiskt riktigt nöjd över hur 

dokumentet blev till sist. Här ligger Augusts fyra senaste verk i form av två fria målningar 

med flaskfärg, ett självporträtt av flytande akvarell såväl som en lerfigur av en sagobil vilken 

han, Olof och Tekla gjort tillsammans. Underst i högen ligger dessutom det 16 sidor långa 

materialet inför utvecklingssamtal vilket vi i förskoleenheten från och med detta år använder 

till varje samtal. Här finns en sida för varje relevant läroplansmål med några rader 

allmängiltig sammanfattande text. På varje sida har jag sedan nogsamt lagt in en eller flera 

bilder vilka jag tycker på olika sätt visar hur August, själv och tillsammans med andra barn, 

får tillgång till samt utvecklar sina olika förmågor kopplade till läroplanen. Det var 

tidsödande, stressigt och lite tekniskt krångligt att få in alla de där bilderna. Inte hann jag 

heller involvera August speciellt mycket i det hela så som jag hade tänkt. I själva verket har 

jag inte frågat honom vad han tycker om en enda bild. Men det känns väldigt tryggt och bra 

nu när jag sitter här och ska börja samtalet och vet hur mycket material jag har att presentera. 

Hur mycket vi gjort på avdelningen och så många sociala sammanhang som miljön 

möjliggjort för August. Jag har flera gånger samtalat både med förskolechefen och den 

pedagogiska utvecklingsledaren om hur denna sammanställning ska hjälpa oss att inför 

föräldrarna visa på vår professionalitet samt allt vi erbjuder barnen både när det gäller 

matematik, språk, naturvetenskap, teknik samt inte minst det sociala samspelet.  

  

Jag börjar samtalet med att fråga August föräldrar hur de känner. Vad är deras spontana tanke 

och känsla om hur August har det här på förskolan? Genast tycker jag mig se hur Anna får en 

liten osäkerhet i blicken.   

    - Jo, det känns bra… Ni verkar göra väldigt många bra och roliga saker här på förskolan… 

Jag har några småsaker som jag, eller som vi tänkte att vi ville ta upp, men det är inga stora 

saker egentligen. Vi känner oss nöjda. Jag funderar en sekund på om jag ska be dem utveckla 

redan nu, men tänker sen att jag kan börja så får vi se var det leder.   
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    - Ska jag berätta lite om hur vi arbetar här på förskolan och hur vi ser att August tar till sig 

allt det vi gör först, så kan vi komma tillbaka till era frågor efteråt kanske? Det låter bra, 

tycker Anna och Thor.   
 

Jag plockar upp utvecklingssamtalsmaterialet och minns samtidigt vad som sades på 

arbetslagsledarmötet i samband med att vi alla introducerades för detta nya pappersdokument. 

Det var en utsedd arbetsgrupp som hade sammanställt dem. För att öka likvärdigheten och för 

att genom dessa bilder tydliggöra för vårdnadshavarna den verksamhet vi erbjuder deras barn. 

För att öka vår professionalitet och för att vi inte skulle hamna i något löst tyckande om 

barnen. Alla barn skulle få ett eget dokumenterat lärande vilket fokuserade på att visa den 

verksamhet vi erbjuder såväl miljömässigt som socialt. Genom detta skulle vi såklart 

dessutom även enbart fokusera på barnens styrkor. ”Det handlar inte om att bedöma barnen, 

som ni vet, utan att visa på utvecklingen.”  

 

Nu följer så en stund då jag visar upp teckningarna och lerfiguren och kopplar dessa till 

hur August utvecklat sig på olika sätt. Jag går även igenom utvecklingssamtalsdokumentet 

genom vilket jag tycker att jag både visar på August personliga utveckling inom de 

olika läroplansmålen samtidigt som jag också synliggör hans plats i gruppen. När jag kommer 

in på en bild där August, Olof och Tekla sitter och gör lerfiguren tillsammans frågar Anna:  

    - Hur gick det där då? Kunde han hålla fokus där? Jag tycker ofta att han inte alls kan hålla 

fokus speciellt länge, speciellt om de är flera som leker.  

 

Jag tänker tillbaka på hur det var när de med gemensamma krafter knåpade ihop den där 

sagobilen. Jag hade en positiv bild av det hela då. Jag iakttog deras fungerande samarbete och 

fotade samtidigt som jag i tanken checkade av att denna bild skulle kunna passa in i 

utvecklingssamtalsdokumentet både på sidan om bild och skapade såväl som under det sociala 

samspelet. Det var ju också så det blev. En närbild på sagobilen under skapande samt två 

bilder på barnen i interaktion till sidan om social utveckling. Samma bilder använde jag 

förresten även i Olofs och Teklas dokument.  

 

När jag svarar Anna poängterar jag att jag inte såg något anmärkningsvärt i deras 

interagerande, alla tre var delaktiga och aktiva. Jag säger att jag förstår hur hon tänker, men 

att det inte är något jag lagt märke till. Snarare resonerar jag så att alla tar sin egen tid på sig 
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och fungerar på sitt eget speciella sätt. Samtidigt som jag säger detta tycker jag mig dock se 

på Anna att hon inte är klar. Jag pausar min halvvägs komna genomgång av dokumentet.  

    - Ni sa i början att det var några små saker ni hade funderat på, skulle ni vilja berätta om 

det nu?  

    - Jo… säger Thor, vi kan väl känna ibland hemma med August att vi är lite oroliga. Han 

bråkar väldigt mycket om det mesta och vi tycker liksom att det känns som att han alltid 

hamnar i samma hjulspår. Det enda han verkar vilja göra är att leka med bilar. Vi försöker till 

exempel uppmuntra honom till att måla som ni gör men han vill ju bara köra med sina 

bilar. Hur är andra barn? Är han normal liksom? Det är väl bara det vi vill veta. Alltså det är 

ju jättefint att höra om allt roligt ni hittar på här, men vi känner ändå ibland att vi tycker att 

han borde vara lite mer…ja jag vet inte. Vad säger du? ÄR han normal?  

  

Jag tänker att det är typiskt. Som vanligt blir det vi gör på förskolan, när det ses på utifrån, 

reducerat till ”allt roligt vi hittar på med barnen”. De frågar dessutom om August är normal, 

vad är det för fråga? Jag minns tillbaka på det möte vi hade i arbetslaget förrförra veckan då 

vi tillsammans gick igenom de barn som skulle ha samtal framöver. Min kollega Lisa inledde 

pratet om August:  

    - Han känns ju precis som en sån där typisk pojke, om ni förstår vad jag menar. Han går 

raka vägen in till bilhörnan om han får chansen. Det enda jag tycker är att han är lite väl 

högljudd ibland, om det är något barn jag ofta får hyscha så är det han. 

    - Ja, jag tycker då att han känns väldigt trygg och med, även om han bara gör det han själv 

är riktigt intresserad av, alla barn kan ju inte vara lika mycket framåt heller så, fyller Olga i. 

Jag tänker nu att det vi gjorde där var väl egentligen också en slags normalitetscheck 

egentligen, någon slags grundkoll på om vi behövde vara oroliga eller inte, vilket slutade med 

ett inte. Det var då verkligen inte någon utvärdering av oss själva eller den pedagogiska 

miljön i alla fall.  

 

Under den sekund som hinner gå innan jag svarar Thor gör jag så en avvägning. Ska jag hålla 

mig till mitt dokument och inte falla in i det jag känner blir en bedömning av barnet självt, 

eller ska jag ge dem det de vill ha och verkar behöva? Jag följer min magkänsla när jag 

svarar: 

    - Ja absolut, det skulle jag absolut säga. Jag ser ingenting som inte är normalt för åldern 

med honom. Han gillar ju sina bilar, det gör han. Får han välja går han alltid in till dem när vi 

har fri lek. Men det är det många andra som också gör! Och alla är olika. Skulle vi se något 



	 8	

som oroade oss med August säger vi till, det lovar jag. Jag säger detta och tycker mig med ens 

se hur både Thor och Anna slappnar av lite. De verkar ha fått ut det de ville av samtalet, och 

jag drar snabbt igenom resten av dokumentet, med känslan av att det egentligen inte hade 

behövt skapas. Vem eller vad var det egentligen jag la ner min tid på när jag satt och gjorde 

dokumentet? Det känns som om det Anna och Thor behövde från samtalet inte var att se vad 

vi gör här på förskolan, de ville bara ha min godkäntstämpel på deras barn. Jag avslutar med 

att fråga om de har några övriga frågor. Det har de inte, de är nöjda säger de och tackar för 

sig.   
 

1.1 Syfte 

 

”Vi ska ju inte bedöma barn i förskolan”. Det är en mening som jag själv sagt samt åter och 

återigen hört mina kollegor säga under de år jag arbetat i denna verksamhet. Istället är det 

pedagogerna och den fysiska och pedagogiska miljön som ska utvärderas och bedömas. I ett 

utvecklingssamtal ska så förskolläraren presentera denna verksamhet och den utveckling 

vilken man kan se att det specifika barnet har gjort. Detta är vad som åligger oss enligt 

läroplanen. Men för att kunna se en utveckling behöver man veta dels var man stod från 

början, dels vad som förändrats. Kan man egentligen göra detta utan att bedöma? Vad menas 

egentligen med att man inte ska bedöma barnen? Och riskerar vi att osynliggöra en eventuell 

redan befintlig bedömning av just barnen då vi inom förskolan för oss själva hävdar att vi 

enbart bedömer miljö och pedagoger?   

 

Parallellt med denna bedömningsdiskurs åligger det oss likväl att ha en bra och nära kontakt 

med hemmet. Hemmet å sin sida kan ha andra föreställningar om vad utvecklingssamtalet 

syftar till samt sin eller sina egna bilder av sitt barn. De aktörer som finns i ett 

utvecklingssamtal på förskolan har helt enkelt alla sina specifika tolkningar av vad som ska 

ske under samtalet. Under ett utvecklingssamtal visar sig ofta, precis som i min berättelse, 

olika syner på barnet och på vad det är som egentligen ska sägas, utvärderas eller bedömas. 

Denna diskurs kring utvecklingssamtalet är något som jag i denna essä vill utforska.  

 

1.2 Frågeställningar: 

 

- På vilka olika sätt bedöms barnen inom ramen för förskolans utvecklingssamtal? 
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- Hur påverkar olika parters tolkningar av utvecklingssamtalet det faktiska samtalet?  

 

- Vad är ett bra utvecklingssamtal?  

 

2. Vetenskaplig essä som utforskande metod 

 

Ordet essä betyder försök (Alsterdal 2014, s 58). Denna text är så mitt försök, mitt försök att 

genom mina egna erfarenheter se dessa i nytt ljus. Lotte Alsterdal, författare på Centrum för 

praktisk kunskap, beskriver hur denna form av essäskrivande, vilken framarbetats på 

Södertörns högskola, syftar till just denna nya möjlighet till reflektion kring sina egna tidigare 

praktiska erfarenheter (ibid, s. 52). Denna text är alltså mitt sätt att genom mina egna 

upplevda jobbrelaterade erfarenheter skriva fram ny kunskap och nya sätt att se på mitt 

handlande och min arbetssituation. Alsterdal skriver att inom en vetenskaplig essä ryms de tre 

bitarna berättelse, egna tankar runt denna samt yttre perspektiv att se den egna historien 

utifrån på (ibid, s. 53). Hon menar även att den praktiska kunskapen är konkret, den är 

tidsbunden. Den vetenskapliga essän är inte heller påhittad utan den gör anspråk på att i sitt 

konkreta uttryck yttra sig i och om det partikulära (ibid, s. 55, 63).  

 

Vi kan inte, menar författaren Maria Hammarén, se på oss själva utan att ha en distans. Om vi 

inte tar ett steg tillbaka och tittar på våra välbekanta ord kan vi inte se dem. (Hammaren 2005, 

s. 14). Att skriva blir då alltså ett sätt att få distans till sina egna erfarenheter. Genom denna 

distans kan jag också få syn på mig själv på ett nytt sätt (ibid, s. 19).  

 
Att skriva är att undersöka. Att skriva är inte bara att berätta om det du 

har upptäckt, det är lika mycket att upptäcka. Du vet ofta inte vad du har 

tänkt innan du har skrivit det.                           

                    (Bech-Karlsén 1999, s. 13). 

 

Författaren Jo Bech-Karlsén bidrar med dessa ord till min förståelse för vad det är jag denna 

text igenom gör. Jag upptäcker mina egna handlingar, tankar och känslor i mitt professionella 

uppdrag på nya sätt. Genom att göra om mina tankar till nedskrivna ord klarnar dessa framför 

mina ögon. I och med att själva denna essäform inte heller kräver någon med säkerhet 

fastslagen sanning utan att det just är detta resonerande med mig själv vilket är i fokus, vågar 

jag kanske också tillåta ett ärligare reflekterande av mig själv samt att se på mig själv med en 

förstående blick. 
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Jag har i detta arbete först skrivit ned min berättelse. Denna berättelse växlar mellan nuet och 

ett antal återblickar för att på så sätt skapa en sammanhängande bild över en verklig 

erfarenhet i mitt yrkesliv över vilken jag många gånger funderat och dröjt mig kvar vid utan 

att komma fram till någon lösning vilken känts riktigt tillfredsställande. Jag har sedan i 

reflektionen av mitt skrivarbete använt mig av flera olika perspektiv och tankar för att med 

hjälp av dessa försöka komma närmare ett svar på min undran över vad denna min berättelse 

kan säga mig. Vad är det jag kan och behöver förändra? Och, inte att förglömma, vad är det 

inom min verksamhet som behöver förändras? Allting ligger faktiskt knappast bara hos mig. 

Jag har, förutom relevanta forskare inom både bedömningsområdet såväl som 

utvecklingssamtalet, använt mig av Michel Foucault, Hans-Georg Gadamer samt Jonna 

Bornemark. Alla tre, vars perspektiv jag försökt använda för att titta på min berättelse, 

kommer jag att förklara närmare längre fram i texten. 

 

3. Etiska överväganden 

 

Inför detta arbete har jag, i enlighet med Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vägt de fördelar av ökad kunskap denna 

text bidrar med mot de eventuella nackdelar vilka skulle kunna drabba någon uppgiftslämnare 

som effekt av denna text. Vetenskapsrådet ställer upp fyra huvudkrav på forskningen. Då 

denna essä är min egen berättelse, berättad ur mitt eget personliga perspektiv och utan andra 

berörda eller utpekade individer eller organisationer, är informationskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet direkt uppfyllda. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, fastställer att 

”alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet” 

(Vetenskapsrådet, 1990 s. 12). Detta krav har jag uppfyllt på så vis att jag anonymiserat 

personer och platser genom att ändra detaljer på ett sådant sätt att det inte går att spåra till 

någon enskild individ eller plats.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter och begränsningar 

 

Jag har i denna vetenskapliga essä valt att utgå huvudsakligen ifrån två olika teoretiska 

utgångspunkter. Innan jag presenterar dessa vill jag poängtera att de står för sina sätt att se på 

saker. Om jag valt att genomlysa min berättelse utifrån andra perspektiv hade jag också fått 

andra svar. Då jag finner diskursanalysen och hermeneutiken mest intressanta och givande för 
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det jag vill undersöka är det dessa perspektiv, bland många möjliga, jag väljer. Det finns även 

många olika alternativa sätt att föra utvecklingssamtal på, med eller utan barn. Jag har i denna 

essä endast valt att utgå ifrån just ifrån den form på utvecklingssamtal vilken presenteras i 

berättelsen.  

 

4.1 Diskursteori 

 

Då jag använder mig av filosofen Michel Foucaults diskursanalys i denna text vill jag först 

förklara begreppet diskurs. Jag tar här hjälp av Marianne Winter Jørgensens och Louise 

Philips bok Diskursanalys. Foucault kan sägas vara diskursanalysens grundare och är den 

person vilken de flesta som sysslar med detta på något sätt förhåller sig till (Winter Jørgensen, 

Phillips 2000, s. 19). Han definierar en diskurs på följande vis: 

 
Med diskurs betecknar man en mängd utsagor i den mån de beror av 

samma diskursiva formation […] den består av ett begränsat antal utsagor 

för vilka man kan definiera en mängd av existensvillkor.  

(Foucault 1972, s. 151) 

 

Foucault menar vidare att en diskurs inte bara ligger i det man säger utan lika mycket i det 

outtalade. Diskursen är ”helheten av de avgränsade och avgränsande betecknanden som 

passerar genom de sociala relationerna” (Foucault 2008, s. 181). För att förstå Foucault 

behöver man också förstå den socialkonstruktionistiska utgångspunkten av att kunskap är ett 

konstruerat ting vilket är beroende av olika regimer vilka avgör och dikterar det sanna och det 

falska. Makt är ett centralt begrepp för att förstå detta förhållande och makten ska här inte ses 

som något som förtrycker utan något som även skapar produktivitet diskurserna igenom och 

genom vilken den sociala omvärlden blir till (Winter Jørgensen 2000, s. 19, 20).  

 

4.2 Hermeneutik 

 

Även om diskursanalysen kronologiskt i tid uppkom efter hermeneutiken kommer jag i mitt 

arbete att sätta dem i denna ordning. Då diskursanalysen handlar om större maktförhållanden 

går hermeneutiken mer in på frågan om hur vi kan förstå någonting, någon text, något jag, 

utifrån det ställe varvid vi står. Den tyske filosofen Hans Georg Gadamer skriver:  
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Förståendet självt visade sig vara ett skeende och hermeneutikens 

uppgift består, filosofiskt betraktat, i att fråga vad det är för slags 

förstående av vad för slags vetenskap, som i sig själv rörs vidare av 

historiens gång.  

                                                                              (Gadamer, 2015, s. 165).  

 

Han menar vidare att det i en hermeneutisk förståelse fungerar så att en tolkning av en text 

alltid sker utifrån tolkarens eget varande här och nu (ibid, s. 162). Jag, eller med andra ord 

Duet, är alltid redan inne i en relation och kan inte bortkopplas från denna (Gadamer, 1997, s. 

168).  

 

Filosofen Jonna Bornemark har skrivit boken Det omätbaras renässans. Denna bok blev, efter 

att jag läst den en av de viktigaste delarna genom vilken jag själv skulle kunna försöka förstå 

och sätta in min berättelse i en större kontext. Boken beskriver hur New Public Management, 

NPM, mer och mer kommit att dominera och styra vår välfärdssektor. Detta handlar om hur vi 

har ett pappersbaserat kvalitetsarbete för att utvärdera och utveckla våra verksamheter och hur 

detta kvalitetsarbete från att ha varit avsett som en hjälp för oss i vårt arbete istället mer och 

mer kommit att handla om effektivitet, resultat och om att kunna visa upp mätbara fakta inför 

chefer och kunder (Bornemark 2018, s. 31-32). Även om detta inte är någon egen teori utgår 

hennes bok ändå ifrån den samma tanke som hermeneutiken erbjuder då hon i sin bok tar upp 

olika sätt genom vilka vi återigen kan hitta tillbaka till oss själva och nå olika, mer genuina, 

sätt att nå fram till varandra.  

 

5. Reflektion 

 

5. 1 Bedömningens verkningar 

 

Man kan ju undra varför jag envisas att skriva om det här med bedömning. Ordet finns inte 

ens med i läroplanen. Däremot förekommer orden uppföljning, utvärdering och utveckling 

frekvent däri. Det mest nedskrivna ordet, utveckling, används hela 68 gånger i den nya 

läroplanen (Skolverket 18). Min tanke här är att genom att titta på just bedömningen kanske 

komma åt något som jag upplever att man inom förskolan, enligt min egen erfarenhet, inte 

talar högt om, utan snarare på olika sätt hittar genvägar runt. Genom att använda mig av 

Foucaults diskursperspektiv, Gadamers hermeneutik samt Bornemarks tankar i sin bok Det 
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omätbaras renässans vill jag nedan försöka se denna bedömningsfråga utifrån dessa olika 

perspektiv genom vilka jag ser min berättelse på.  

 

5.1.1 Bedömning i förskolan  

 

Begreppet bedömning i förskolan är ett mångtydigt begrepp. Pedagogikforskaren Ann-

Christine Vallberg Roth skriver: ”Det kan innebära att värdera eller granska något, att 

uppskatta och göra en avvägning, att avge ett omdöme, utvärdera eller betygsätta någon eller 

något.” (Vallberg Roth 2010, s. 177). Vidare skriver hon, likt det även jag här tidigare 

formulerat, att det i förskolan enligt läroplanen inte är barnen som ska bedömas, utan den 

pedagogiska verksamheten (ibid). Pedagogikforskaren Lars Lindström förklarar hur 

bedömning brukar beskrivas i delarna formativ respektive summativ bedömning, då formativ 

avser bedömning parallellt med och som vägvisare under lärandet medan summativ 

bedömning syftar till slutet av en lärandeperiod för att sammanfatta vad individen tillägnat sig 

(Lindström 2011, s. 13). Vallberg-Roth ställer även hon upp begreppet formativ bedömning 

och menar att det inom förskolan kan finnas både formaliserad bedömning vilken utgår från 

olika, i text, specificerade standarder såväl som icke formaliserad bedömning, vilken 

exempelvis är outtalad och inte nedskriven i text (Vallberg Roth 2010, s. 178). ”Begreppet 

bedömning kan även innefatta utvärdering på system-, grupp- och individnivå” (ibid). 

Vallberg Roth kommer även i sin forskning fram till att det för förskolans åldrar behövs mer 

kritisk forskning kring bedömning och dokumentation (ibid, s. 218.) 

Didaktikforskaren Gunnar Åsén och doktoranden Emelie Moberg skriver att det, i och med 

den läroplan som reviderades 2010, lades större vikt än tidigare på att utvärderingen ska göras 

på verksamheten istället för på barnen. De kommuner vilka hävdat att man, för att kunna mäta 

verksamheten, också behöver mäta barns kunskaper, kritiserades av Skolverket och 

Skolinspektionen vilka menade att detta inte var i linje med läroplanen (Åsén, Moberg 2015, 

s. 35). I den läroplan som gäller fram till 30 juni i år, lpfö 98, reviderad 2016, står det under 

Mål och Riktlinjer som överskrift inför varje område att: ”Förskolan ska sträva efter att varje 

barn” (Skolverket 2016, s. 9). I den nya läroplanen för förskolan, som träder i kraft 1 juli 

2019, är denna text inför varje nytt målområde formulerad så att: ”Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla” (Skolverket 2018, s. 12). Även om textraderna är förvillande lika 

varandra tycker jag mig ändå se att man i den nya läroplanen tar ytterligare ett steg bort ifrån 
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fokus på barnet och vad barnet har uppfyllt i målen mot att ännu mer bedöma och utvärdera 

hur väl den pedagogiska miljön uppfyller målen.   

Pedagogikforskaren Lise-Lotte Bjervås menar att bedömning inom förskolan historiskt 

tidigare har utvecklats och influerats av olika utvecklingspsykologiska resonemang och man 

har sett det som en tillgång att man som lärare i förskolan vet vilka förväntningar man kan ha 

på barn och hur barn i olika stadier av mognad beter sig (Bjervås 2015, s. 157). Idag är inte 

detta längre gångbart.  

5.1.2 Bedömningens diskurser  

 

2008 visade Skolverkets utredning 10 år efter förskolereformen att utvecklingspsykologiska 

bedömningar fortfarande gjordes inom förskolan. Även om denna utredning skrevs för 11 år 

sedan upplever jag den som fortsatt relevant. Barn rör sig numera oftare i en 

bedömningspraktik (Bjervås 2015, s. 158). ”Lärarnas främsta uppdrag är granskning och 

bedömning av verksamhetens måluppfyllelse, men tillvägagångssättet är enligt 

läroplanstexten att enskilda barns utveckling och lärande ska följas och dokumenteras” (ibid). 

Denna dubbelhet vilken i detta citat framstår som tydlig är något som även jag i min 

arbetserfarenhet och i min berättelse känner av. Dels genom det 16 sidor långa dokumentet (i 

resten av denna text refererar jag till detta som dokumentet) vilket visade Augusts vardag och 

utveckling. Dels genom det obehag jag kände då de bad mig att svara på hur August är, detta 

passade inte in i det jag såg som mitt uppdrag.  

Kan då Foucaults diskurser hjälpa mig här? Han skriver: 

Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som 

markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och 

rumsliga dispositioner. Diskursen är helheten av de avgränsade och 

avgränsande betecknanden som passerar genom de sociala relationerna.                                   

                                                                             (Foucault 2008, s. 181) 

 

Vilka diskurser gällande bedömning i förskolan kan jag se i min berättelse? Jag ser dels den 

för mig som anställd pedagog starka diskursen om att till varje pris visa på vår ökade 

professionalitet och vår fullödiga verksamhet. Hur arbetsgruppen som sammanställde 

materialet gjort detta för att säkerställa likvärdigheten och för att visa på vår verksamhet. 
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Själva barnet, August i mitt fall, ska passas in i denna bild på ett smidigt sätt genom 

dokumentet. Det är, som jag känner det, själva bedömningen av verksamheten som står 

överst.  

Parallellt med ovanstående diskurs, kanske beroende på och underställd denna, finns i min 

berättelse den icke-nedskrivna men ändå fullt existerande diskursen av att ”prata barn”. När 

jag, Lisa och Olga gemensamt ska tänka till om Augusts vardag och utveckling på förskolan 

utmynnar detta mest i ett kategoriserande och tyckande. Trots detta slutar dock vårt samtal i 

att han inte har några svårigheter, att han passar in i mallen. För vad skulle ett annat svar 

egentligen ha kunnat innebära för oss själva?  

Föräldrarna å andra sidan kanske lyder under den stora samhälleliga diskursen jag tror mig 

uppfatta vilken säger att alla barn, alla individer, ska vara normala, annars har man en diagnos 

(Svenaeus 2016 s. 321-322). Att passa in är det viktigaste och denna önskan att vara normal 

gör, tror jag, att man riskerar att börja leta efter tecken på att man själv eller ens barn kanske 

inte passar in. För att inte passa in, tänker jag, kan istället betyda att man blir utanför. Denna 

diskurs är även något som jag som människa, inte bara som anställd pedagog på förskolan, i 

allra högsta grad lyder under. Den tycks gå tvärs emot förskolans läroplantext om att det är 

verksamheten som ska utvärderas och att det är varje individs egen utveckling som ska följas 

för att istället tvinga in en bedömning och en gradering. Är det föräldrarnas rädsla och min 

egen förståelse för vad det skulle betyda för dem om jag inte går med på att kategorisera in 

honom inom normal/icke-normal kategoriseringar som gör att jag svarar att han är det? 

Viktigt att säga här är att varken jag eller mina kollegor uppfattat något behov hos August av 

mer stöd, något som vi enligt läroplanen om vi upptäcker detta är skyldiga att tillföra 

(Skolverket 18, s. 6). 

Jag hittar ytterligare ett intressant användningsområde för Foucault till min berättelse då jag 

läser hans text Regementalitet. Här förklarar Foucault hur befolkningen och dess beskrivning 

utgått från familjen och om hur dessa två så småningom kommit att skilja sig ifrån varandra. 

Familjen som tidigare var det styrningen utgick ifrån, har nu istället reducerats till bara en 

liten sekundär del av befolkningen (Foucault 2008, s. 198). Jag tänker mig att denna modell 

även går att använda på bedömningsbegreppet inom förskolan, där då barnen får representera 

familjen och befolkningen representeras av pedagoger och miljö. Förr, med bland annat 

Piaget i täten, var det barnen vi skulle bedöma. Nu har vi istället gått vidare till nästa steg av 

att bedöma pedagog och miljö.  Barnen som tidigare så att säga var hela huvudpoängen är nu 
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en del i ett större maskineri. Problemet är bara att då vi ska bedöma verksamheten tvingas vi 

ändå utgå ifrån barnen. Barnen blir så att säga godkäntstämpeln för pedagoger och miljö. 

Foucault skriver även att denna befolkning (pedagoger och miljö) blir ett objekt vilken hålls 

av styrningen och att deras intressen uppfattas som det viktiga och som härigenom styr 

befolkningen (ibid, s. 199). Här ser jag liknelsen mellan hur barnen, vilka vistas på förskolan, 

genom kraven på att bedöma pedagoger och miljö riskerar att styras in i en eventuellt snäv 

fålla. Det blir så att säga, inte vi som ska anpassa vår dokumentation efter hur Augusts vardag 

ser ut, utan August som ska anpassa sig efter hur vi kan utvärdera och godkänna oss själva.  

Pedagogikforskaren Eva M Johansson skriver i sin avhandling Det betydelsefulla 

bedömningsuppdraget att:  

 
förskollärare och förskolechefer anpassar sig till och lever upp till de  

förväntade resultaten från statsmakten. De bidrar också samtidigt till sin  

egen styrning, det vill säga de reglerar sig själva och varandra… 

                                                                             (Johansson 2016, s. 268) 

 

Detta kan liknas vid just det som Foucault nämner gällande diskurser då han skriver att dessa 

är en operator i sig själv, de inte bara visar på maktförhållanden utan de skapar en 

produktivitet här igenom (Foucault 2008, s. 182). Förskollärarna är så att säga själva inom 

diskursen fullt upptagna med att återskapa denna berättelse om hur vi bedömer och godkänner 

vårt eget arbete som pedagoger i och med alla krav på utvärdering av verksamheten. Jag 

tänker att det var precis detta det 16 sidor långa dokumentet vilket jag gjorde enligt plan 

syftade till.  

 

5.1.3 Bedömningar i samtalet  

 

Angående bedömning vill jag använda mig av Gadamer då han bidrar med ett 

problematiserande av tanken om att vi kan verka i en möjlig objektivitet. Han menar att man, 

om man tänker på traditionen som fri från subjektiva inslag, också ser sig som utan påverkan 

ifrån denna tradition. Det alternativa sättet att se på traditionen är istället det hermeneutiska då 

man inser att man är i relation. Erfarenheter och traditioner existerar samman med mig själv 

och jag själv hör samman med dessa (Gadamer 1997, s. 169). Kopplat till min berättelse 

tänker jag att förskolans tradition av att tidigare bedöma barnen på något vis ändå lever kvar 

parallellt med det nuvarande sättet att se på bedömning. Det förberedande samtal som jag och 
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mina kollegor Lisa och Olga hade ser jag som ett exempel på detta. Samtalet var fyllt med 

stämplar och tyckanden om hur August är. Men inte sa jag emot för det, det var snarare en 

jargong vilken jag hört förut och vilken, om jag ska vara ärlig, även tycktes fylla någon 

funktion hos mig själv i inringandet av August, även fast jag väl kände att det var fel. Eva M 

Johansson skriver:  

En väsentlig aspekt är motståndet mot att bedöma enskilda barns  

färdigheter som sätts i motsats till förskolans pedagogik där lärande ses 

som en pågående process. Barnens rätt att inte bedömas värnas på detta 

sätt i förskollärarnas handlande. Trots detta görs olika bedömningar av 

barnen på förskolorna.  

                                                                            (Johansson, 2016, s. 274) 

Kanske är det så att man med dagens än tydligare föreskrifter om att det endast är verksamhet, 

pedagoger och miljö som ska bedömas riskerar att hamna i rollen som historielös. Att vi låtsas 

som om vi kan koppla bort oss ifrån vår historia av bedömande av barnen (såväl som vår 

samtida bedömning av barnen i skolans äldre åldrar inte att förglömma). Istället för att ta bort 

denna bedömning gör detta bara så att den hittar andra, mer dolda, vägar att komma fram. Vi 

är alltså inte fria från vår historia, den påverkar oss fortfarande ständigt. Utifrån min berättelse 

såväl som annan erfarenhet mitt arbete igenom är det just i det inofficiella, icke nedskriva 

samtalet kollegor emellan som denna fortfarande existerande och ofta godtyckliga bedömning 

av barnen lever kvar.  

 

5.1.4 Bedömningens samhälle  

Bornemark tar på olika sätt i sin bok upp hur man historisk talat om fenomen där kroppen och 

själen delats upp och skiljts ifrån varandra. Kroppen står då för materian och själen är det från 

kroppen separerade medvetandet och viljan (Bornemark 2018, s. 23-24). Detta knyter för mig 

an till min berättelse och frågan om bedömning. Kroppen som den bedömning som sker här 

och nu av barnet, själen som den nedskriva reflekterande utvärderingen. Jag kan se denna 

klyvning av mitt utvecklingssamtal som inte längre riktigt tycks innehålla kropp och själ 

sammanlänkade. Kanske kroppen kan liknas vid det mina kollegor Lisa och Olga säger samt 

det mamma Anna säger då hon uttrycker sin oro för August. Själen, däremot, kanske mer är 

mitt professionella uppdrag förtydligat i mitt nedskrivna dokument om August. Två separata 

delar skilda från varandra. 
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Bornemark beskriver, genom ett exempel taget från hennes egna erfarenheter, hur en 

människa, precis som vilken situation som helst, genom andras ord, beskrivningar och 

redogörelser aldrig helt kan fångas (ibid s. 41). Detta, tänker jag, hade i min berättelse varit en 

viktig aspekt att ha med sig. Alla har vi olika versioner av August. Jag en, Anna en, Thor en, 

Olga en, Lisa en och, inte att förglömma, dokumentet en. Det jag nu tänker är jag själv nästan 

lägger som krav på mig att dokumentet ska göra just detta omöjliga; det ska ge en komplett 

och rättvisande bild av August när det i själva verket bara är en version. Själva syftet med 

dokumentet är ju att visa på Augusts utveckling och på vår verksamhet, som en slags sanning, 

som det som faktiskt är. Kanske min uppgivenhet i slutet av samtalet då jag nästan förkastar 

hela dokumentets syfte kommer ur en känsla av att jag misslyckats med denna uppgift vilken i 

själva verket är omöjlig. Om jag istället mer avslappnat ser på dokumentet som just en 

tolkning, en version, ett potpurri av olika sätt som August kan ha det på förskolan, kan jag 

kanske både närma mig samtalet samt min egen roll på ett annat sätt.  

Filosofen Giordano Bruno, vilken Bornemark vid sidan av Descartes använder sig av, 

beskriver en kategori personer som pedanterna. Dessa pedanter ser världen som antingen 

idéer, antingen död materia. Idéerna förs över på materian vilken bara har att foga sig efter 

de, av idéerna gjorda, redan färdiga kategorierna (ibid, s. 48). Detta liknar dualismens 

uppdelning av kropp och själ och jag tänker att jag under utvecklingssamtalet är så mån om 

att genom mitt dokument visa på hur jag inte bedömer August men däremot pedagoger och 

miljö vilka genom dokumentet framhävdes, att jag inte inser hur mycket jag endast passar in 

August i dessa färdiga kategorier. Jag är så att säga pedanten som ser idéerna medan materian, 

August, är sekundär. På en nivå kan jag nästan säga att detta samtal inte alls handlar om 

August. Det handlar om att visa vilket bra arbete vi gör, något annat tillåter egentligen inte de 

färdiga kategorierna av bilder och texter i dokumentet. Det är endast denna redan färdiga bild 

som ska visas upp som dokumentet tillåter att jag visar upp. När detta dokument så inte verkar 

kunna att svara på Anna och Thors frågor blir det problem. 

 

Ett annat viktigt begrepp Bornemark skriver om i sin bok, vilket jag ser många paralleller 

mellan till min berättelse, är förpappring, först beskrivet av språkvetaren Johan Hofvendahl. 

Det handlar om att en verksamhet måste kunna visas upp och därigenom krävs att den 

dokumenteras och överförs till ett språk vilket tål att framföras även till de som inte tillhör 

själva verksamheten (ibid, s. 52-53). Detta arbete, ofta kallat kvalitetssäkring, är något som 

jag skulle vilja säga rör så gott som alla delar av förskoleverksamheten, från ett 
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kontrollschema för hur många gånger vi tvättat barnens kuddöverdrag, till den webbaserade 

kvalitetsindikatorn (WKI) samt denna 16-sidiga redovisning över Augusts dagar på förskolan.   

Dessa papper ska alltså säkerställa kvaliteten. Men samtidigt som de visar på att vi sköter allt 

som vi ska kan de också leda till en falsk trygghet. Detta beror på att det som är säkerställt i 

världen av papper i själva verket inte är det i verkligheten i de fall då dessa båda världar har 

rört sig ifrån varandra (ibid, s. 56.) Det jag menar är att då vi enbart säger, och kanske 

framförallt i alla våra utvärderings- och självkontrollsdokument skriver, att vi enbart bedömer 

oss själva och miljön medan vi i själva verket också i många fall bedömer barnen, riskerar att 

hamna i en ännu större och potentiellt felaktig bedömning av barn eftersom denna bedömning 

inte existerar någonstans i den officiella pappersvärlden. I min berättelse blir detta tydligt, 

både före samtalet med mina kollegor Olga och Anna, samt under samtalet då vi hamnar i 

normalitetsdiskussionen vilken för övrigt inte under några omständigheter skulle ha kunnat 

finnas med i nedskriven form. Det sker faktiskt många bedömningar av August vilka inte på 

något sätt blir synliga i den nerskrivna versionen. 

 

En annan aspekt av detta förpappringens pedanteri, som Bornemark kallar det, är det faktum 

att det inom dagens New Public Management inte existerar något utrymme för icke-vetande. 

Icke-vetandet beskriver Bornemark, utifrån den medeltida filosofen Cusanus, som att det inte 

går att omforma allt i vår omgivning och upplevelse till ren kunskap (ibid, s. 300). Som jag 

förstår det menar hon att det kan möjliggöra för en annan mottaglighet om man inte på 

förhand tror att det man inte nu vet bara är något som man ännu inte tagit reda på. Detta icke-

vetande betraktas i dagens samhälle som en svaghet vilken bör täckas över (ibid, s. 59). Här 

känner jag igen mig. I min berättelse, liksom i många andra utvecklingssamtal jag haft, har 

jag ofta anat en nästan skamfylld känsla av att jag egentligen inte har så bra koll på barnet 

som jag borde ha. Denna känsla är något som till varje pris behöver täckas över. Kanske, 

tänker jag, var det en av de saker som gör att jag i början av samtalet är så nöjd över 

dokumentet. Den tid jag lagt ner på att skriva det ska säkerställa att jag nu inte behöver sitta 

utan svar eller utan att ha hela bilden om August klar för mig. Bornemark skriver om ett 

excelark där den trygga överblicken kan erhållas: ”Eftersom pappersvärlden är viktigare och 

därmed tenderar att bli mer verklig än de tillfälliga situationerna måste allt inlemmas i dem” 

(ibid, s. 60). Kanske detta är en av anledningarna till att jag så självklart redan i tanken är nöjd 

med och upptagen av idéerna om var bilderna på August under sagobilsskapandet ska passas 

in i dokumentet, istället för att faktiskt ta vara på den unika stunden där och då när sagobilen 

faktiskt skapas av de tre barnen. Eftersom vi kan utvärdera och kontrollera denna pappersform 
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av verkligheten är det också den vi får direktiv om att öka, menar Bornemark (ibid). Jag 

tänker att även detta riskerar att leda till att vi, i vår strävan att kunna sätta ett väl godkänt på 

oss själva, än mer i det dolda kategoriserar och bedömer barnen. 

 

Bornemark skriver även i slutet av sin bok om vad som kan hända om allt ska vara 

evidensbaserat. Att vi då riskerar att täcka över allt det däremellan; ”att kategorierna inte är 

enkla och att kausalitet inte är det enda förhållandet mellan de levande” (ibid, s. 259). Om vi 

måste sätta in oss själva i fack måste vi också sätta in barnen i fack, tänker jag. När Thor 

frågar mig om August är normal och att de tycker att han inte riktigt passar in som en 

pusselbit i det förväntade är jag där och rättar dem. Han är visst normal, han går visst att passa 

in i de kategoriseringar vilka vi genom våra egna kontrolldokument för oss pedagoger 

behöver passa in barnen i. Om det istället hos mig under samtalet fanns en större öppenhet för 

att alla är olika och omöjliga att enkelt placera in skulle jag nog både kunna vara lugnare i 

mig själv såväl som svara dem på ett sätt vilket inte bara reproducerar de redan gällande 

uppfattningarna om August, förskolan och samhället i stort. Att inte vara normal, att inte 

passa in i det förväntade och mätbara innebär, som jag ser det, idag att på många sätt bara 

kategoriseras in i ett annat fack, det med diagnoser. Det finns så att säga inte stor spann på hur 

många olika sätt en människa kan vara på. Bornemark skriver att storleken på dagens klasser 

och den av alla avkrävda effektivitetsnivån inom arbetslivet kräver dessa normala individer 

(ibid, s. 261).  

 

Om så pedagoger och miljö ska bedömas genom utvärdering och reflektion och det enda 

gångbara sättet att bedöma oss är att genom att godkänna oss själva och därigenom även 

barnet, så tar vi även bort öppenheten inför det okända. Bornemark erbjuder, som svar på min 

tanke här, att det handlar om att göra ett sorts mikromotstånd, att på olika små sätt hitta vägar 

att prioritera verkligheten här och nu framför pappren. Ett sådant sorts mikromotstånd kan 

exempelvis vara att man lär sig att leva med ovisshet (ibid, s. 267). En del av denna ovisshet 

handlar också om att se att man själv och alla andra faktiskt är subjekt vilka tänker, 

förnimmer, uppfattar och vill olika saker. Ett tillstånd det ofta inte ges mycket utrymme för 

inom yrkeslivet (ibid, s. 75). Jag tänker att jag, om jag tillåter mig att se mig själv mer utifrån 

detta perspektiv, lättare skulle kunna navigera mellan dels dokumentet samt det jag ser som 

mitt uppdrag uppifrån och föräldrarnas ytterligare perspektiv på och vändning av samtalet till 

en oro för August.  
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5. 2 Ett bra utvecklingssamtal 

 

Vad är det som avgör om ett utvecklingssamtal är bra, eller, för den delen, mindre bra? Och 

för vem är det bra? Jag tänker att vi är många som ska få plats sida vid sida under detta 

samtal. Det som vid första anblick ska vara ett möte om August mellan mig, Anna och Thor 

handlar också om styrdokument, förväntningar, krav, förutfattande meningar, oro, nervositet, 

prestationsångest och så vidare. Att ha fokus på att se August och hans utveckling på 

förskolan kan jag tänka nästan äts upp av allt det andra. Genom att först se på min berättelse 

utifrån Foucault, följt av Gadamer och sedan Bornemark vill jag nedan försöka tydligare 

utröna vilka möjligheter jag egentligen har under utvecklingssamtalet, varför det blir som det 

blir och hur det istället kanske hade kunnat bli.  

 

5.2.1 Utvecklingssamtalet i förskolan 

 

I läroplanen för förskolan står det att alla vårdnadshavare ska ges möjlighet till att få ett 

utvecklingssamtal och att detta utvecklingssamtal ska föras enligt de nationella målen. I den 

nya läroplanen, gällande från 1 juli 2019, står det dessutom att föräldrarna ska ges ”möjlighet 

att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen” (Skolverket 2018 s. 17). 

Pedagogikforskaren Ann-Marie Markström, vilken länge forskat om just utvecklingssamtalet 

på förskolan utifrån ett normalitetsperspektiv, definierar utvecklingssamtalet som ett möte, en 

sammankomst inom vilken olika människor med olika föreställningar ska mötas under 

specifika sociala ordningar (Markström 2015, s. 112). Hon benämner det också som ett 

institutionellt samtal, vilket skiljer sig ifrån det vanliga samtalet. Institutionella samtal 

definieras, till skillnad ifrån andra samtal, genom att de har ett specifikt syfte och att ena 

parten i samtalet talar utifrån en roll som expert på området (ibid, s. 113). Markström utgår i 

sin forskning ifrån ett poststrukturalistiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv, hon är 

intresserad av att titta på konstruktioner av utvecklingssamtal skapas relationellt och socialt, 

vilket även är mitt intresse för denna essä.  

 

Syftet med utvecklingssamtalet kan alltså skilja sig åt mellan de olika parterna. Men det som 

går som en röd tråd samtalet igenom, menar Markström, är en förvissning om att det som 

avtalas och den information som ges också resulterar i en vidare utveckling för barnet. Under 

utvecklingssamtalets olika skeenden talas det om hur barnet var, är och hur det framöver kan 
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bli (ibid, s. 121). Ett utvecklingssamtal föregås ofta inom arbetslaget på förskolan av olika 

samtal i personalgruppen. (ibid, s. 115.)  

 

Markström, vilken använt sig av Foucault för att titta på de olika diskurserna vilka finns inom 

ett utvecklingssamtal, skiljer mellan påverkansformer inom diskurser som direkta respektive 

indirekta (Markström 2011, s. 60). Hon använder begreppet soft governance, eller vänlig 

maktutövning, för att tydliggöra de former av makt vilka i första anblicken inte ser ut som just 

maktutövning. Exempelvis kan man linda in granskningar i vardagligt prat och man kan 

hävda att hela personalgruppen anser någonting rörande barnet (Markström 2015, s 124). Det 

visar sig även genom att man ser på människor som förbättringsobjekt vilka genom sin egen 

motivation och sitt eget oberoende visar sin potential. (Markström 2011, s 60). Denna soft 

governance, menar Markström, är något som karaktäriserar förskolans utvecklingssamtal 

(ibid, s. 71). 

 

5.2.2 Diskursernas avgörande 

 

Markströms begrepp soft governance är sprunget ur Foucaults teorier om diskurser och 

handlar, som förklaras ovan, om en vänlig maktutövning där man utövar makt vilken inte ser 

ut som makt (Markström 2011, s. 60). Min makt i samtalet är dels i rollen som någon slags 

pedagogisk expert att bedöma August, dels är jag den enda av oss tre närvarande som faktiskt 

möjligen har inblick i och tillträde till Augusts verklighet på förskolan. Genom de medtagna 

alstren och framförallt genom mitt utvecklingsdokument stärker jag denna makt ytterligare. 

Denna maktposition tror jag att jag påverkas av i början av samtalet då jag känner mig väl 

förberedd med material att ta till. Jag har också makten att styra samtalet och att förvänta mig 

någon sorts respons av föräldrarna, det förväntas av själva formen. Jag leder in samtalet i ett 

diskursivt mönster där normalitet blir ledordet och där jag får rollen av experten som bedömer 

normaliteten. Detta visar sig senare under samtalet då Anna och Thor frågar mig om August 

är normal. Denna fråga bygger även indirekt på idén om att det på sidan av normal finns något 

farligt där ingen vill befinna sig. Markström menar, som koppling till detta, att föräldrarnas 

bidrag tillsammans med pedagogens skapar en slags synliggörandenorm, en vänlig 

maktutövning där moraliska värderingar också fyller en viss funktion i samtalet (ibid, s. 71).  

 

Ytterligare en aspekt vilken jag finner användbar hos Markström handlar om att föräldrarna, 

genom bland annat det skrivna ordets makt, styrs in i en viss produktion av sanning om deras 
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barn som ett förbättringsprojekt. Barnet ska granskas och reflekteras kring (ibid). Även om 

Anna och Thor faktiskt har en tanke redan i början av samtalet, redan innan jag börjar gå 

igenom dokumentet, kanske det bara bidrar till deras oro att jag går igenom alla dessa fina 

bilder och ord. Det känns ju ändå som att de inte kan ta till sig det jag visar riktigt, utan att de 

bara tolkar det utifrån sina egna, mer oroliga, perspektiv. Tänk om jag istället direkt låtit dem 

ventilera sin oro, då kanske det hade blivit annorlunda. Å andra sidan säger de ju att det inte 

är något och att vi ska gå vidare. Hursomhelst är dokumentet inte något som verkar stilla 

deras oro. Eller är hela min redogörelse av dokumentet egentligen ett försök att stävja deras 

oro och därigenom även en indikation på att normalitet faktiskt är det som hela detta samtal 

vilket vi har egentligen handlar om? Förmodligen. 

 

Den där makten, det handlar ju till sist alltid om den, kan det kännas som. Foucault skriver:  

 
Det handlar med andra ord om att använda taktik snarare än lagar,  

men också om att utnyttja själva lagarna som taktik – att arrangera  

föremål på ett sådant sätt att det ena eller andra syftet kan uppnås genom  

vissa medel.                                                             

                                                                               (Foucault 2008, s. 193). 

 

Vid sidan av att utvecklingsgruppen som skapade mallen för dokumentet gjorde det för att 

öka likvärdigheten för varje barn på förskolan kan jag inte låta bli att också se detta dokument 

som just ett exempel på Foucaults text ovan. Jag vet i alla fall att det är så jag använder det. 

Liksom Augusts målningar och sagobil. Förmodligen fanns dessa tankegångar även med då 

jag inte protesterade mot Lisa och Olgas beskrivningar av August utan bara lät det vara osagt 

och onedskrivet där och då, men med tanken om att det ändå inte var något jag skulle föra 

vidare till samtalet. Kanske är det taktik från min sida även när jag svarar föräldrarna att han 

är normal. Genom att göra så upprätthåller jag min makt som en person vilken de känner 

förtroende för. Om jag inte vore så rädd för att förlora denna makt kunde jag kanske istället 

dröja mig kvar vid normalitetsbegreppet och våga påbörja en annan sorts diskussion som inte 

handlar om att placera in August i rätt fack. Foucault skriver att det inte är lagen som är det 

viktiga ur styrningens perspektiv (ibid, s. 193). Detta blir tydligt då jag märker att jag inte kan 

hålla mig till det förutbestämda materialet utan att det i mötet med föräldrarna krävs något 

annat. Foucault skriver att den som styr alltid bör tänka och göra så som om han tjänade dem 

vilka styrs (ibid, s. 194). Detta, på ett vis undergivna vänliga maktutövandet, kan jag känna 

igen hos mig själv. Det är på något sätt hela grundformen för ett utvecklingssamtal. Jag tar av 
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min tid för att hjälpa August och föräldrarna med sitt barns utveckling. Egentligen skapar jag 

kanske bara genom detta samtal en ytterligare fastlagd sanning om vem August är och vem 

han bör vara. 

 

Johansson skriver att förskollärarna spelar ett slags sanningsspel. Genom att de på olika sätt 

definierar det rätta sättet att bedöma barnen genom dokumentation (fokus på hur man skrev 

och talade om barn istället för vad) bidrar de till denna norm, en norm vilken slås fast i våra 

styrdokument (Johansson 2016, s. 273-274). Detta känner jag också igen. Även om det inte är 

det som framträder starkast i min berättelse, tänker jag ändå att det kan vara en förklaring till 

varför jag blir lite tagen på sängen av föräldrarnas fråga. I våra nedskrivna papper, i vår 

pedagogiska dokumentation och i dokumentet jag har med mig till samtalet, handlar mycket 

om huret. Jag har tänkt om hur det ska se snyggast ut, hur det ska synas att August får allt det 

han ska få. Vi ska ju inte prata om hur barnen är. Att vi faktiskt gjorde det när vi inofficiellt 

pratade barn kollegor emellan är inget som finns i den officiella versionen, vilket ju är bra 

eftersom den så ofta riskerar att halka in på det negativa, subjektiva och inskränkande. 

Markström skriver att samtal om barn i personalgruppen ofta har moraliska inslag och att 

dessa bidrar till att skapa en gemensam röst och ett vi vilket ytterligare ger tyngd bakom 

uttalanden (Markström 2016, s. 117). Kanske det var på grund av det samtal jag, Lisa och 

Olga hade som jag tycker mig kunna säga att om vi skulle se något som oroade oss med 

August ska vi höra av oss, det är bara ett exempel på min egen vänliga maktutövning under 

samtalet. Kanske blir jag sedan under själva samtalet paff och orolig när Anna öppet ber mig 

göra just ett sådant bedömande uttalande om August som jag inte tänker mig hör hemma här, 

inte så tydligt exponerat i alla fall. Hade jag varit mer medveten om dessa diskurser och dess 

verkningar hade jag kanske, men bara kanske, kunnat svara henne på ett annat sätt.  

 

5.2.3 Utvecklingssamtalet som ett samtal 

 

Utvecklingssamtalet är, som jag tidigare skrivit, ett institutionellt samtal med ett speciellt 

syfte och med en/flera person/er vilken/a innehar en expertroll. Även om detta är en specifik 

typ av strukturerat samtal är det trots allt i grunden ett samtal, inom vilket Gadamers idéer 

bidrar och jag kan se många aspekter vilka är användbara inom utvecklingssamtalet. Gadamer 

skriver angående ett samtal att detta dels kräver att man inte pratar förbi varandra, dels att 

man genom formen av fråga – svar, kollar av att samtalspartnern är med, dels att man inte 

söker efter att med argument tala ner den andre utan att man istället strävar efter en förståelse 



	 25	

av dennes åsikt (Gadamer 1997, s. 178). Redan här hittar jag flera delar vilka jag inte kan se 

finns med i mitt möte med Anna och Thor. För det första har vi inte mycket av formen fråga – 

svar. Min tolkning av dokumentet skapar istället från mig en sorts monolog under stora delar 

av samtalet. För det andra ställer jag mig frågande till hur mycket, om ens något, jag strävar 

efter att förstå Anna och Thor. När de ställer frågan om August är normal ställer jag ingen 

motfråga om hur de menar. Jag accepterar deras beskrivning av någon slags korrelerande 

mellan August som rastlös och ensidigt intresserad och en potentiell onormalhet.  

 

Det hermenutiska samtalsparterna, menar Gadamer, strävar ständigt efter att få erkännande 

från motparten. Då man gör detta kan man också hamna i det läge när man endast försöker 

beräkna den andre. Då tar man också, i ett reflekterande maktupprätthållande, ifrån motparten 

dess möjligheter till legitimitet för sina egna anspråk (ibid, s. 170). Detta skeende kan jag se i 

min berättelse då det gäller min egen syn på och mitt agerande gentemot August. Jag har, 

ändå ifrån den stund då jag fick veta att jag skulle använda mig av dokumentet under 

utvecklingssamtalet, på ett sätt faktiskt slutat att se August. Var finns hans egen röst och hans 

egna anspråk i samtalet? Mitt samtal med August har underordnats det institutionella 

utvecklingssamtalet. Kanske, om jag å andra sidan ska tänka lite snällare, är det något av detta 

jag vill komma tillbaka till då jag svarar att han är normal. Någonstans kanske jag försöker 

bredda normalitetsbegreppet till att det kan vara normalt att bara vilja leka med en sak och att 

inte alltid vara fokuserad. Detta är något som både jag, Anna och Thor har sett hos August 

och istället för att acceptera detta som ett problem vilket ska lösas vill jag rädda hans intressen 

från att eventuellt behöva åtgärdas, vilket skulle kunna bli en plan framöver om vi 

tillsammans enats om att detta hans intresse faktiskt är ett problem. Det är dock tveksamt om 

detta har någon effekt. Förmodligen rör vi oss nog alla bara fortfarande inom normalitetens 

snäva ramar och upprätthållande. 

 

Åter till själva samtalsformen läser jag Gadamers beskrivning av en fråga. En fråga ska ha 

mening och den som frågar behöver på riktigt vara ute efter ett svar vilken denna inte på 

förhand redan vet (ibid, s. 174). Det här stämmer ju inte heller in i mitt utvecklingssamtal. 

Visst, jag frågar dem hur det känns. Men vill jag verkligen veta det? Det riskerar ju att störa 

mitt upplägg och hela min tes om August vilken jag skriftligen och i huvudet lagt upp. 

Kanske inte heller Thors fråga ”är han normal?” heller är en äkta fråga förresten. Kanske det 

bara är en fråga vilken de hoppas och vill att jag ska svara ja på, vilket jag också gör. Kanske 

alla bakomliggande normer, nervositeter, skrifter, förväntningar och tidigare erfarenheter gör 
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att det i själva formen för ett utvecklingssamtal är ytterst svårt att få till ett samtal med äkta 

frågor och äkta svar, precis som det institutionella samtalets ramar indikerar. Det jag vet med 

säkerhet är i alla fall att den roll jag själv som professionell spelade under detta samtal inte 

gjorde det lättare. Istället för att fullfölja det jag ser som mitt uppdrag kunde jag med hjälp av 

hermeneutikens strävan efter förståelse kanske ha stannat upp och varit intresserad på riktigt 

av hur Anna och Thor egentligen menar. Jag önskar åtminstone att det även inom det 

institutionella utvecklingssamtalet skulle kunna finnas en möjlighet för detta om bara 

experten tillåter sig denna frihet och ovisshet. 

 

En fråga kan också, fortsätter Gadamer, vinklas åt fel riktning, så att den inte kan möjliggöra 

för ett svar. Den kan inte få ett svar på någon meningsfull fråga eftersom den inte är äkta 

(ibid, s. 175). Kanske det är detta dokumentet gör. Dokumentet visar sin vinklade bild av 

August och hans vardag och utveckling på förskolan, det är bara det att detta inte genererar 

några meningsfulla svar från föräldrarna. Snarare verkar de inte alls speciellt intresserade av 

att varken svara eller fråga utifrån dokumentet. Kanske är detta en konsekvens av det faktum 

att dokumentet inte ger möjlighet för dem att ställa någon fråga som vi samtalsdeltagare inte 

redan vet svaret på. Kanske detta bidrar till min känsla i slutet av samtalet då jag tänker att 

dokumentet nästan aldrig hade behövts göras.  

 

Slutligen hjälper mig Gadamer att förstå något ytterligare om mitt agerande runt frågan om 

August är normal. Då den andre inte accepterar vår utsaga utan istället ifrågasätter denna kan 

vi nå nya erfarenheter (ibid, s. 177). När Anna och Thor har en egen fråga angående August, 

vilken går emot det jag ser som mitt uppdrag och utanför det jag anser mig få uttala mig om, 

tvingar de mig att gå utanför det inrutade. Jag tvingas ut i normalitetsdiskussionen vilken jag, 

kanske genom rädsla för att befinna mig för länge i, snabbt bekräftande besvarar för att kunna 

släppa och gå vidare. Jag tror inte det rätta vore att bara, utan bekräftelse, slå bort deras fråga, 

det skulle bara skapa en större klyfta mellan oss och inte heller stilla deras oro. Men att bara 

bekräfta och sen släppa är inte heller rätt. Jag önskar återigen att jag istället kunde tillåta mig 

själv att dröja mig kvar vid den hermeneutiska strävan att förstå vad det är jag själv och den 

jag möter försöker förstå och inom vilka relationer denna förståelse befinner sig. Här kan vi 

då kanske hitta ett gemensamt ärligt samtal uppbyggt av frågor och svar vilka kan ge ett nytt 

gemensamt perspektiv. Gadamer beskriver detta som ”konsten att se saker under ett samlat 

perspektiv” (ibid, s. 179). Jag tänker att detta verkligen är en konst. En konst jag vid tillfället 
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för utvecklingssamtalet tyvärr inte behärskar då jag är för upptagen av mitt självpåtagna krav 

av att redan i förväg veta och kunna alla svar.  

 

5.2.4 Reaktioner på det nya samhället 

 

Åter till Bornemark. Som jag tidigare skrev under bedömningskapitlet menar Bornemark, 

efter Hofvendahls begrepp, att vi lever i en tid av förpappring. Hofvendahl har i sin 

undersökning sett hur skolans utvecklingssamtal, som resultat av att man släppt in den 

nedskrivna dokumentationen, blivit mer ensidiga och monologiska (Bornemark 2018, s. 54). 

Just detta upplever jag under den stund av samtalet då jag går igenom dokumentet. Det är jag 

som pratar och följer upplägget sida för sida. Även om texten på varje sida är kortfattad är den 

ny för Anna och Thor och jag finner mig själv vid flera tillfällen läsa upp den för dem. Det är 

som sagt när föräldrarna via dokumentet ser en annan aspekt av August än vad jag avsett att 

visa; de ser bristande samspel där jag ser fungerande samspel under sagobilsbyggandet, som 

vi frångår pappren och det blir mer dialog.   

 

Bornemark skriver att ”papprena förflyttar det personliga till det generella och därmed ger det 

en aura av professionalitet” (ibid). Denna aura känner jag nog verkligen av då jag sitter där i 

början före samtalet och väntar på Anna och Thor. Jag vet att jag gjort det jag ska och att jag 

kan stärka mina ord i de, genom det uppifrån godkända, bilderna och orden om August i 

dokumentet. Ett problem med detta förpapprande av verkligheten är dock att det blir väldigt 

mycket extrajobb. Allt måste göras två gånger, menar Bornemark. Först upplevt, sedan 

nedskrivet, två dubbla verkligheter vid sidan av varandra. I slutändan är det den nedskrivna 

versionen som tenderar att bli den överordnade (ibid, s. 55). Även detta ser jag i min egen 

berättelse. Jag är inför samtalet mer uppfylld av dokumentet än min egen upplevda version av 

hur det är för August på förskolan. Jag känner nog mer att jag ska redovisa det jag 

sammanställt i dokumentet och jag upplever det som problematiskt då föräldrarna oro och 

frågor inte passar in i den redan nedskrivna mallen. Jag är även, vilket jag redan varit inne på, 

redan tidigare än så mest upptagen av den nedskrivna verklighetsversionen då jag i tanken 

placerar in mina foton av sagobilsbyggandet i dokumentet. Det är som en, för att använda mig 

av Bornemarks egna ord, från pappersvärlden fjärrstyrning av den verklighet vilken vi lever i 

(ibid, s. 70).  
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Denna fjärrstyrning, tänker jag, kanske även bidrar till att jag svarar att August är normal. För 

om han inte hade varit normal betyder detta också att jag har gjort fel i min skrivna 

bedömning och att denna i själva verket behöver göras om. Eller är det kanske istället så att 

jag när jag svarar att August är normal faktiskt gör mikromotstånd? Bornemark menar att den 

verkliga kvaliteten handlar om att kunna se vad som faktiskt är viktigt här och nu (ibid, s. 72). 

Är det detta jag försöker koppla över till genom att svara på Thors fråga? Kanske jag där och 

då i situationen försöker möjliggöra för mig själv att åter bli ett subjekt. Denna min egen 

återgång till att bli ett subjekt, menar Bornemark, är det enda sättet att kunna se också barnen 

som subjekt (ibid, s. 75) Kanske, genom att jag lyssnar på min magkänsla i situationen, och 

kanske också då jag omedvetet i början av samtalet frågar Anna och Thor hur de känner för 

hur August har det på förskolan, greppar jag undermedvetet just efter denna maktförskjutning 

tillbaka till den levda verkligheten och efter att återigen få agera utifrån mig som subjekt. Jag 

menar inte att det bästa är att kategorisera in August som normal, det är det inte. Jag tänker 

snarare att om jag tidigare frångår alla de gränser inom vilka jag ser mig själv befinna mig, på 

ett annat sätt än att bara stumt säga att han är normal, skulle kunna möta och ärligt närmat mig 

Anna och Thors egentliga undran. 

 

Lärande idag betyder inte bildning så mycket som resultat eller betyg (ibid, s. 67). 

Utvecklingssamtalet ska ju ha, enligt vad Markström menar, en fortsatt utveckling för barnet i 

fokus (Markström 2015, s. 15). Om man då befinner sig i det förpappringens pedanteri vilket 

Bornemark menar utgör stora delar av samhället idag, tänker jag att den utveckling som man 

möjliggör för barnen blir begränsad. För det första talade utvecklingsgruppen genom sin 

tolkning av läroplanen på dokumentet om vad som skulle främjas och visas upp. För det andra 

gör jag min egen tolkning av detta dokument och visar så upp ytterligare en bild av hur 

August är och bör vara. För det tredje, då jag svarar att August är normal, accepterar och 

bekräftar jag föräldrarnas bild av normalitet samt bejakar indirekt deras uppfattning om att 

vissa beteenden hos honom inte riktigt är okej. Allt detta närmar sig snarare resultat eller 

betyg. Man skulle kanske kunna tolka det som bildning, men jag känner ändå att det för att 

detta skulle kunna bli aktuellt under utvecklingssamtalet saknas resonemang, förståelse och en 

öppenhet för ett eventuellt icke-vetande. Det är så att säga mer tal om en summativ 

bedömning vilken sammanfattar det barnet nu innehar snarare än en formativ bedömning 

vilken syftar till att leda barnet här och framåt. 
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Men vadå, kan man fråga sig, är alla papper av ondo? De kom ju till för att öka likvärdigheten 

och minska de godtyckliga stämplarna på barnen. Våra läroplaner har för varje ny version 

ökat och tydliggjort vikten av detta arbete. De utvecklings- och utvärderingsdokument vi har 

idag i förskolan har tillkommit efter mycket god forskning och eftersom man vill skapa en 

bättre verksamhet för just barnen. Det ifrågasätter jag inte. Jag vill bara, med Bornemark som 

hjälp, mena att dessa papper och dokument inte alltid i verkligheten fungerar endast på det 

idealiskt goda vis vilket de är skapade och avsedda för. 

 

Jag kan önska att jag tillåtit mig själv att göra annorlunda, att formerna för själva samtalet och 

min uppfattning av direktiven ovanifrån hade tillåtit mig att agera på ett annat sätt. Bornemark 

skriver om en professionell förmåga vilken tillåter respekt för det unika och en förståelse om 

att ingen situation eller individ går att förklara uttömmande. En professionalitet vilken tillåter 

subjektiviteten (Bornemark 2018, s. 275). Detta hade fyllt sin funktion hela processen 

igenom. Kanske hade jag då tillåtit mig själv att vara lite mindre ambitiös med dokumentet. 

Kanske hade jag istället kunnat fråga August vilka bilder han ville ha med. Kanske jag kunde 

ha bett honom att vara med och fota, att fota allt! Istället är jag uppfylld av mitt uppdrag 

vilket snarare leder till en objektifiering av barnet, då jag tänker att jag ska visa upp en positiv 

bild vilken stärker August, men kanske framförallt mig själv och min profession. Jag skulle 

också, om jag tillåter mig detta, kanske kunna närma mig Annas oro på ett annat sätt. Ett mer 

medmänskligt sätt som jag önskar slutar med att även Anna och Thor kan se sig själv och sitt 

barn utifrån ett lite snällare, mindre resultatinriktat, perspektiv. ”När vi har sett 

maktstrukturerna kan vi påbörja ett mikromotstånd” (ibid, s. 266). Kanske är det detta denna 

essä kan göra för mig. 

 

6. Slutord 

 

Jag använder i denna vetenskapliga essä diskursteori såväl som hermeneutik för att försöka 

förstå det jag vill undersöka. Dessa undersökningsverktyg påverkar vad jag kommer fram till. 

Om man ska undersöka ett äpple spelar det roll om man smakar och tuggar på det eller om 

man istället väljer att titta på det i ett mikroskop. Upplevelserna blir annorlunda. Förutom 

undersökningen är det också min egen tolkning vilken utgör denna essä. Smaken på ett äpple 

skiljer sig åt beroende på vem som smakar.  
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Mina frågor för denna essä är; på vilka sätt barnen bedöms inom ramen för 

utvecklingssamtalet, hur olika parters tolkningar påverkar samtalet samt hur ett bra 

utvecklingssamtal ser ut.  När det gäller bedömning av barnen tycker jag mig genom min 

berättelse se hur barnen bedöms i en rad olika sammanhang i anknytning till 

utvecklingssamtalet. Den finns en nedskriven diskurs vilken avhandlar det professionella i 

läroplanen nedskriva uppdraget att följa barnens utveckling och att bedöma verksamheten. 

Denna diskurs utgår den 16 sidor långa dokumentet om Augusts tid på förskolan ifrån, denna 

diskurs förbereder jag mig för och denna diskurs gör att jag främst lägger min tid och energi 

på att skapa ett fint tillrättalagt dokument. Jag tycker mig även genom min essä se en diskurs 

av att ”prata barn” inofficiellt, på sidan av och parallellt med, och kanske på grund av, den 

nedskrivna och överordnade verkligheten. Här görs mer godtyckliga och ofta negativa 

bedömningar av barnen. I samband med detta tycker jag mig också se, inte minst från 

föräldrarnas håll, en normalitetsdiskurs vilken talar om inom vilka ramar ett barn får röra sig 

för att passa in.  

 

Utvecklingssamtalet utgörs också av olika personers och olika rollers tolkningar och 

utgångspunkter. Genom min essä och genom att använda filosofen Gadamer tycker jag mig 

hitta en rad ögonblick då jag kunde agerat annorlunda, men då det av olika anledningar blir att 

jag handlar som jag gör. Jag är styrd av diskurserna. Det är inte bara mig detta samtal beror 

på. Mina åtaganden, mina chefer och mina förväntningar påverkar mig och samtalet. Jag är 

styrd av att jag tror att den nedskrivna verkligheten ska vara tillräcklig. När den så inte är det 

utan jag behöver gå utanför denna famlar jag och strävar efter att så fort som möjligt återgå 

till dokumentet. Kanske detta handlar om att jag så fort som möjligt vill komma bort ifrån det 

okända och ifrån det som skulle kunna bli felaktigt enligt det jag uppfattat som mitt uppdrag. 

Jag tänker dock nu att ett bra utvecklingssamtal behöver ha just detta. Gadamers öppenhet och 

Bornemarks icke-vetande tror jag är något som åter behöver få komma in i den många gånger 

förpapprade förskolans värld. Vi ska inte vara okunniga om hur och när vi faller in i en 

subjektiv bedömning om enskilda barn, det är inte det jag menar. Men om vi bara ser på 

denna risk som ett tabu som vi inte ska prata om; ”vi ska ju inte bedöma barn på förskolan”, 

riskerar vi bara än mer att falla in i just ett sådant dold bedömande. Detta tycker jag mig i alla 

fall se min essä igenom.  

 

Kanske det skulle vara mer givande att starta ett samtal med insikten om att vi inte kan, vill 

eller bör sammanfatta ett barn och dennes tid på förskolan, men att vi bara ska prata lite om 
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det som vi tror angår detta barn. En professionalitet vilken tillåter subjektiviteten för att 

återigen anknyta till Bornemark. Då blir det nog också enklare att faktiskt behålla öppenheten 

för att barnet självt fortfarande får vara synligt istället för att försvinna bakom alla diskurser 

och alla olika parters tolkningar av barnet. Denna subjektivitet tror jag också skulle underlätta 

för möjligheten att faktiskt på riktigt våga och vilja fråga och lyssna efter ärliga svar från 

övriga deltagare på samtalet. Om utvecklingssamtalet är ett institutionellt samtal med en 

expert i ena änden är det kanske just detta vi förskollärare bör vara experter på. Om vi nu så 

med varje ny läroplan lägger större och större fokus på att det är vi som ska utvärdera 

verksamheten och följa barnen tror jag också att det behövs ett ännu mer kritiskt 

förhållningssätt till hur vi faktiskt gör detta och vad som detta skeende igenom diskursen blir 

acceptabelt som synligt utåt och vad som istället blir kvar i det dolda. För det finns många 

skäl för att dokumentera och utvärdera barn, annars hade branschen inte spenderat år efter år 

på att utveckla detta. Det skapar möjlighet för oss i vår profession att göra det vi ska göra. 

Dock är det viktigt att se på den praxis och det system inom vilket man verkar med kritiska 

ögon.  

 

På något sätt kanske jag kan vara nöjd med att jag i min berättelse faktiskt lyssnar på 

föräldrarna och följer det unika samtalets gång. Men samtidigt faller jag in i fåran av den 

rådande diskursen av att framförallt sträva efter det normala barnet. Kanske eftersom jag 

ytterst är ute efter ett godkännande av mig själv och mitt arbete. Det tycks som att 

utvecklingen av August är nära förbundet med mitt eget och förskolans sanktionerande. Hur 

stor möjlighet finns det för mig att agera annorlunda i framtiden? De rådande diskurserna är 

starka. Det är inte alltid så lätt som att man bara för att man sett en diskurs kan frångå den. 

Tyvärr inte. Men jag tror ändå att denna essä genom att den tydliggör dessa aspekter för mig 

hjälper mig i mitt fortsatta arbete. Mitt eget förhållningssätt till dået, nuet och framtiden såväl 

som förståelsen om hur papper och verklighet, papper, personer och relationer hänger ihop 

och framförallt inte hänger ihop tar jag med mig ifrån denna essä. 
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