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Abstract
Title: The courage to have a conversation - an essay on when the fear of losing face becomes a hold 

back in meeting with others. 
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Term: Fall 2012

The problem, which I want to highlight in this essay, is about my fear of losing face in conversation 

with the parents of my text. I'm going through different approaches to find out what is happening in 

my meetings with parents. I will also see if the knowledge that I get will help me to get deeper 

understanding of my reactions in different situations and if this opens up new possible ways of 

handling them. 

In my text there will be two stories where the conversation with parents has been difficult. They 

both illustrate my uncertainty concerning the unpredictability of conversations with distressed or 

stressed parents. I can prepare the environment, by cleaning and making it look nice before meeting 

with the parents. My difficulties are to prepare myself to stand face to face with an annoyed parent. 

The first story is about Anders´ dad who has a disagreeable tone to me, when he wants me to help 

him to find his son's rainwear. The second example is about the conversation with Lisa´s parents 

who have a child we suspect have a social disorder. Both of my examples are then analyzed from 

different perspectives – authority, power, fear of exposure, timing and habit. 

In my essay the intention has been to better understand these situations and why I react like I do. 

My hope is that this work can help me to deal with them differently in the future. I also assume that 

my problem is not unique but shared by others and that my analyses therefore might be of broader 

interest.

Keywords: Difficult conversation, the right moment, stage fright, power and habitus.
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Sammanfattning
Titel: Modet att samtala – en essä om när rädslan att tappa ansiktet blir ett hinder i samtalet. 

Författare: Camilla Johansson 

Handledare: Maria Wolrath Söderberg 

Termin: Hösten 2012 

Problemet som jag ska belysa handlar om min rädsla för att tappa ansiktet i samtalet med föräldrar. 

Jag ska genom nya infallsvinklar ta reda på vad det är som sker i mina möten med föräldrar. Jag ska 

även se om den nya kunskapen som jag får kan hjälpa mig att få en djupare förståelse för mina 

reaktioner i olika situationer. Förhoppningen är att denna förståelse också på sikt kan hjälpa mig att 

förhålla mig till liknande situationer på ett annorlunda vis. Jag tänker mig att mitt problem knappast 

är unikt och att min undersökning därför kan ha ett bredare intresse för vem som helst som läser 

denna text. 

I min text utgår jag från två berättelser där samtalet med föräldrar har varit svårt. I båda mina 

exempel visar sig min osäkerhet när jag inte på förhand har kunnat förbereda mig inför samtalet 

med föräldern. Jag kan förbereda miljön, genom att städa och plocka i ordning innan jag ska möta 

föräldrarna på skola. Min svårighet är att förbereda mig inför mötet där jag står ansikte mot ansikte 

med en irriterad förälder. Den första berättelsen handlar om Anders pappa som är stressad och har 

en otrevlig ton mot mig, när han vill få hjälp med att hitta sin sons regnkläder. Den andra berättelsen 

börjar med en beskrivning av och ett underlag för, varför ett samtal är viktigt att genomföra med 

föräldrarna till Lisa. Vidare handlar denna berättelse om det samtal som bör ske med Lisas mamma 

där en misstanke om en social störning finns. Dessa båda berättelser analyserar jag utifrån 

perspektiven, makt, exponeringsrädsla, tajming och vana. 

I min essä har syftet varit att utifrån mina berättelser bättre försöka få förståelse för varför jag 

reagerar som jag gör.  Målsättningen har varit att titta på vilka som är mina svagheter i mötet med 

föräldrar. Jag har fått en större förståelse för mitt agerande i de olika situationerna som jag tar upp i 

mina exempel. Genom att jag har vågat skriva ner mina innersta tankar och haft modet att dela med 

mig av mina svagheter har det i sig varit en bidragande del till min personliga utveckling som har 

skett under arbetets gång.  

Nyckelord: Svåra samtal, det rätta ögonblicket, scenskräck, makt, habitus.
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Exempel 1

Måndag morgon, ännu en vecka har börjat. Jag som är först på avdelningen har mycket att hinna 

med innan barn och föräldrar snart börjar komma in genom dörrarna till skolan. Alla stolarna som 

fortfarande är uppställda på borden plockar jag ner och närvarolistorna med barnens namn plockar 

jag fram och märker med dagens datum. Jag öppnar dörrarna till alla klassrum och tänder alla 

lampor som fortfarande är släckta. Några papper som ligger slängda på ett bord plockar jag upp och 

lägger i pappersåtervinningen. Lådan med kaplastavar är utdragen från hyllan och alla stavar ligger 

huller om buller på lekmattan i bygghörnan. Jag velar först om jag ska plocka upp även dem, innan 

jag ska öppna ytterdörrarna till skolan. Nu känner jag att tiden börjar bli knapp om jag ska hinna 

öppna dörrarna till halv åtta. Men är det inte uppstädat när barnen kommer känner jag på mig att 

dom där klossarna kommer få ligga kvar på golvet hela dagen. Dessutom vill jag ju att det ska se 

fint och välkomnande ut när ”publiken” ska komma.  Allt detta gör jag för att göra det lättare för 

mig att ta emot föräldrar och barn när de börjar välla in. Egentligen börjar min arbetstid inte förrän 

jag öppnar portarna till skolan kl. 7.30. Men nervositeten sitter liksom i kroppen och jag vill göra ett 

gott intryck på föräldrarna. Jag vill även kunna ge min fulla uppmärksamhet till barnen när de 

kommer på morgonen. Tiden närmar sig halv åtta och ”ridån ska snart gå upp”, det pirrar i magen 

av nervositet samtidigt som jag känner mig glad över att en ny dag har börjat.  Det är min känsla 

varje morgon, när jag står där i hallen och alla förberedelser för att ta emot ”publiken” är klara. Just 

den här morgonen känner jag mig till och med lite andfådd, eftersom jag fick stressa med 

kaplastavarna, in i det sista. 

– Hej Camilla! hör jag en barnröst säga.

– Godmorgon Anders! säger jag glatt, när jag ser Anders komma inspringande genom 

halldörren. Tätt bakom Anders, kommer även Anders pappa in. Han verkar lite stressad, som 

de flesta föräldrarna ofta gör på morgonen.

– Anders regnkläder är borta, någon måste ha tagit fel, säger Anders pappa, stressat. Han 

hälsar inte ens på mig innan han säger det.

– Godmorgon, säger jag först, ganska tyst för att inte verka provocerande.
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– Oj då, det var tråkigt, säger jag sedan lite avvaktande. Jag känner att jag inte riktigt vet vart 

det här samtalet ska leda. Jag kan inte gärna gå runt och leta efter Anders regnkläder nu, mitt 

i morgonruschen. Dessutom verkar pappan för stressad för att jag ska kunna be honom att 

själv ta en titt i hallen eller i torkrummet.

– De kanske har hamnat på någon annans hylla, försöker jag lite lugnande.

– Det är så himla typiskt, alltid lika dålig ordning i de här hallarna, fräser Anders pappa.

– Så fort alla barn har kommit i ordning i sina klassrum, kan jag ta mej en titt och se om jag 

kan hitta dem, säger jag lugnande till Anders pappa. Samtidigt fingrar jag nervöst på mina 

nycklar som hänger runt halsen. Jag känner mig allt annat än lugn i den här situationen. Hur 

har han mage att stå där och beskylla mej för att inte hålla ordning? Jag som har varit här 

och städat och fixat hela morgonen för att det ska se trevligt och fint ut när mina gäster 

kommer på morgonen.

– Bra, säger Anders pappa med kort ton. Då förväntar jag mig att kläderna hänger på Anders 

hylla när jag kommer och hämtar i eftermiddag.

– Jag ska göra mitt bästa, säger jag samtidigt som han redan är på väg ut genom ytterdörren. 

Skönt att han gick, tänker jag. Jag pustar ut, jag hatar att bli påhoppad på det sättet på 

morgonen.

– Kom Anders, säger jag till Anders som står och tittar lite förnärmat på pappa när han 

försvinner iväg.

– Nu ska vi skriva upp på listan att du har kommit. Sedan skriver jag här på din rad, som ett 

litet kom-ihåg, till mig själv: Regnkläderna. Jag måste komma ihåg att titta efter de där 

regnkläderna, annars kommer förmodligen Anders pappa att bli skogstokig på mej. Jag 

måste göra mitt bästa för att de ska hänga på hans hylla när han blir hämtad i eftermiddag, 

tänker jag tyst för mig själv. Till Anders säger jag bara:

– Gå nu och lek med de andra barnen som har kommit!
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Exempel 2

Planeringen flyter på bra mellan min kollega Sara och mig. Sara, som är utbildad fritidspedagog, 

har lång erfarenhet inom yrket precis som jag. När vi samtalar med varandra känns det inte som det 

spelar någon roll vilken utbildningsnivå vi har. Jag, som bara är barnskötare, har lika mycket att 

säga till om i våra pedagogiska diskussioner som Sara har. När vi kommer fram till punkten som 

handlar om barnprat, inleder jag samtalet med att prata om Lisa som jag anser har ett stort behov av 

extra stöd i sitt skolarbete.

– Jag har också sett det, säger Sara instämmande.

– Jag undrar om det finns någon annan anledning till Lisas svårigheter, fortsätter jag. Det 

känns inte rätt att prata om diagnoser, men det är något som inte stämmer tänker jag. 

– Lisa har stora svårigheter i sitt arbete med både penna och sax har jag märkt, säger Sara. 

Hon är väldigt noggrann, men blir så vansinnigt arg när det blir fel. Ibland gör hon t.o.m. illa 

sig själv när hon märker att det inte blir som hon hade tänkt det.

– Sist när vi hade bild, kändes det som jag var tvungen att finnas vid hennes sida hela tiden för 

att hon inte skulle tappa fokus och bli arg. Hon har inte förmåga till eget driv i sitt arbete. 

Jag fick stå bredvid och instruera henne efter varje nytt moment som skulle göras, säger jag 

vidare till Sara.

– Hon är mycket osäker och vill hela tiden få bekräftelse på att hon gör rätt, fortsätter Sara. En 

dag höll hon till och med på att börja gråta när hon inte kunde knäppa sin jacka. Det verkar 

som att hon har väldigt stora krav på sig själv. 

Innan vi avslutar samtalet om Lisas svårigheter är vi båda väl medvetna om att det är av största vikt 

att ett samtal med Lisas föräldrar måste ske inom kort.
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Några dagar senare:

Tanken har gnagt i mig i flera veckor. Hur ska jag kunna framföra mina misstankar till Lisas 

föräldrar utan att oroa dem för mycket? Jag vill inte såra, inte heller bränna mina chanser till den 

positiva kontakt som vi faktiskt har börjat bygga upp. Redan nästa dag när Lisas mamma kommer 

och ska hämta henne börjar de första trevande stegen till ett samtal.

– Hej, säger Lisas mamma när hon kommer in genom dörrarna. Hon söker med blicken efter 

Lisa

– Hej, säger även jag. Lisa är i legorummet tillsammans med Love, fortsätter jag.

Det såg ut som om hon blev både lite glad och lugn av de orden. Hon förstod nog att jag visste att 

det var det hon ville höra. Hon fick det bekräftat för sig att jag hade full koll på var hennes dotter 

befann sig och med vem hon lekte. Nu hade jag verkligen chansen att få till ett bra samtal med Lisas 

mamma. Hon var både glad och trygg, vilket kändes som en bra förutsättning för att inleda ett svårt 

samtal. Jag visste vad jag skulle ta upp, vi hade ju pratat så mycket om det, Sara och jag. Jag och 

Sara har gått igenom Lisas problem som hon har i klassrummet, det som sker på skolgården och inte 

minst svårigheten som Lisa har i det sociala spelet med kamrater. Ja, allt hade vi pratat om flera 

gånger under den senaste tiden. Men visste jag egentligen hur jag skulle inleda samtalet? Nej, jag 

säger ingenting, tänker jag. Hon leker ju så bra idag tillsammans med Love just nu. 

Frågan som jag skulle vilja ställa är om familjen är medveten om de svårigheter som Lisa har här på 

skolan och om de i så fall ser likadana ut hemma. Varför skulle det vara så konstigt om jag ställer 

den frågan? Det är ju mitt jobb att se till att barn har det bra här i skolan, är trygga, utvecklas och lär 

sig en massa saker som får dem att må bra.

I ögonvrån ser jag min kollega Sara komma instörtande med andan i halsen. 

– Åh gud, vilken tur att jag hann få tag på dej, säger hon på sin käcka norrländska dialekt.

– Jaha, säger Lisas mamma först långsamt lite frågande. 
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– Har det hänt något? säger hon sedan och slänger en nervös blick mot mig. 

Jag står där lite förlägen och undrar vad det nu är som har hänt. Vad ska hon nu säga? Min kollega 

kan vara så okontrollerbar ibland.  Hoppas att hon bara inte vräker ur sig en massa till Lisas mamma 

som jag sedan måste försöka reparera eller försvara.

– Ja, men det är inget allvarligt direkt, du behöver inte oroa dej, hör jag att Sara säger till Lisas 

mamma. Samtidigt börjar jag nervöst plocka med några papper som ligger framme på ett 

bord. Så börjar Sara berätta för Lisas mamma om en episod som hade hänt med Lisa och 

Love när de var ute tidigare idag.

– Lisa hamnar ofta i konflikter. Vilket inte är något konstigt, det gör barn säger Sara. Det är på 

det sättet de lär sig att förhålla sig till olika viljor. De lär sig att jämka i sina åsikter, ge och 

ta, du vet. Men det är en sak som oroar mig, det är att Lisa vill skada sig själv när hon har 

varit med om något som har gjort henne upprörd. Gör hon så hemma också? Biter sej själv? 

Drar i sitt hår tills hårtofsar flyger? Klöser sig själv i ansiktet? Lisas mamma tittar tårögd på 

Sara.

– Ja, säger hon efter en stunds tystnad, hon gör så ibland, men väldigt sällan nu mer. Vi 

            försöker alltid att se till att hon lyckas med allt hon gör hemma. Det har varit svårt, men 

            vi har hittat egna strategier för detta.

– Vad bra, säger Sara. Det var skönt att höra. Jag är lite nyfiken på dina strategier. Har du tid 

någon gång så vi kan prata om dem. Det skulle vi kunna behöva ha hjälp med här. Så vi kan 

hjälpa Lisa på ett bra sätt här också. Precis som ni gör hemma.

Sara är så bra för mig. Hon kan säga de där sakerna utan omsvep. Sara och jag bokar en tid för ett 

möte med Lisas mamma redan till nästa dag. 
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Utgångspunkt för min text

Utgångspunkten i min erfarenhetsbaserade essäforskning handlar om att jag har svårt för att 

genomföra det svåra samtalet. Fokus ligger här på samtal med föräldrar till barnen som jag jobbar 

med i skolan och på fritidshemmet. Mina personliga teorier om varför jag upplever denna svårighet 

handlar om mina tidigare erfarenheter kring samtal. Jag har alltid uppfattats som tyst av 

omgivningen i stora sammankomster. Jag kan uppleva det som obehagligt att prata inför en stor 

grupp människor. Jag är även ganska eftertänksam och upplevs nog inte som särskilt spontan i mitt 

sätt att vara. När jag säger något har jag länge funderat på det som ska sägas och jag vill ofta att det 

ska mottas positivt utan att jag tappar ansiktet. Jag vill absolut inte att någon ska ta illa upp av det 

jag säger, inte heller vill jag behöva utlämna mig själv och min egen integritet när jag öppnar upp 

för ett samtal. 

Syfte och frågeställning

Genom skrivandet ska jag reflektera kring mitt eget handlande som pedagog i mötet med föräldrar 

på min avdelning. Vad är det för praktiskt kunnande som jag behöver ha i mötet med föräldrar? Min 

rädsla för att trampa någon på tårna, min konflikträdsla och min blyghet kan ibland kännas som ett 

handikapp för mig i mitt arbete i skolan. Jag har visat på en kollega som har det där lilla extra i sig, 

hon bara gör, hon bara säger, hon struntar i om hon själv får stå till svars för att trampa någon annan 

på tårna. Oftast har jag sett att det ger ett bra resultat för barnet i fråga. Varför fungerar jag som jag 

gör? Om jag förstår mig själv bättre, kan jag då se några nya öppningar eller förhållningssätt i mötet 

med föräldrar?

Genom att skriva denna essä vill jag reflektera över mitt eget agerande i möte med föräldrarna på 

min avdelning. Jag tror inte att jag är ensam om att uppleva de här svårigheterna och tror därför att 

mina erfarenheter och min analys skulle kunna vara till hjälp för andra personer som arbetar med 

människor. Genom mina reflektioner i min text skulle även andra kunna känna igen sig och kanske 

få en förståelse för sitt eget agerande i liknande situationer. Min frågeställning kommer alltså att 

vara: Vad är det som hindrar mig, som gör att jag får svårigheter när jag ska möta föräldrar i det 

svåra samtalet? 
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Metod

Min berättelse utgår från mina erfarenheter. Jo Bech-Karlsen menar att berättandet ger 

livserfarenheten en bekräftelse (Bech-Karlsen, 1999, s.11). Problemet med den nakna och 

personliga berättelsen är att man kan känna sig utlämnad och integriteten kan sättas på spel. 

Samtidigt kan min personliga berättelse hjälpa mig att göra upptäckter om mig själv genom 

reflektionerna och skrivprocessen (Bech-Karlsen, 1999, s.11-12). Skrivandet kan kännas 

meningsfullt för mig eftersom jag kan bearbeta svåra beslut och situationer som jag tidigare ställts 

inför. Essäskrivandet kan hjälpa mig göra reda i tankar som tidigare varit olästa och därigenom 

bidra till att jag som författare kan mogna i mig själv genom denna deltagande kunskapsprocess.

Jo Bech-Karlsen menar vidare att det bara är författaren själv som sätter gränsen för vad som är 

möjligt att prestera genom skrivandet. Genom de hårt ställda kraven på sig själv blir textskrivandet 

stelt och glädjelöst (Bech-Karlsen, 1999, s.11). Med andra ord ska jag försöka att tala med så stor 

öppenhet som möjligt om mina innersta tankar och känslor, för att göra min berättelse så levande 

som möjligt både för mig själv och för dig som läser min text.

En essäisk text är skriven som om det finns ett förtroende mellan författaren och läsaren. Formen 

som essäskrivning kommer från fransmannen Michel de Montaigne år 1580, som menade att 

författaren skriver som om han/hon för en dialog med läsaren (Bech-Karlsen, 1999, s.47). Jag 

kommer i min text att föra en dialog med läsaren och med mig själv men också med flera perspektiv 

hämtade från olika teoribildningar som jag tror kan hjälpa mig att se problemet på nya sätt. Jag vill 

synliggöra mina egna svagheter och utifrån dem undersöka om det finns några 

utvecklingsmöjligheter för mig i mitt fortsatta yrkesverksamma liv inom skola och fritidshemmet. 

Fredrik Svenaeus skriver i inledningen i boken Vad är praktisk kunskap? att i de arbeten där den 

praktiska yrkeskunskapen är extra viktig, handlar det om ett kunnande i relationer mellan och i 

mötet med andra människor (Svenaeus, 2009, s.12). Den praktiska kunskapen kan inte mätas eller 

värderas på samma sätt som den vetenskapliga kunskapen menar Svenaeus (Svenaeus, 2009, s.14). I 

mitt arbete handlar det inte om att hitta någon form av värdering eller mätning av mitt eget eller 

andras handlande. Målet med min essä är att genom reflektionen över mitt praktiska handlande 

försöka att rama in vad det är för praktisk kunskap som finns i mötet med det svåra samtalet och 

särskilt med fokus på var det brister. En annan aspekt som Svenaeus tar upp handlar om vad det är 
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som möjliggör kunnandet i det som ska undersökas (Svenaeus, 2009, s.14). I mitt fall ska jag 

redogöra för vad det är som möjliggör det svåra samtalet för mig. 

Den här metoden ger information som är relaterad till just den aktuella situationen.  Med de 

speciella människor som var där just då, med den känsla och den tanke som jag hade just där och 

då, och med de reaktioner som jag fick just där och då. Men det betyder inte att de erfarenheter som 

jag gör genom denna skrivprocess och detta reflektionsarbete saknar användbarhet i nya situationer 

i framtiden. Tanken är att jag ska finna ny kunskap genom mitt reflektionsarbete som jag ska kunna 

använda mig av i liknande situationer i framtiden. 

Etiska överväganden

Ingen av personerna i mina exempel utom jag själv, finns i verkligheten. De är en blandning av flera 

olika personer som jag har träffat på under mina år inom skola och fritidshem. Jag har även 

konstruerat mina händelser utifrån egenupplevda beståndsdelar och beskriver dem i exemplen. 

Detta kommer att bidra till att det inte går att härleda personerna varken till dess riktiga identiteter 

eller till några situationer där samtal och händelser utspelar sig.
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Mina reflektioner

De reflektioner som jag nedan kommer att behandla har jag delat upp i fyra olika problemområden. 

Det första handlar om makt, den andra om min exponeringsrädsla, den tredje om tajming och den 

fjärde om vanan. Inom dessa områden har jag tittat på mina exempel ur olika synvinklar. Inom 

problemområdet makt har jag tagit hjälp av Michel Foucault och hans syn på makt. När det handlar 

om exponeringsrädsla har jag tagit hjälp av Erwing Goffman som tar upp de eventuellt 

bakomliggande orsakerna till varför en del människor tycker att det är jobbigt att gå in i ett samtal. 

När det gäller tajming har känslan i situationen en avgörande roll för när och hur den kommande 

handlingen ska bli. Jag har tittat på begreppet kairos för att söka förståelse för vad timing har för 

betydelse i samtalet. I mina slutliga reflektioner kommer jag att titta på vilken roll mina tidigare 

erfarenheter kan ha haft för de samtalen som jag relaterar till i mina exempel. Jag kommer även att 

belysa olika aspekter av vanan att samtala. Jag kommer då att ta hjälp av Pierre Bourdieus begrepp 

om habitus och även se hur ett performativt habitus kan hjälpa mig vidare i min fortsatta utveckling. 

 

Makt 

När Anders pappa kommer in i hallen på morgonen ställer han till med, vad jag uppfattar det som, 

en scen. Han säger sin åsikt genom att klaga på min städning i hallen. Det kanske inte är hans avsikt 

men jag ser det som ett sätt för honom att försöka höja sin egen status genom att utöva makt mot 

mig. Den här makten som jag upplever att Anders pappa utövar i just den stunden har förmodligen 

ingenting med mig att göra. Men det är den känslan som jag har just där och då. Min känsla för att 

ge service bidrar till att jag hamnar i en slags ”omakt” i förhållande till Anders pappa. Jag står där 

och låter honom mästra mig, genom att jag bara ler och ser trevlig ut tillbaka. 

Jag ska ta hjälp av Filosofen Michel Foucault och undersöka om hans teorier kring makt kan hjälpa 

mig att få en bättre förståelse. Michel Foucault var en fransk filosof och idéhistoriker och levde 

mellan 1926 och 1984. Foucault tar i sin bok Diskursernas kamp upp maktbegreppet och förklarar 

det som former av dominans och underordning. Foucault menar vidare att det finns flera former av 

makt och när man ska göra en analys av makt så behöver man först bli medveten om de olika 

makterna och var de finns och hur de uppstår (Foucault, 2008, s.209). Jag har fått syn på makt ur 

flera perspektiv i mina exempel. Förutom det perspektivet som jag nyss beskrev, serviceköparens 
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makt, ska jag även titta på myndighetspersonens makt, den utbildades makt och normaliserandets 

makt.

Serviceköparens makt

Den typen av makt som jag tidigare beskrev i exemplet skulle jag vilja kalla för serviceköparens 

makt. Om vi ser det som att Anders pappa köper service av oss på fritids kan han då anse sig ha 

makten över oss som arbetar där och ger honom den servicen och jag kan anse honom ha rätt till 

den makten. Synen på makten handlar idag mycket om att varje individ själv ansvarar över sig själv 

och sina egna handlanden. Utbildning är värdefull när det gäller synen på makt. Varje individ blir 

bedömd efter individuell prestation och det kopplas även ihop med disciplin. Alltså disciplinen över 

sina egna handlanden (Foucault, 2008, 213). Om vi nu går tillbaka till situationen med Anders 

pappa kan jag se det som att han utnyttjar min servicekänsla i situationen. På något sätt får han mig 

att känna mig mindervärdig. Om det har med hans högre utbildning att göra kan jag bara ha en 

känsla av, det är ingenting som jag vet med säkerhet. Jag känner mig i alla fall mindervärdig och 

han får mig att känna mig mindervärdig i den situationen. Min förmåga att ta makten känns omöjlig, 

antingen jag vill det eller ej. Jag kan förstå mitt eget handlande med Foucault ord i bakhuvudet, som 

att jag håller igen min ilska genom att jag ansvarar för mitt eget handlande. Jag vet att jag kan bli 

bedömd eller kontrollerad av min chef och det krävs disciplin av mig för att inte överreagera. Men 

tänk om jag skulle ha sagt något i typ med.

 – Jag tycker att du kan ta dig en sväng runt i hallen och titta om du kan hitta din sons regnkläder. 

Det här är en uppgift som jag anser att du bör ta dig tid  till, det är din son och du är ansvarig för att 

han har rätt utrustning på sin hylla. 

Jag skulle kunna mista mitt arbete om jag inte behandlar mina kunder som om de alltid har rätt. 

Kunden har alltid rätt och då menar jag föräldrarna till de barn jag arbetar mot. Det är något som 

sitter i ryggmärgen på mig, när man arbetar inom ett serviceyrke som jag gör. Det är en stor 

avgörande del i mitt arbete anser jag, att både barn och föräldrar känner att de blir väl bemötta av 

oss som jobbar där.
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Nu har vi tittat på att servicen som vi ger till föräldrar i skolan och på fritids kan bidra till att vi får 

en känsla av ”omakt” i olika situationer. Å andra sidan är vi som fritidsanställda myndighetsutövare. 

Det skulle kunna ge en annan maktrelation.

 

Myndighetspersonens makt

Min kollega Sara kommer instörtande i hallen och bara vräker ur sig vad hon vill ha sagt. Hon har 

makten i sin hand. Skolan1 ska informera föräldrar när det föreligger några problem i skolan. Det 

här är något som Sara tar fasta på i situationen. Även om hon kanske tycker att situationen är jobbig 

så är det ett sätt för Sara att utöva eller utnyttja myndigheternas makt genom att luta sig mot skolans 

styrdokument. 

Foucault tar upp makten över gruppen genom observation och olika typer av registreringar som ett 

sätt att kontrollera människor på. Det är en viktig del i synen på makt (Foucault, 2008, s.216). Här 

vill jag göra en liknelse med när vi i skolan registrerar barnens närvaro, gör hälsokontroller och 

kontrollerar barnen för att se var behovet av resurser finns och bör vara. Det här är ett sätt för 

samhället att kontrollera skolan, så att skolan har tillräcklig kontroll på sina elever. Som jag ser det i 

situationen mellan Sara och Lisas mamma, så har Sara här tagit på sig att vara myndighetens 

representant genom att tala om att Lisa har svårigheter i skolan. Hon tänker förmodligen mer på det 

faktiska uppdraget som vi har. Vi är skyldiga att se till att varje elev får det rätta stödet för att klara 

sin utbildning i skolan. Det kan även vara så att hon lutar sig mot sin utbildning. Hon har läst på 

högskolan och är utbildad pedagog. Men tänk om jag trots att jag är outbildad skulle ta mig an det 

där samtalet med Lisas mamma. Tänk om Sara inte hade dykt upp och att det faktiskt var jag som 

skulle ha gått fram och talat om för Lisas mamma att hennes dotter har stora svårigheter. Jag skulle 

kunna ha utövat myndighetens makt precis så som Sara gjorde. Jag skulle kunna ha sagt så här:

– Det har hänt en hel del med Lisa på sista tiden, vi på skolan har sett att hon har gjort stora 

framsteg i sin utveckling. Men vi har även sett att det finns många bitar som Lisa behöver mycket 

vuxet stöd i. 

1          Lgr 11 säger: ”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att   nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr 11, 2011, s.9).
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Jag går här in i myndighetens makt genom att jag pratar om att det är vi i skolan som har sett Lisas 

svagheter. Det är inte jag som personen Camilla eller jag som barnskötaren Camilla som säger det 

här till Lisas mamma. Det är jag med stöd av skolan och skolans styrdokument som talar om att vi 

har sett att det är viktigt att stödja Lisa här i skolan. Jag kan hävda att Lisa har rättigheter att få och 

vi har skyldigheter att ge, den hjälp som hon har ett stort behov av. Jag skulle kunna visa att vi i 

skolan tillsammans med Lisas föräldrar vill gå igenom vad det är för stöd vi bör ge. Målet som jag 

känner att min myndighetsutövning bör ge, är att vi i skolan ska ge en trygghet för familjen och att 

familjen får en förståelse för att vi faktiskt vet vad det är vi sysslar med. 

Jag nämnde tidigare i stycket att maktutövande även kan handla om vilken utbildning man har. Vi 

går nu vidare och tittar på vilken roll utbildningen kan spela i min makt analys.

Den utbildades makt

Tankestrukturen om den utbildades makt över den mindre utbildade kan tänkas spela in i min 

hållning till Anders pappa. Att jag uppfattar det som att jag är mindre utbildad än han kan påverka 

mitt sätt att vara när jag finner mig i det han utsätter mig för. Men även mitt förhållningssätt till min 

kollega Sara kan ses ur ett sådant perspektiv. Det är precis som att det sitter i väggarna att jag ska 

känna mig mindervärdig. Foucault tar upp detta som att det som en gång har sagts förblir sagt 

(Foucault, 1993, s. 16). Det kan jag förstå genom att den nivåskillnad som alltid har funnits mellan 

utbildade pedagoger och barnskötaren, alltid kommer att finnas där. Vi som arbetar inom skolans 

former känner till denna hierarki och oavsett om annat sägs eller skrivs i texter, så vet vi att denna 

hierarki inte kommer att ändras än på några hundra år. Det står i Lgr 11 att: ”Alla som arbetar i 

skolan ska...” (Lgr 11, 2011, s.12, 14, 15, 17), vilket jag förstår som att alla pedagoger är lika 

ansvariga för de riktlinjer som står under dessa punkter oavsett vilken utbildning man har. Men i de 

stycken där det står ”Läraren ska...”(Lgr 11, 2011, s.12, 14, 15, 17), visar tydligt på att det är vissa 

arbetsuppgifter som bara den som har en adekvat utbildning får göra. I skolan benämns vi alla som 

pedagoger och alla ska ha samma ansvar för eleverna. Men i verkligheten finns den där känslan av 

att inte riktigt ha samma värde som den som är utbildad. Foucault menar att det finns vissa 

förutbestämda ritualer för vad som får sägas, när man får säga det och vem det är som får tala om 

vad i samhället (Foucault, 1993, s.7). Jag kan förstå det som att, om det är jag som talar om för 

Lisas mamma att Lisa har stora svårigheter i skolan och inte Lisas lärare, så kan det uppfattas som 

att mina ord har ett lägre värde. Det är ju inte jag som har den rätta utbildningen och är lärare. Med 
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Foucaults ord i bakhuvudet kan jag förstå om Lisas mamma skulle kunna tycka att jag inte har 

kunskap nog att utföra det viktiga samtalet som handlar om hennes dotter. Även om vi ibland 

behöver göra avgränsningar i skolan, så måste vi alltid i alla lägen tänka på barnets bästa i första 

hand och då klara av att överskrida sådana förväntningar. Det känns hemskt att erkänna det, men vi 

som arbetar i skolan ska på något vis tvingas bedöma om ett barn passar in i mallen för att vara 

normalt. 

Normaliseringsmakt

Normaliserande i skolans värld handlar om makt. Makten att avgöra vad det är som ska uppfattas 

vara normalt eller inte. Peder Haug tar i sin text, Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning upp

skolans problem med att visa att alla barn har samma rätt till lika utbildning (Haug 1998, s.14). Det 

vill jag mena handlar om en slags makthierarki. Vi pedagoger i skolan ska på något vis bestämma 

om ett barn passar in i gruppen eller ej. Haug menar vidare att det alltid finns en grupp barn och 

deras föräldrar i skolan som utsätts för den här typen av stigmatisering. I värsta fall, menar han 

kommer barnet att utsättas för den här typen av särbehandling under hela barnets skolgång. De 

pedagoger som arbetar i skolan har makten att avgöra och bestämma var gränsen ska gå för vad som 

ska uppfattas vara normalt (Haug 1998, s.18). 

Vi ska se på situationen mellan Sara och Lisas mamma när avgränsningen kring normalitet och 

avvikelse står i fokus i förhållande till makt. Här skulle Lisas mamma kunna uppfatta det som att 

Sara bara är ute efter att visa för Lisas mamma att hennes dotter inte är som andra barn. Känslan 

som Lisas mamma kan få, skulle kunna handla om avsaknaden av tillhörighet. I värsta fall kan det 

vara svårt att få tillbaka ett förtroende och ett bra samarbete med Lisas mamma igen. Det kanske var 

det jag var rädd för, när jag stod och tvekade om jag skulle ta samtalet eller ej. Jag hade viljan att 

göra samtalet men min erfarenhet sa mig att det skulle kunna uppfattas som att jag inte hade rätt 

kunskap att utföra samtalet eller att jag utsätter henne för en stigmatisering som i framtiden skulle 

kunna orsaka att vårt samarbete hotas.

Om vi nu ska sammanfatta vilken roll makt kan spela i våra olika handlanden vill jag först titta på 

servicepersonens sätt att handla med en slags ”omakt” i förhållande till föräldrar. Jag kan se att jag 

förmodligen inte skulle ha handlat på något annorlunda sätt i en liknande situation än jag gjorde där 
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och då när jag stod i hallen med Anders pappa. Däremot i situationen med Lisas mamma skulle det 

kunna vara en hjälp för mig att utöva myndighetspersonens makt trots att det är jag som måste 

bedöma att Lisa inte håller sig inom ramen för vad som kan uppfattas vara normalt. Men det skulle 

kännas skönt att i det fallet ta stöd av myndighetens styrdokument för att slippa stå där i egen 

person och säga de känsliga orden till Lisas mamma. Nu är det inte långt kvar till jag själv står där 

med beviset på att även jag har en utbildning som är av värde för att utföra dessa svåra samtal. 

Utbildningen har självfallet en form av makt över oss alla. Förhoppningsvis ska mitt självförtroende 

öka men även min förståelse för de pedagoger som ännu inte har den rätta utbildningen. 

 Det kan vara så att jag hittar en mängd bortförklaringar till att inte göra det där samtalet. Genom att 

välja vissa tankestrukturer framför andra kanske. Jag menar att jag kan slippa att utsätta mig för den 

fara eller den rädsla som jag faktiskt i grund och botten känner för att ta det svåra samtalet. Jag 

tänker att det kanske handlar om exponeringsrädsla.  Att vara rädd och blyg för att tappa ansiktet är 

det som min nästa analys kommer att handla om.

Exponeringsrädsla

Varje morgon går jag runt på avdelningen och förbereder mig själv och den miljö som jag i princip 

upplever som en del av mig själv. Jag upplever det som att miljön tillsammans med mig 

representerar min identitet. Det handlar om den trygghet som jag vill visa upp för föräldrarna när de 

på morgonen ska lämna sina barn till mig. Jag kan se mitt sätt att vara förberedd, som ett verktyg, 

som jag tar till för att skydda mig själv. Det kanske även är så att jag gömmer mig bakom miljön. 

Om jag ser till att miljön är okej, behöver jag inte stå där helt själv när föräldrar och barn kommer. 

Miljön och jag ska tillsammans ta emot barn och föräldrar när dörrarna öppnas på morgonen. 

Den amerikanske sociologen Erwing Goffman (1922-1982) tar i sin bok Jaget och maskerna, upp 

problem som kan uppstå när det gäller trovärdigheten i ett framträdande. När det sker störningar i 

ett socialt möte kan konsekvenserna vara på tre olika sätt. Det kan hända att personernas 

personlighet uppfattas på fel sätt, som när jag drar mig tillbaka och inte fullföljer det samtalet som 

Lisas mamma och jag har börjat. Det kan ske störningar i den sociala strukturen, som när jag måste 
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stå och vara trevlig mot Anders pappa trots att jag blir förolämpad för att inte den sociala strukturen 

ska rubbas. Det kan även ske störningar i den sociala interaktionen, som när situationen får en helt 

annan vändning när Sara kommer instormande och intar scenen istället för mig (Goffman, 2009, s. 

210-211). 

Nu går vi tillbaka till mina exempel och tittar mer noggrant på hur jag har handlat när det gäller min 

exponeringsrädsla. Först tittar jag på exemplet där Lisas mamma precis har fått vetskapen om att 

hennes dotter har det bra tillsammans med kompisen Love. Det här är på så vis en ceremoniell 

handling som vi utför mot varandra. Detta är ett sätt att tala om för varandra att vi har inlett en 

social förbindelse med varandra. Goffman menar vidare att denna förbindelse kan hotas genom att 

t.ex. någonting kommer emellan (Goffman, 1970, s.40). En interaktion kan rubbas. Det var det som 

jag nämnde nyss som en av de tre konsekvenserna när en störning sker. Jag står där i valet och 

kvalet om jag ska inleda det svåra samtalet med Lisas mamma eller ej? Men jag är rädd och jag är 

osäker på om jag har den rätta förmågan i situationen. Goffman skulle säga här att jag är rädd för att 

tappa ansiktet. Ett litet felsteg i det här läget skulle kunna vara att jag börjar stamma, börjar rodna 

eller kanske till och med blir svettig. Det här är den konsekvensen som kan uppstå när 

personligheten kan uppfattas på fel sätt. Viljan för mig är att uppfattas så lugn och trygg som 

möjligt i situationer med föräldrar. Min nervositet i situationen kan bidra till att Lisas mamma 

tappar förtroendet för det som jag ska säga. Den informationen som går fram till Lisas mamma kan 

handla om mig, istället för den viktiga informationen som ska handla om hennes dotters framtid hos 

oss på skolan. Jag menar att den icke verbala bilden av det som jag ger till Lisas mamma är lika 

viktig som den verbala. Dessa två bilder måste stämma överens för att jag ska uppfattas som 

trovärdig. När nu Sara kommer in och tar över det samtalet med Lisas mamma som jag har skapat 

en förbindelse med, hotas vårat gemensamma ansikte samtidigt som Sara faktiskt även räddar mitt 

ansikte. Goffman menar att om man har skapat en social förbindelse med någon så har man även ett 

ansikte ihop som båda är ansvariga för och då bör man även avsluta en ceremoniell handling på ett 

bra sätt. Det kan ske genom ett enkelt handslag eller ett hastigt farväl, detta för att man ska kunna 

återses med en positiv bild av varandra nästa gång (Goffman, 1970, s.40-41).

  

Goffman har i sina texter fokuserat på människors interaktion mellan varandra och han tar i sin bok 

Interaction ritual, upp teorier kring bl.a. begreppet face-works, ansiktsarbete. Han menar att genom 

ett ansiktsarbete innebär det att ansiktet och handlingen som man gör i situationen ska stämma 

överens. Detta är ett sätt att motverka obehagliga händelser som personen kan uppleva som 

pinsamma (Goffman, 1967, s.12).
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Goffman tar upp det heliga som ligger bakom ett ansiktsuttryck. I varje interaktion mellan 

människor handlar det om att behålla sin heder i mötet, ansikte mot ansikte. (Goffman, 1967, s.5). 

Goffman menar att människans ansikte är heligt och i en situation där personens heder står på spel 

finns det fyra sätt att arbeta med sitt ansikte enligt Goffman. Man kan behålla sitt ansikte i neutralt 

läge vilket betyder att man inte gör bort sig och blir generad eller liknande, man kan jobba på att 

undvika att förlora sitt ansikte, man kan rädda sitt ansikte om man har förlorat det genom att man 

skulle kunna skratta bort det pinsamma och man kan hjälpa någon annan att rädda sitt ansikte i en 

situation, vilket kan innebära att man fyller i orden som någon tappar (Goffman, 1970, s.14-15).

Om ansiktet och den utförda handlingen i situationen stämmer överens med varandra uppfattas 

personen i fråga som trovärdig. Men om ansiktet inte stämmer in med resten av handlingen kan man 

säga att personen i fråga har tappat sitt ansikte. Ett litet felsteg i situationen kan vara en lätt rodnad, 

en svettning eller en grimas. Detta innebära att personen har en lång väg tillbaka för att återupprätta 

den positiva bilden av sitt ansikte och därmed sig själv i situationen (Goffman, 1967, s.12). Om vi 

då går tillbaka och tittar på situationen med Lisas mamma skulle det innebära att om jag nu skulle 

ha börjat stamma eller rodna hade Lisas mamma förmodligen hjälpt mig vidare i samtalet. Men det 

skulle även kunna innebära att det blir lite stelt i samtalet och jag kanske får kämpa lite mer med att 

skapa den där trovärdigheten som jag vill att hon ska känna för det som jag har att säga. Vi är ju alla 

lika ansvariga och delaktiga för att samtalet ska bli så bra som möjligt. 

Vad är då faran med att tappa ansiktet, kan man undra? Goffman menar att alla sociala riter går ut 

på att bevara ansiktet. När man har ett ansikte i behåll är det samma sak som att man har kontroll på 

läget, man har självförtroendet och känner sig trygg i situationen (Goffman, 1970, s.14). Tappar vi 

ansiktet kan det medföra att vi visar en bild av oss själva som medför att vi sätter oss själva eller 

andra i obehagliga situationer. Det kan bidra till att andra får en missvisande bild av oss. Det kan 

vara så att andra tar illa vid sig i en sådan situation. Goffman liknar ansiktsbevarande arbete vid det 

sociala samspelets trafikregler (Goffman, 1970, s.17). Därför kan det ibland vara så att man 

undviker att sätta sig själv i dessa utsatta lägen. Som när jag står i hallen med Anders pappa och han 

skäller ut mig för ett par regnkläders skull. Jag blir sårad av hans sätt att agera mot mig. Men i det 

här läget tack vare min långa erfarenhet, så döljer jag det genom att låta Anders pappa fortsätta att 

sätta sig på mig. Jag ser här till att den sociala strukturen inte rubbas som jag nämnde i början av 

den här delen av texten. Anders pappa vet förmodligen om att jag bara spelar med i spelet, han 

kanske ser på mig att jag tar illa vid, men i det läget är han stressad och har inte tid att återupprätta 

ställningarna med de neutrala ansiktena som Goffman sa att vi alla försöker att göra när situationen 
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kräver det. I det här läget skulle jag vilja säga att jag spelar att jag inte har tappat ansiktet, trots att 

jag i själva verket har gjort det. Om Anders pappa inte hade varit så stressad kanske jag hade visat 

mitt tappade ansikte. Då kanske han skulle ha bett mig om ursäkt för sitt beteende. 

Jag kan hålla med Goffman när han menar att det krävs stora risktaganden i sociala interaktioner. 

Oavsett om man försöker dölja sina egentliga handlingar medvetet eller omedvetet krävs det mod 

(Goffman, 2009, s.211). Modet är en viktig egenskap för att våga ta steget och gå in i samtalet. Den 

rätta känslan i den rätta tidpunkten krävs för att inte tappa ansiktet. Tajming är det som jag kommer 

att titta närmare på i nästa stycke.

Tajming

I det tillfället när jag precis har talat om var Lisa befinner sig och med vem hon leker för Lisas 

mamma, känner jag att jag har rätt kairos. Från början var inte tanken att fånga det rätta tillfället för 

ett svårt samtal. Jag talade bara om var Lisa befann sig och att hon hade någon att leka med. Det gör 

jag alltid när föräldrar kommer och hämtar sina barn. Det bara sker, utan att jag tänker på det. Det är 

någon slags inbyggd kunskap som bara sitter där i ryggraden. Alla föräldrar vill ju känna förtroende 

för pedagogerna som har ansvaret för deras barn på dagarna. Min känsla var i alla fall att det rätta 

tillfället för att inleda det svåra samtalet med Lisas mamma, var här och nu. Ett modernt begrepp för 

det skulle kunna vara tajming. 

När det gäller att få till den där rätta timingen i ett samtal, verkar det som att man inte riktigt vet om 

det förrän när samtalet är över, om det var bra timing eller inte. Maria Wolrath Söderberg tar i sin 

bok, Topos som meningsskapare upp begreppet kairos. Kairos är ett begrepp som både Aristoteles 

och Isokrates använde sig av för att beskriva det rätta tillfället i en fronesisk handling. Fronesis 

beskriver den förmåga som det innebär att handla väl i en situation där man på förhand inte kan 

avgöra vad som är den rätta handlingen eller ej. Det finns inga förutbestämda regler eller plikter 

som vi kan ta stöd mot när det gäller handlingsklokhet (Wolrath Söderberg, 2012, s.102-105 ). 

Jag ska nu göra en uppdelning i fyra steg för att vi lättare ska få förståelse för vad begreppet kairos 

innebär. Först behövs en handlingsrepertoar, en copia för vad man kan säga och göra i olika 

situationer. Hur man inleder och avslutar ett samtal på ett avslappnat och trivsamt sätt är exempel på 

att ha copia i samtalssituationer. Det andra är att man behöver uppöva en vana genom att träna på 
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att improvisera i olika situationer. Men när rädslan att göra bort sig ligger så nära till hands är det 

här ett svårt steg att ta, i alla fall för mig. Här handlar det om att kunna variera sina samtal och vara 

spontan och utmana sig själv i olika samtalssituationer. Det tredje som behövs för att uppnå kairos 

är förmågan att anpassa sin sensitivitet till den specifika situationen. Här krävs det att kunna läsa av 

situationen på ett bra sätt (Wolrath-Söderberg, 2012, s.107-109). Det fjärde som behövs är förmågan 

till inlevelse i den andres perspektiv. Ett begrepp hämtat från ett annat fält är mentalisering. Det 

beskriver förmågan att bedöma sitt eget och andras inre. Att ha förståelse för vad jag själv och andra 

tänker, känner och önskar, vilka avsikter och vilka viljor som finns för varje unik situation 

(Normell, 2004, s.61).

Vi går nu tillbaka till situationen där Lisas mamma och jag precis har börjat samtala. Med vårt 

vardagliga samspråk bygger vi tillit. Ändå står jag där och tvekar om och hur jag ska möta Lisas 

mamma. Här kan man tänka att en förklaring är att min handlingsrepertoar inte räcker till - att jag 

inte finner ett sätt eller ett språk att fånga tillfället med, eller i alla fall inte ett som jag känner mig 

tillräckligt trygg med eller van vid. Men det kanske också kan handla om min oförmåga att 

improvisera. Jag har förmodligen inte tränat på det tillräckligt och övat in det som en vana. När det 

gäller sensitiviteten så är min analys att jag har den lyhördhet som behövs för att känna igen att 

något behövs, men inte lika självklart för vad som behövs. Visserligen gör jag ett val, som visade 

sig klokt - nämligen att kliva bakom ridån och låta Sara ta det svåra samtalet och det är ju också en 

lyhördhet inför vad situationen erbjuder och innebär också en inlevelse i Lisas mammas perspektiv, 

en sorts mentalisering.

Anta att jag istället faktiskt står kvar och även jag hakar på det som Sara tar upp. Jag kanske fyller i 

och börjar berätta om att jag också har sett att Lisa har stora svårigheter med det sociala samspelet 

och med att fokusera på sina arbetsuppgifter, med sin prestationsångest, med alla de svårigheter 

som hon har i skolarbetet. Det hade kanske blivit för mycket att ta in för Lisas mamma. Med andra 

ord har jag tillgång till någon slags kairos i alla fall. Men vad hade jag gjort om inte min kollega 

Sara hade dykt upp? Och hur kan jag bygga upp min förmåga till kairos? Några tankar är att jag 

skulle kunna utveckla min kompetens genom att lära mig av min kollega Sara, som så lätt kan 

konsten att kommunicera med föräldrar. Jag kunde studera hennes olika sätt att inleda och hantera 

svåra samtal och försöka bygga ut min handlingsrepertoar genom att göra dem till mina. Jag skulle 

även kunna öva upp mina färdigheter genom att utveckla en vana att samtala. Det skulle kunna ske 

med stegvis svårighetsgrad. Det samtal som jag har klarat av kan ge mig erfarenheter och vana som 

ger mig mod att ge mig in i nya samtal.
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Jag har nu undersökt mina reaktioner utifrån tre perspektiv - makt, exponeringsrädsla och tajming. 

De är alla relaterade till mina tidigare erfarenheter. Nu ska jag prova ytterligare ett 

erfarenhetsrelaterat perspektiv och det är vanan.

Vana

Min kollega kommer instörtande i hallen. Jag liknar det vid att hon intar scenen. Hennes entré gör 

mig liten och jag tappar min status i hennes närvaro. Hon kanske inte ens tänker på att hon har tagit 

situationen ifrån mig och sett till att ridån går ner mitt framför ögonen på mig. Vi har båda olika 

habitus, erfarenheter, vilket är en bidragande del till varför vi agerar som vi gör i situationen. Men 

det handlar också om det kapital som vi har i den situationen. Sara har ett stort symboliskt kapital 

när det handlar om förmågan att möta föräldrar. Detta kapital är ganska lågt för mig. Däremot har vi 

båda ett gott kapital kring de svårigheter som Lisa har i skolan och vad det kan bidra till. Jag känner 

att för att varken jag eller min kollega Sara ska tappa fokus i det som situationen kräver, så går jag 

bort från scenen, eller fältet och går in i kulisserna ett tag. För mig handlar det inte om att ta tillbaka 

makten i situationen utan konsten att avgöra vem jag ger makten till. Det här är något som är typiskt 

i Bourdieus fältbegrepp att det kan förstås med en dubbelsidighet. Det kan förstås både genom 

strider om vem som äger makten på fältet men att det även kan handla om samarbetet (Carlhed, 

2011, s.292). Jag ser det som att jag använder mig av en form av samarbete när jag drar mig undan 

från samtalssituationen när Sara tar över makten i det samtalet som jag har påbörjat.  

Den franske sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) kallar de vanor som vi utvecklat utifrån 

tidigare erfarenheter för habitus. När jag nu har förklarat hur Bourdieus habitus begrepp hänger 

ihop är det lättare att förstå det begrepp som handlar om vanan av talarerfarenheten, performativt  

habitus. 

Istvan Pusztai tar i sin bok Modet att tala upp att det krävs träning för att bli en bra talare. Han 

menar vidare att det är en central angelägenhet att inneha en kommunikativ kompetens i alla sociala 

sammanhang i dagens samhälle (Pusztai, 2012, s. 13). Performativt habitus är ett tillstånd som vana 

talare har skaffat sig menar Pusztai. Genom kunskap, erfarenhet och mod kan man nå ett tillstånd av 

performativt habitus (Pusztai, 2012, s. 24). Performativt habitus kan alltså tränas på olika sätt och 
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det är ett just det som är avgörande för om jag ska kunna skaffa mig vanan i svåra talarsituationer.

Pusztai kallar det för talängslan när man får rampfeber och blir stressad av att tala inför en grupp 

okända människor. I samarbete med Annelie Palm har Istvan Pusztai startat upp utbildningar på 

Södertörns högskola med syfte att förbereda studenter bättre inför kommande studier på högskolan. 

Pusztai menar att med hjälp av Södertörnsmodellen, som den här metoden har kommit att kallas, 

har studenterna fått erfarenheter och effektiva hjälpmedel för att minska sina problem med sin 

talängslan (Pusztai, 2012, s. 11-12). 

Genom Södertörnsmodellen skulle jag kunna lära mig att utföra det där samtalet som jag måste 

kunna ta med föräldrar vid en tidpunkt som jag bedömer som passande. Innehållsmässigt skulle det 

kunna vara ett avslappnat och konkret samtal som leder till en konstruktiv lösning på det som 

problemet avser menar Pusztai (Pusztai, 2012, s. 24). Hur skulle jag kunna utveckla mitt 

performativa habitus med hjälp av Södertörnsmodellen kan man fråga sig? 

Som jag nämnde tidigare behöver jag förutom erfarenheten av talsituationer även mod och kunskap. 

Om jag får tillgång till olika retoriska teorier skulle det kunna göra så att min osäkerhet i 

talsituationer blir säkrare. Med det menar jag att jag genom att iaktta hur andra talar och tillgodose 

mig den kunskapen genom att praktiskt få öva själv kan jag bygga upp en egen retorisk 

verktygslåda. Talängslan beror ofta på att man inte har tron på sig själv i talsituationer och när man 

ska tala så låser det sig. Pusztai menar att retoriska teorier kan vara till hjälp i olika sociala 

sammanhang (Pusztai, 2012, s.32). Att praktiskt få öva att samtala innebär att erfarenheten av att 

samtala sätter sig i kroppen, därför är det viktig att praktiskt öva. Metakommunikation är även det 

ett sätt för att få en annan infallsvinkel på talarsituationen. Metakommunikation handlar om att tala 

om sitt och andras tal. Man sätter sig själv i tredje person och ser på sig själv som ett objekt, någon 

man pratar om. Det skulle bidra till att ångesten inför talsituationen glöms bort (Pusztai, 2012, 

s.33). Mitt skrivande när jag talar om mig själv i tredje person, är en form av metakommunikation 

med andra ord. Därför tror jag att just den här formen av skrivande som jag i och med det här 

arbetet har utfört, har varit väldigt utvecklande för min del.

Bourdieu förklarar även att det finns handlanden som vi gör där vi inte försöker att få ett övertag. I 

situationen med Anders pappa låter jag honom ha makten över mig under hela kommunikationen. 

Det skulle med Bourdieus terminologi kunna förklaras med att jag använder mitt oegennyttiga 

habitus, vilket kan jämföras med att man handlar osjälviskt (Bourdieu, 1994, s. 138). Jag menar 

dock att jag i situationen underminerar mig själv. Jag försöker inte att inta ett övertag för egen 
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vinnings skull. Bourdieu menar emellertid att det alltid finns en bakomliggande vinning i en 

situation (Bourdieu, 1994, s. 139). Om jag då tittar på situationen igen där jag kliver in bakom 

kulisserna för att slippa ta det svåra samtalet med Lisas mamma, skulle det kunna handla om mina 

skyddsfaktorer. Min vinning skulle enligt Bourdieus teori kunna vara att jag blir hjälpt i situationen 

genom att jag har en exponeringsrädsla. Sara kommer in i precis rätt ögonblick för att jag ska kunna 

kliva bort från scenen och bli räddad.

När det gäller situationen med Anders pappa, skulle min vinning kunna vara ett fortsatt bra 

samarbete med Anders pappa. Det skulle även här kunna handla om att jag inte vill tappa ansiktet. 

Jag kliver bakom min självskapade ridå genom att inte gå i försvar. Jag accepterar Anders pappas 

kommentarer om att vi har så stökigt, trots att jag har varit där och städat redan innan min arbetstid 

har börjat. Min vinst trots att jag känner mig förnedrad är att jag har en yrkesstolthet som jag inte är 

beredd att riskera, genom att visa min ilska öppet mot Anders pappa. Om jag i situationen skulle ha 

visat min ilska genom att säga något till Anders pappa har jag en känsla av att det inte skulle vara 

några kloka ord i situationen.

Vanan att tala med föräldrar kan jag alltså träna mig till på olika sätt. Jag ska i nästa stycke göra en 

sammanfattning av mina reflektioner och mina utvecklingsmöjligheter.

Avslutande reflektioner

Jag kommer i den kommande delen reflektera kring mina handlanden på olika sätt. Jag har även här 

tittat lite på vilka olika kunskaper jag har tillgång till och möjlighet att utveckla. När det gäller makt 

har jag insett att för att jag ska klara av att hantera liknande situationer i framtiden behöver jag lära 

mig att se när makt utspelar sig. Jag kanske behöver lära mig att tala om för andra när jag får syn på 

makten och om jag tycker att den missbrukas. Ett sätt att göra det på skulle kunna vara att jag är 

mer öppen i mitt sätt att tala kring de svagheter som jag känner att jag har. Det kan jag kanske inte 

göra i en situation när jag står i mötet med föräldrar, men målet är att vi pedagoger ska känna av 

varandras svagheter och kunna täcka upp för varandra när man ser att någon hamnar i underläge. 

Detta måste naturligtvis ske smidigt och med en väldig lyhördhet i den stund som situationen 

kräver. Det är här vår fronesiska kunskap kommer in. Att handla klokt av rätt anledning, vid rätt 

tidpunkt, i lagom mängd- kort sagt, att göra en rätt anpassad handling för det som situationen 
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kräver. Det skulle Aristoteles kalla för handlingsklokhet menar Svenaeus (Svenaeus, 2009, s.95). 

När jag går runt på avdelningen och plockar och städar i ordning är det inte bara för att göra det rent 

och snyggt. Det är ett sätt att förbereda mig själv för att jag ska ha kontroll på läget, att inget ska få 

störa mig när föräldrar och barn kommer in på avdelningen på morgonen. Jag kanske behöver träna 

mig på att inte ha detta kontrollbehov. Jag kanske ska försöka att utsätta mig för fler överraskande 

moment där jag faktiskt inte kan förbereda mig på det sättet där jag faktiskt i olika situationer 

gömmer mig. Jag har även fått insikt i att jag gärna underkastar mig makten och överlämnar den till 

den starkare personen i situationen. Jag hoppas att jag efter genomgången utbildning vågar stå 

rakryggad och känna att jag duger med den erfarenhet jag har och den utbildning som jag faktiskt 

nu har skaffat mig. 

Jag kan även i mina reflektioner se att Erwing Goffman har fått mig att se på mötet med föräldrarna 

på skolan och få fritidshemmet på nya sätt. Goffman talade om att alla som är med i samtalet är lika 

ansvariga för att inte göra bort någon i samtalet. Händer det någon gång under samtalets gång att 

någon tappar ansiktet så är det allas lika ansvar att återupprätta ansiktet till det neutrala igen.  Om 

jag går in med den kunskapen nästa gång jag ska möta en förälder i ett samtal kommer jag kanske 

att känna mig lite lugnare. Jag kanske behöver göra som min kollega Sara gör när hon möter 

föräldrar. Hon går in i myndighetsrollen istället för i servicerollen. Jag borde lära mig att byta 

tankestruktur i svåra situationer eller samtal när det handlar om synen på makt. Mitt största hinder 

är att jag inte tror på mig själv. Jag skulle även kunna lära mig att samtala på ett mer avslappnat sätt 

genom att iaktta Saras sätt att inleda, genomföra och avsluta de svåra samtalen. Om jag kan gå in i 

ett samtal med känslan av att jag kan bli lika bra som min kollega Sara på att utföra det här samtalet 

kommer mitt självförtroende att bli starkare och därmed modet. Mycket handlar om modet att våga. 

Det är när jag inte vågar som jag är tvungen att utföra en mängd handlingar för att dölja min rädsla 

för samtalet. 

Det performativa habitus som är en förutsättning för att bli en bra talare bör tränas stegvis. Att träna 

på ett anpassat sätt skulle kunna medföra att jag bygger upp mitt självförtroende i olika 

talarsituationer. Personer som har egenskapen av att bli nervösa i dessa situationer bör inte heller ha 

ansvaret för den typen av tal som medför för mycket talängslan. Tal som kräver att hålla både de 

egna argumenten och motargument i minnet kan upplevas som oerhört svårt för en otränad talare 

menar Pusztai. Även typer av tal som kan medföra att lyssnarens upplevelser blir negativa bör även 
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dem undvikas för den otränade talaren (Pusztai, 2012, s.96). Jag är inte en nybörjare när det gäller 

att möta föräldrar. Jag har gjort det under alla mina 20 år som jag har arbetat inom skola och 

barnomsorg. Men för den skull har jag alltid tyckt att det har varit jobbigt och svårt. Därför har jag 

nog under åren byggt upp en slags handlingsstrategi för att försöka att undvika de svåraste samtalen. 

Min uppgift måste i framtiden vara att bli bättre på att samtala om mina svårigheter på min 

arbetsplats. Om en kollega skulle anförtro sig åt mig och erkänna någon av sina svagheter skulle 

förståelsen och respekten för kollegan öka snarare än att minska tror jag. Jag menar att om jag 

tänker på det sättet kanske det blir lättare för mig att tala om mina egna svagheter kring talängslan 

för mina arbetskollegor. Jag har i alla fall förtroende för min närmaste kollega Sara, därför ska jag 

ta mod till mig att anförtro mig till henne först. Jag tänker att det skulle kunna ske på ett av våra 

planeringsmöten. Jag kan tala om för Sara att min målsättning är att utveckla min svaghet när det 

gäller föräldrasamtal och att jag till en början skall iaktta Sara när hon utför dessa.

Modet är nog det svåraste att öva tror jag. Det krävs styrka och självdisciplin för att utmana sina 

egna svagheter genom att möta föräldrar i svåra samtal. Sara skulle kanske kunna hjälpa mig in i 

samtalen successivt, när hon får vetskapen om mina svagheter. Jag tror att jag med stigande 

svårighetsgrad skulle kunna anta den utmaningen. Målet är att jag i framtiden skall kunna möta 

föräldrar på ett avslappnat sätt, utan att få ångest så fort jag behöver tala om att deras barn riskerar 

att inte nå målen. Eller att jag i hallen skall kunna möta en förälder lite mer skämtsamt, kanske 

skulle kunna avleda en argsint och stressad förälder. Om jag hade haft lite bättre självförtroende när 

det gäller min kommunikativa förmåga hade jag kanske inte bara knipit igen munnen. Jag kanske 

hade lyckats säga några väl valda ord utan att förolämpa Anders pappa, men ändå med all rätt 

kunnat tala om att det är hans uppgift att hjälpa sin son med att leta reda på hans regnkläder, men 

förhoppningsvis med glimten i ögat för att vi ska kunna återses med hedern i behåll även nästa 

gång.  

27



Slutord

Slutligen har vi nått fram till finalen av detta arbete. Jag hoppas att du som har läst min text har 

funnit den intressant och användbar för egen del. För mig har det varit en intressant men intensiv 

period i mitt hittills 42 åriga liv. Genom skrivandets reflektion har jag sökt nya vägar att finna ny 

kunskap på. En av de största svårigheterna i mitt yrkesverksamma liv har alltid varit att samtala 

med föräldrar. Jag har efter denna skrivprocess fått nya perspektiv på varför jag agerar som jag gör i 

olika sammanhang i mitt arbete i skolan och på fritidshemmet. Att belysa mina svagheter har både 

varit intressant men också känslomässigt och personligt påfrestande.  

Under arbetets gång har jag kommit fram till att det som jag behöver för att utföra ett samtal kanske 

mest av allt är praktisk träning. Träning att samtala, mod att våga och kunskapen om mina svagheter 

och styrkor. Svagheterna som jag kom fram till visste jag i princip redan innan jag började skriva, 

att jag hade. Min blyghet och min rädsla för att göra bort mig inför andra människor som jag inte 

känner är redan sedan tidigare känt. Den nya insikten som jag har fått under arbetets gång är de 

verktyg som jag använder mig av för att skydda mig själv i min blyghet. Det var först efter att jag 

började skriva denna text som jag började reflektera och som jag började få förståelse för mitt eget 

handlande.

 

28



Referenslista

Bech-Karlsen, Jo (1999). Jag skriver alltså är jag. Lund: Studentlitteratur AB.

Bourdieu, Pierre (1995). Praktiskt förnuft-Bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Daidalos AB.

Carlhed, Carina (2011). Fält, habitus och kapital som kompletterande redskap i  

professionsforskning. Tillgänglig: <http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/ 

Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2011/F%C3%A4lt,%20habitus%20och%20kapital%20som

%20kompletterande%20redskap%20i%20professionsforskning%20av%20Carina%20Carlhed.pdf> 

2012-10-30.

Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Foucault, Michel (2008). Diskursernas kamp. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 

Symposion.

Goffman, Erwing (1967). Interaction ritual. Essaus on face-to-face behavior. New York: Anchor 

Books.

Goffman, Erwing (1970). När människor möts. Studiet av det direkta samspelet mellan människor.  

Stockholm: Bonniers boktryckeri.

Goffman, Erwing (2009). Jaget och maskerna. Smedjebacken: ScandBook. Norstedts Förlagsgrupp 

AB.

Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma. Skolverket. Tillgänglig: 

<http://www.skolverket.se/publikationer?id=471> 2012-10-26

Lgr.11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Västerås: Edita. 

Normell, Margareta (2004). Pedagogens inre rum – om betydelsen av känslomässig mognad. 

Lund: Studentlitteratur AB

29



Pusztai, Istvan (2012). Mod att tala. 160 övningar i retorik. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Svenaeus, Fredrik (2009). ”Vad är praktisk kunskap, en inledning till ämnet och boken”, i 

Bornemark, Jonna och Svenaeus, Fredrik (red.) Vad är praktisk kunskap? Huddinge, 

Södertörns högskola.

Svenaeus, Fredrik (2009). ”Känslornas kunskap: exemplet emotionell intelligens”, i 

Bornemark, Jonna och Svenaeus, Fredrik (red.) Vad är praktisk kunskap? Huddinge, 

Södertörns högskola.

Wolrath Söderberg, Maria (2012) Topos, som meningsskapare. Retorikens topiska perspektiv  

på tänkande och lärande genom argumentation. Ödåkra: Retorikförlaget

30


