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Abstract 

This essay deals with the various difficulties that can arise in conversations and meetings with 

parents and colleagues in the preschool world. The essay is based on two self-perceived 

stories that culminate in dilemmas that are difficult to assess, where our own actions come 

into question. 

     The purpose of this essay is to gain a greater understanding and awareness of why we 

become insecure when our communication with others fails. Our research questions assist us 

in gaining an understanding that our own and others' behavior in meetings and conversations 

can be influenced by past experience, our values and our emotions. This means, for example, 

that we must be aware that our values - ideal images, functions as both our guide and trip 

wires. We must also bear in mind that our ability to manage our own emotional reactions is  

significant when it comes to facing our own and others' feelings. This essay also explores 

what kind of knowledge we may need in order to make conversations and meetings 

professional.  

     Our writing is based from a hermeneutic perspective in which we interpret and reflect on 

the foundation  of our own experiences. The method we use is essay writing, a process that 

alternates between writing, reading and reflecting. We then connect our reflections to theories 

in psychology, philosophy and sociology to get an understanding of our complex dilemmas.  

     Some of the new theoretical knowledge that we gained comes from systems theory that has 

helped us to understand how we can create change in relationships by behaving differently. 

Conscious change in our own behavior is an important aspect in order to acquire new 

practical knowledge. In this way, we can become more professional in our conversations and 

meetings. 
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Sammanfattning   

Denna essä handlar om olika svårigheter som kan uppstå vid samtal och möten med föräldrar 

respektive kollegor i förskolans värld. Essän utgår från två egenupplevda berättelser som 

mynnar ut i svårbedömda dilemman, där vi ifrågasätter vårt eget handlande.  

     Syftet med vår essä är att få en ökad förståelse och medvetenhet om varför vi blir osäkra 

när vår kommunikation med andra misslyckas. Våra frågeställningar hjälper oss att få en 

förståelse för att vårt eget och andras beteenden i möten och samtal kan påverkas av de 

erfarenheter vi bär med oss, våra värderingar och våra känslor. Det innebär exempelvis att vi 

måste bli medvetna om att våra värderingar - idealbilder, fungerar både som våra vägvisare 

och snubbeltrådar, samt att vår förmåga att hantera egna känsloreaktioner har betydelse för att 

möta egna och andras känslor. Essän handlar även om vilken typ av kunskap som vi kan 

tänkas behöva för att samtal och möten ska bli professionella. 

     Vårt skrivande utgår från ett hermeneutiskt perspektiv där vi tolkar och reflekterar utifrån 

våra egna erfarenheter. Metoden vi använder oss av är essäskrivande, en process som växlar 

mellan skrivande, läsande och reflekterande. Reflektionerna kopplar vi sedan till teorier inom 

psykologin, filosofin och sociologin för att få en förståelse för våra svårbedömda dilemman. 

     Några av de nya teoretiska kunskaperna som vi fått kommer bland annat ifrån 

systemteorin, som har hjälpt oss att förstå hur vi kan åstadkomma förändringar i relationer 

genom att göra något annorlunda. Medvetna förändringar i vårt eget beteende är en viktig 

aspekt för att kunna erövra ny praktisk kunskap. På så sätt kan vi bli mer professionella i våra 

samtal och möten. 
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1 Inget vanligt samtal 

1.1 Första mötet med Ville 

Dörren till avdelningen Äpplet öppnas på förskolan där jag arbetar som pedagog men även 

som förskolechef. Den kalla och vintriga vinden viner in. Med ett moln av snö runt sig stiger 

pappa Kim och mamma Miriam in med mitt nya inskolningsbarn på armen, Ville 2,5 år. Ville 

syns knappt under den blåa vintermössan med den vita pälskanten. Jag stiger fram och säger 

hurtigt, ”Godmorgon och välkomna in i stugan. Det är jag som är Malin”. Min blick söker 

föräldrarnas blick samtidigt som jag tar dem i hand. Jag vänder mig mot Ville och säger, ”Hej 

på dig Ville, vad kul att du kommer idag.” Känslan som jag får är att Ville inte ger mig någon 

respons tillbaka varken på mina ord eller på mötet med min blick. Jag tänker att han troligtvis 

behöver bli varm i kläderna och backar undan. 

 

För att det ska vara lite lugnare för Ville första inskolningsdagen har jag och min kollega Cilla 

valt att vara inne med några få barn. Rosis och Nellie är ute med resten av barngruppen och 

målar snöskulpturer. Ville, hans föräldrar och jag går tillsammans in i det stora lekrummet. 

Mamma Miriam släpper ner Ville på golvet. Jag ser att hans blick hamnar på den stor röda 

brandbilen i plast och hela hans ansikte spricker upp i ett stort härligt leende. Ville går med 

lite stela rörelser rakt fram till brandbilen och sätter sig på golvet. Han vänder bilen upp och 

ner, och börjar snurra på de stora gula hjulen. 

 

Den närmaste halvtimmen sitter jag tillsammans med Ville och hans föräldrar på golvet. Runt 

omkring leker de andra barnen tillsammans. De samtalar och busar lite med varandra. Jag 

försöker fånga Villes intresse för de andra leksakerna som finns runt omkring honom och jag 

pratar inbjudande för att han ska se att jag är nyfiken på honom. Jag försöker även upprepade 

gånger fånga Villes blick, men får bara korta, snabba blickar tillbaka. Han säger inget, och jag 

upplever att han varken intresserar sig för mig eller för barnen runt omkring sig. Det är precis 

som om vi inte finns. Jag känner att det i magen börjar bildas en orosklump som inte går att 

förklara. Jag skjuter bort den känslan och fortsätter att samtala med Villes föräldrar. De 

berättar att Ville inte har några jämnåriga att leka med hemma, men den här förskolan ska nog 

kunna ge honom nya kamrater. Jag märker att det verkar vara betydelsefullt för föräldrarna att 

få veta hur gamla de andra barnen är, eftersom de frågar om deras ålder. När jag svarar att de 

flesta barnen här är mellan ett och halvt och tre år ser jag föräldrarna växlar blickar med 

varandra, men de säger inget. Jag undrar för mig själv om föräldrarna kanske jämför Ville 

med de andra barnen, så som en del föräldrar gör? 
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Det börjar bli dags för fruktstund och vi går in i köket där alla tar plats vid bordet. Villes 

föräldrar plockar fram barngröt som de värmer i mikron, eftersom Ville inte äter frukt. De 

matar honom med gröten, men han vill inte ha. Han vänder bort huvudet och stöter bort 

skeden med handen. Miriam säger, ”Det är svårt att få Ville att äta och det var därför vi bytte 

förskola. Där fungerade det inte alls med maten.” Jag känner plötsligt hur klumpen i magen 

växer sig större av pressen av att vara den förskola som ska hålla måttet i föräldrarnas ögon. 

Det är svårt för mig att möta föräldrar innan jag lärt känna dem, tänker jag. Föräldrar har så 

olika föreställningar och förväntningar på hur jag som pedagog ska vara, eller hur förskolans 

verksamhet ska fungera just för deras barn. Ibland spelar det ingen roll vad jag gör, det blir ett 

misslyckande i alla fall, både för mig och för förskolan. Jag känner en obehagskänsla smyga 

sig på mig när jag hör att de flyttat Ville från den andra förskolan på grund av maten. Gör 

man så, funderar jag? Eller finns det även andra skäl till bytet? Jag ordnar mitt ansikte utåt för 

att dölja mina tankar och säger leende, ”Det ska nog ordna sig. Vi tar en dag i sänder. Det 

brukar det lösa sig efter hand.” 

 

När Ville och hans föräldrar gått hem den här första inskolningsdagen känner jag mig urlakad. 

Huvudet är fullt av olika tankar som avbryts när kollegan Cilla säger, ”Verkar det inte lite 

märkligt det här? Jag upplever föräldrarna som lite speciella och barnet ser ut att vara 

frånvarande.” Jag svarar lite disträ, fortfarande insnärjd i mina egna tankar, ”Mm, jag vet att 

det är hans första dag, men jag har aldrig tidigare mött ett barn som är så avskärmat. Det 

känns inte bra det här.” Jag går ut från avdelningen med dröjande steg, och tankarna fortsätter 

snurra. Varför visar Ville ingen respons när jag säger hans namn? Hur kommer det sig att jag 

inte får någon riktig ögonkontakt med honom? Är han blyg eller osäker? Jag har mött 

åtskilliga blyga och osäkra barn, men jag har aldrig upplevt det på det här sättet tidigare. Jag 

känner en osäkerhet över hur jag ska bemöta Ville fortsättningsvis. Min oro handlar inte bara 

om Ville. Varför hade föräldrarna valt att lämna den tidigare förskolan? Hur ska jag göra för 

att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan oss? 

 

1.2 Mötet med Villes föräldrar 

Jag far runt i personalrummet med snabba stressade rörelser. Fixar och plockar så att det ska 

se trevligt och välkomnande ut. Ville har nu varit hos oss i fyra månader och den oro som 

uppstod redan under första inskolningsdagen har bekräftats om och om igen. Han har mer 

ögonkontakt med oss pedagoger i korta stunder, men han känns fortfarande avskärmad 
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gentemot andra barn. Jag känner mig nervös inför kvällens samtal. Det är inget vanligt 

utvecklingssamtal, utan ett extrasamtal som mycket väl kan bli svårt, då det kommer att 

handla om den oro som finns för Ville och hans utveckling. Det känns skönt att Nellie ska 

vara med på mötet som stöd. Jag vill inte att det här mötet slutar lika illa som mötet med 

Johans mamma. Hon körde totalt över mig och det har fått mig att både tvivla på mig själv 

och på min kompetens som pedagog. Så dåligt som jag mådde efter det mötet vill jag aldrig 

må igen. Jag försöker skaka av mig minnet och känslorna av den händelsen och återgå till 

förberedelserna i vårt lilla mysiga personalrum. Det är litet, men ändå funktionellt. Längst in 

finns en bekväm soffa, men passagen dit är trång. Mitt emot soffan står två trästolar där man i 

motsats till soffans bekvämlighet hamnar i en ganska rak sittposition. Framför soffan står det 

ovala bordet i björklaminat där jag ställer fram värmeljusen, kaffe, te och lite frukt. Mina 

händer darrar när jag med ett raspande ljud slår an en tändsticka mot plånet på asken för att 

tända värmeljusen. Fumligt tappar jag tändstickan på golvet. Svärandes försöker jag tända en 

ny och andas ut i en ljudlig suck när det lyckas. För att ytterligare stilla min oro tänker jag på 

att Villes föräldrar ändå verkar ha en positiv inställning till förskolan. Det känns skönt att de 

inte har de orimliga förväntningarna på förskolan och på oss pedagoger som jag först 

befarade. 

 

Jag slänger en hastig blick på klockan. En kvart kvar konstaterar jag, samtidigt som jag går in 

i omklädningsrummet för att byta om. Kläderna som jag har på mig sedan förskolechefsmötet 

i eftermiddags känns inte riktigt rätt till ett möte med föräldrar. I det här mötet vill jag gå in 

med en pedagogroll och inte en förskolechefsroll. För att samtalet ska få en mindre officiell 

ton byter jag blusen, kavajen och kjolen till en enkel mörkblå topp och ett par jeans. Medan 

jag står och kammar mitt hår avbryts jag av Nellie som kommer in och säger, ”Villes föräldrar 

ringde och sa att de blir lite sena till mötet. Barnvakten har tydligen missat pendeltåget, men 

de kommer så fort de kan.” ”Vad skönt”, svarar jag och en lättnadskänsla sprider sig i mitt 

bröst. ”Jag var lite rädd att de skulle avboka vårt möte för tredje gången. Det är så oerhört 

viktigt att vi har detta samtal, så att vi kan få deras tillåtelse till både handledning och till att 

söka extra stöd för Ville.” Nellie svarar, ”Ja, även om han nu verkar känna sig tryggare med 

oss och att vi får mer kontakt med honom, så känns det som om det saknas något. Han visar 

fortfarande inget intresse av kompisarna, men får han syn på något som fångar hans 

nyfikenhet kan han springa rakt fram och ”meja ner” barnen som råkar stå i vägen för honom. 

En gång när dörren stod öppen sprang han rakt ut i snön utan att tveka en sekund. Trots att jag 

ropade hans namn och att han skulle stanna, reagerade han inte.”  ”Ja, jag vet”, svarar jag med 

lite stressad röst. ”Jag tog upp lite av detta med föräldrarna på uppföljningssamtalet för tio 
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veckor sen. Jag tog även upp att vi har svårt att förstå om Ville hör oss, eftersom han inte 

tycks reagera på sitt namn. Jag sa också att det i kombination med att han inte uttrycker sig 

verbalt med mer än några få ljud, oroar oss pedagoger.” ”Hur svarade föräldrarna på det?" 

undrar Nellie. ”De berättade att de bytt BVC alldeles nyligen och därför missat Villes 18- 

månaders kontroll”, svarar jag och fortsätter. ”Jag föreslog att de skulle kontakta den nya 

BVC: n för en hörselkontroll, och om de har några frågetecken, så får de gärna kontakta oss 

på förskolan. Nu när jag frågar om de varit på BVC så, svarar de antingen lite svävande eller 

avleder med något annat. Jag hoppas att vi ska få lite klarare besked om det här ikväll. Jag 

misstänker att de inte har varit där. Jag kan för mitt liv inte förstå varför de inte tar tag i det. 

De borde ju tycka att det är viktigt att undersöka om deras son hör ordentligt eller inte.” 

 

När Miriam och Kim kommer så möter jag dem inne på avdelningen Äpplet. De ser stressade 

ut och deras kinder blossar. Jag upplever att de knappt möter min blick när jag hälsar dem 

välkomna. En känsla av osäkerhet fladdrar till i bröstet. För mig är ögonkontakt viktigt vid 

möten. När andra människor inte möter min blick känns det som det saknas tillit. Själv 

försöker jag le och se lugn ut. ”Vad bra att ni är här. Jag tänkte vi skulle sitta i det här 

rummet”, säger jag och öppnar dörren till personalrummet. Jag låter Villes föräldrar gå före in 

i rummet så att de kan välja var de vill sitta. De väljer trästolarna närmast dörren, vilket 

medför att jag och Nellie får dra in magarna och trycka oss igenom den trånga passagen till 

soffan. Jag ställer mig undrande till varför de väljer att sätta sig på de mindre bekväma 

stolarna närmast dörren. Jag får en känsla av att föräldrarna känner sig tryggare av att sitta 

nära en reträttväg. Kanske de är rädda och osäkra inför detta samtal? Har jag inte lyckats att 

skapa en tillräckligt trygg grund mellan oss pedagoger och föräldrar under den tid som Ville 

varit här? Jag blir osäker på mig själv och undrar om det verkligen är rätt läge för ett samtal? 

 

Jag erbjuder föräldrarna att ta för sig av kaffet eller teet. Mamma tackar bestämt nej och 

lägger sina händer hårt knutna i knät. Pappa velar lite fram och tillbaka men tackar sedan ja. 

Jag häller upp både till honom och till mig. När väl stöket med kaffet är avklarat börjar jag 

prata. ”Vad bra att ni kunde komma. Jag har lite svårt att både prata och att skriva samtidigt så 

Nellie är med och för anteckningar, om det går bra för er? ”Båda föräldrarna nickar och jag 

tolkar detta som ett bifall. ”Detta möte är delvis en uppföljning på vårt förra möte, men även 

en möjlighet att ta upp lite nya aspekter. Vi diskuterade förra gången pedagogernas oro över 

Villes hörsel och att ni föräldrar eventuellt skulle kontakta BVC för att kolla upp det. Har ni 

varit på BVC?” frågar jag. ”Nej, det har vi inte. Vi har inte hunnit med att boka in det. Ville 

har faktiskt varit sjuk i omgångar sedan vi pratade senast.” svarar Miriam. Hon kastar snabbt 



5 
 

en blick på pappa Kim som säger med skärpa i rösten, ”Det har dessutom varit lite mycket att 

göra på firman nu som jag måste prioritera.” Jag försöker svara i en lugnande ton med en 

förhoppning om att empatin ska vara synlig i mitt ansikte. ”Absolut, ibland kör livet ihop sig 

och det kan vara svårt att hinna med allt. Sjukdomar kan man inte heller rå för, det förstår jag. 

Ni kanske hinner boka in ett möte med BVC den närmsta tiden, nu när Ville är frisk? Det 

skulle vara bra, eller vad tror ni?” Föräldrarna svarar lite hummande på vad jag tolkar som ett 

jakande svar. 

 

Jag fortsätter samtalet med, ”Vi känner en fortsatt oro för Villes utveckling och det är framför 

allt hans språkutveckling som vi vill fokusera på. Det finns olika stödåtgärder i förskolans 

verksamhet som kan vara till en hjälp för Ville .” Kim avbryter mig och säger snabbt, ”Fast 

jag har hört att han har börjat säga flera olika vokaler hemma den senaste tiden, så det är väl 

en utveckling?” Jag känner ett sting av irritation vibrera i kroppen. Varför kan jag inte få tala 

till punkt? Förstår han inte att jag har viktiga saker att säga? Jag försöker samla mig och svara 

på ett positivt sätt. ”Det kan säkert vara ett tecken på utveckling, men här på förskolan 

använder Ville väldigt få ljud och vi har inte uppmärksammat att det handlar om olika 

vokaler.” Jag tittar på Nellie samtidigt som jag svarar som för att söka hennes bifall. Hon 

nickar instämmande. Miriam frågar, ”Vad är det för slags stödåtgärder som du pratar om?” 

Tankarna blixtrar till i huvudet. Hur kommer föräldrarna att reagera när jag ber om att få 

kontakta en specialpedagog? Vad kommer de att säga? Hur ska jag få fram att deras son 

behöver hjälp, utan att det jag säger uppfattas som att det är fel på Ville? Går det att uttrycka 

på något bra sätt så att vi alla går härifrån med en positiv känsla? Jag känner mig rädd för att 

göra fel. Rädslan försvagar min professionalitet och gör att jag känner mig liten. Mina händer 

blir alldeles fuktiga. Jag svarar, ”Vi skulle vilja få er tillåtelse att diskutera Ville med en 

specialpedagog som har till uppdrag att handleda oss i vårt pedagogiska arbete. 

Specialpedagogen tittar aldrig på barnet specifikt, utan på vilka olika slags pedagogiska 

verktyg som vi i arbetslaget kan använda oss av. Det sker då helt utifrån våra beskrivningar av 

hur vi uppfattar Ville.” Jag uppfattar att blickar utväxlas mellan föräldrarna och kan se hur 

deras kroppar spänner sig. Känslan är som om avståndet mellan oss fysiskt växer i rummet, 

och temperaturen sjunker ett par grader. Jag hinner tänka att nu händer det. Nu går det här 

samtalet åt pipsvängen och jag känner en förtvivlan över att misslyckas. Jag uppfattar att 

föräldrarnas förtroende för mig brakar genom golvet och att deras skyddsmurar fälls upp. 

Pappa Kim stirrar tillbaka med en blick som inte funnits där tidigare och säger med höjd röst, 

”Det är inget fel på Ville. Han är bara lite sen i utvecklingen och det var jag också som barn. 

Alla är ju faktiskt inte stöpta i samma form.” Han andas lite fortare och hans händer darrar. 
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Miriam tittar med en orolig blick på Kim och lägger sin hand på hans arm, som för att både 

trösta och att lugna. Hennes ögon ser ut att tåras, munnen darrar när hon säger, ”Ville är inget 

diagnosbarn och han ska inte stämplas som det.” Jag försöker lugna föräldrarna, samtidigt 

som rädslan får mitt eget hjärtljud att dåna i öronen. Jag försöker visa att jag håller med 

föräldrarna genom att förklara, ”Det här handlar inte om att sätta en diagnos på Ville. Detta är 

varken vårt jobb eller inom vår kompetens. Vårt syfte är att få verktyg till att anpassa 

förskolans verksamhet för att stödja Villes utveckling på bästa sätt. Vi brukar till exempel 

erbjuda barn som inte riktigt upplevs komma igång med sitt verbala språk att använda tecken 

som stöd. Då får barnen ännu ett språk att kunna uttrycka sig med. Vi har upplevt att Ville 

tycker det är jobbigt att byta aktivitet och det kan bero på att han inte uppfattar vad som ska 

ske. Då kan man arbeta med bilder och bildscheman för att han ska känna sig tryggare och få 

ett bättre sammanhang av dagen.” När jag flyttar fokus från specialpedagogen till ett mer 

vardagligt arbete med tecken och bilder som stöd, känns det som att föräldrarna nu börjar 

lyssna på det jag säger. Det känns som om deras skyddsmurar tveksamt börjar sänkas, och 

avståndet i rummet krymper igen. En känsla av hoppfullhet infinner sig hos mig när jag hör 

pappan fråga, nu med lite lugnare röst, ”Tror ni att det här med tecken och bilder skulle vara 

till en hjälp för Ville? Kommer inte de andra barnen att undra varför han ska göra det?” Jag 

svarar, ”Det är absolut ett sätt att försöka ge honom stöd på, men om det fungerar kan vi inte 

veta förrän efter ett tag. Vår erfarenhet av det här arbetssättet har enbart varit positivt hittills. 

Det är ett naturligt inslag i vår verksamhet, eftersom vi redan arbetar med dessa hjälpmedel 

med andra barn.” ”Det låter väl som en god idé att försöka i alla fall, tycker du inte Kim?” 

frågar Miriam och söker hans blick. Han nickar nu instämmande och jag uppfattar att han är 

med på noterna. Det känns som att föräldrarnas förtroende för mig försiktigt börjar spira igen. 

Det får mig att känna mig modig så jag passar på att berätta att våra olika pedagogiska 

redskap är något som vi utarbetat tillsammans med vår specialpedagog. Jag väljer att inte gå 

närmare in på detta för att inte skada det lilla förtroende som vi uppnått, utan säger istället, 

”Ni kan väl fundera lite i lugn och ro på det vi pratat om idag?” ”Det blir bra”, svarar Miriam 

med en suck. ”Vad bra!” svarar jag. “Ska vi ta och summera vad vi diskuterat på mötet?” 

Båda föräldrarna nickar instämmande. Nellie sammanfattar mötet, ”Vi har pratat om att det 

vore bra om Ville fick komma till BVC för att kontrollera hörseln och att ni föräldrar ska 

försöka hinna med att boka en tid.” Hon tittar på både Miriam och Kim som för att bekräfta 

att hon uppfattat rätt. De båda nickar ännu en gång instämmande. Nellie fortsätter, ”På 

förskolan ska vi börja arbeta med tecken och bilder som stöd och ni föräldrar ska återkomma 

om vi kan ta hjälp av vår specialpedagog.” Nellie tittar återigen upp på föräldrarna och frågar, 

”Stämmer detta och är vi överens?” ”Ja, det blir bra så” svarar Kim och reser sig upp. Miriam 
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reser också på sig och jag tackar för mötet och tar dem i hand innan de försvinner ut. Jag 

stannar upp och känner mig helt slut, spänningarna i kroppen släpper och knäna skakar. Mötet 

hade i stora delar känts svårt och tufft, ungefär som att trippa runt i ett minfält. Jag andas ut 

och känner en lättnad över att vi kommit en bit på väg med att få Villes föräldrar med på 

tåget. Jag inser att det fortfarande återstår mycket arbete, men nu kan vi börja ge Ville det stöd 

han behöver. Resten får vi ta efter hand. Jag släcker lampan och lämnar rummet och går hem 

för dagen. 

 

1.3 Vad hände? 

Morgonen efter ringer Miriam och sjukanmäler Ville och säger att han är hemma med feber. 

Det som hon säger i nästa andetag får mig helt ur balans. ”Kim och jag pratade lite igår när vi 

kommit hem efter mötet.” ”Jaha!” svarar jag, men hinner inte säga mer förrän Miriam 

avbryter. ”Vi har kommit fram till att vi varken vill att ni ska arbeta med det här med tecken 

som stöd eller bilderna tillsammans med Ville. Vi tror inte att det behövs. Det här med 

specialpedagogen är absolut inte nödvändigt.” Jag hinner flika in med ett tveksamt okej innan 

jag avbryts igen. ”Vi ringer när Ville är frisk nog att återkomma till förskolan”, säger Miriam 

i nästa andetag och avslutar sedan med ett snabbt, “Hej då!” Kvar står jag med telefonluren i 

handen med en förlamande känsla. Jag känner hur färgen lämnar mitt ansikte, samtidigt som 

tårar av hopplöshet blandat med sorg sakta rinner ner för kinderna. Vad hände egentligen? 

Missade jag något på mötet igår? Var det något jag sa eller gjorde? Utsatte jag föräldrarna för 

press och tvingade dem att komma överens om åtgärderna för Ville? Misstolkade jag 

föräldrarna för att jag så gärna ville hitta bra lösningar? Vad kunde jag gjort annorlunda för att 

lyckats bättre? Vad krävs egentligen för att svåra möten ska bli bra för alla parter? Hur ska jag 

lyckas med att få svåra möten med föräldrar att fungera? 
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2 Möten med Anna 

2.1 Jag känner mig bekymrad 

Solen värmer mot min kind när jag går längs vägen till förskolan. Det är fortfarande tidigt, 

men solen har ändå kommit upp en bit på himlen. Härligt!, tänker jag. Det blir nog en lika 

skön och rolig dag som igår, då vi var ute på gården och lekte nästan hela dagen. Barnen 

njuter verkligen av att äntligen få ta ut cyklarna igen efter den långa vintern.  

 

När jag öppnar grinden till förskolan kommer Ella springande emot mig. Hon bär på en hink 

och spade i ena handen och sin mössa i den andra. ”God morgon Ella!” säger jag glatt. ”Du 

behöver ha mössan på dig. Vill du att jag ska hjälpa dig?” frågar jag henne. Ella nickar och 

hon räcker mig mössan. I nästa andetag säger hon, ”Lotta jag vill ha vatten!” ”Visst ska du få 

vatten, men jag måste först gå och byta om”, svarar jag samtidigt som jag trär mössan på 

hennes huvud. Ella följer mig till dörren som gnisslar när jag öppnar den. Jag vänder mig om 

och säger, ”Jag kommer snart och då ska jag hjälpa dig.” Jag går in på min avdelning, Myran, 

för att klä om. 

 

När jag kommer tillbaka, klädd för utelek, står Ella där och väntar på mig. Tillsammans går vi 

mot förrådet för att ta fram den korta vattenslangen som är avsedd för att barnen själva ska 

kunna hantera den. På vägen hejar jag på Karin, min kollega på avdelningen Ekorren. ”Idag är 

Fabian på gång! Bara så att du vet”, säger Karin i förbifarten. Jag ger Karin en nick till svar 

och går vidare mot förrådet med Ella i handen för att hämta vattenslangen. Orden Karin 

uttalade får min mage att knyta sig av oro för Fabian. Jag kommer att tänka på det Anna, som 

är avdelningsansvarig, sa till mig häromdagen inne på avdelningen. Hon hade 

uppmärksammat att Fabian har svårigheter i sitt sociala samspel med de andra barnen på 

förskolan. Det var skönt att hon tog upp det, eftersom jag också har sett samma svårigheter 

hos Fabian. Vi båda trodde att det var på grund av hans svårigheter som han nu sällan får vara 

med och leka, och att han ofta får skulden för allt som händer. Det var synd att vi aldrig hann 

prata färdigt. Vi kom aldrig fram till hur vi ska hjälpa Fabian. För det måste vi ju, tänker jag, 

när jag sätter nyckeln i förrådsdörren och öppnar den. ”Här är slangen och kopplingen till 

kranen. Nu går vi och fixar vatten åt dig”, säger jag till Ella. Hennes lilla ansikte lyser upp 

som en sol. Tillsammans stänger vi förrådsdörren och vandrar iväg mot den yttervägg där 

vattenkranen sitter. Mina tankar far än en gång iväg till samtalet Anna hade med mig om 

Fabian, och jag inser att vi måste hitta ett gemensamt arbetssätt som gynnar positiva möten 

mellan Fabian och de andra barnen. Sist stod vi i köket och pratade och det kändes fel. Vi 
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borde sätta oss avskilt och diskutera om vad vi kan göra. Jag måste ta upp det här med Anna 

idag, tänker jag, samtidigt som jag kopplar fast vattenslangen i väggen och sätter på vattnet. 

Ella jublar av lycka. Hon sätter sin hink under vattenstrålen och tittar på hur vattennivån 

långsamt höjs i hinken. Då hörs Fabians namn ropas så högt att det ekar över hela gården. 

Pedagogen som ropar låter arg och irriterad. Nej, det här fungerar inte tänker jag upprört. Jag 

måste gå och prata med Anna på en gång. Jag vänder mig mot Ella som vid det här laget har 

fyllt sin hink med vatten och säger, ”Du, Ella! Jag behöver gå in en stund. Klarar du dig själv 

nu?” Hon svarar med ett leende på läpparna, ”Jag ska gå ner till sandlådan och laga soppa.” 

”Vad fint, då kommer jag dit sedan och ser hur det går för dig. Vi ses snart”, säger jag i 

samma stund som Ella går iväg med sin vattenfyllda hink. Själv går jag med beslutsamma 

steg fram till Karin och säger, ”Fungerar det att jag går in en stund? Jag behöver prata med 

Anna om en sak.” ”Ja, gör det du. Jag håller mig på den här sidan av gården och har läget 

under kontroll”, svarar Karin. 

 

När jag öppnar ytterdörren så gnisslar den som vanligt. Irriterat tänker jag för femtielfte 

gången i rad att dörren behöver smörjas. När jag kommer in på avdelningen sitter Anna med 

ett par barn vid ett bord. Anna har datorn framför sig och barnen sitter och ritar. ”Hej Lotta! 

Vi ritar!” klingar Fridas lilla stämma ut i rummet när hon med ett leende på läpparna hälsar på 

mig. ”Hej Frida, och hej Calle!” svarar jag samtidigt som jag går fram och ställer mig vid 

bordet. ”Hej Lotta! Jag ritar en tiger!”, utropar Calle. Det känns som om Calle är på ett 

strålande humör idag. Jag älskar verkligen mitt jobb, tänker jag och ler. Därefter återgår jag 

till funderingarna jag hade på väg in. Mina känslor åker berg och dalbana mellan glädje och 

oro när jag säger till Anna, ”God morgon Anna. Hur mår du?” ”Tack bra”, svarar Anna. ”Hur 

mår du själv”, frågar hon mig med blicken riktad ner i datorn. ”Det är okej, men jag känner 

mig bekymrad efter samtalet vi hade i köket häromdagen, när barnen låg och sov. Jag skulle 

vilja att vi sätter oss ner och pratar under dagen”, svarar jag. Anna tittar upp från datorn och 

ser på mig med en frågande blick. ”Vad menar du?” frågar hon. ”Vi kom ju aldrig överens om 

hur vi skulle göra för att hjälpa barnen i deras sociala samspel med varandra, och det oroar 

mig”, svarar jag Anna. Kan hon redan ha glömt vårt samtal?, undrar jag fundersamt. 

Jaha! Jaså det!” säger hon och fortsätter, ”Vet du vad som hände i morse, när jag öppnade?” 

Hon verkar ha kommit på någonting och tycks vara ivrig att berätta vad det är, men kommer 

av sig när Calle hoppar ner från stolen. Han tar sin teckning och går och lägger den i sin låda, 

sedan ropar han på Frida, ”Kom Frida! Vi går och leker!” Med ett skrapande ljud skjuter 

Frida ut sin stol från bordet. Hon hoppar ner på golvet, samtidigt som hon ropar till Calle, 

“Jag kommer!” Med raska fötter springer de sedan in i lekrummet som ligger bredvid 
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köksdelen där de nyss satt och ritade. Jag tar upp Fridas teckning från bordet och lägger den i 

hennes låda, sedan återgår jag till samtalet med Anna och frågar, ”Vad var det du tänkte 

säga?” Anna riktar sin blick mot mig och fortsätter med en röst som jag inte riktigt kan tolka. 

“Idag, nu på morgonen berättade Calles mamma att Calle klagar på Fabian hemma. Calle 

säger att Fabian slåss och puttas. Hon undrade om detta stämmer. Jag visste inte vad jag 

skulle svara, så jag gav henne ett svävande svar. Jag sa att barnen ännu inte har hittat sina 

platser i gruppen, å så där du vet.” Anna tystnar och tittar på mig som om jag skulle förstå vad 

hon menade. ”Jaha!”, svarar jag henne och börjar funderar på om hon inte förstod vikten av 

det Calles mamma hade sagt? Jag känner mig lite illa till mods och min kropp spänner sig när 

jag säger med allvar i rösten, ”Du, Anna! Det som händer på avdelningen med Fabian har nu 

gått så långt att barnen börjar klaga hemma för sina föräldrar, och det känns inte okej. Vi 

måste göra något åt det redan idag, så att vi kan hantera det som sker. Föräldrarna ska inte 

behöva vara oroliga för sina barn när de blir lämnade här på förskolan”. Anna tittar upp på 

mig, med tillsynes förvånade ögon utan att säga något. Jag väntar en stund, men Anna är tyst. 

Hon säger ingenting, utan fortsätter bara att titta på mig. Hennes tystnad får irritationen i min 

kropp att växa och jag undrar om hon bara låtsas att inte förstå vad jag pratar om. Jag säger nu 

med en röst som säkerligen avspeglar både min irritation och min misstänksamhet, ”Vi 

behöver snarast prata om hur arbetet ska läggas upp på avdelningen för att kunna stötta 

Fabian i hans kontaktsökande. Det behöver bli positiva möten mellan honom och de andra 

barnen. När tror du vi kan göra det?” Anna, som nu inte längre möter min blick säger, ”Vi får 

ta det på vårt avdelningsmöte senare i veckan”. Jag tittar på Anna och nickar till svar, sedan 

lämnar jag köket för att gå ut på gården igen. Jag känner mig både förtvivlad och irriterad. 

Förtvivlad för att jag är orolig för barnen, och irriterad för att Anna skjuter upp något som i 

min värld är så viktigt att det inte går att skjuta upp, även om det bara gäller för några dagar. 

 

2.2 Senare samma vecka 

Nu har vi äntligen haft veckans gemensamma avdelningsmöte, och jag lämnar förskolan med 

en lättnadskänsla inombords. Tillsammans i arbetslaget har, Anna, jag och Fia kommit fram 

till att en av oss alltid ska finnas vid Fabians sida för att stötta honom i de situationer där det 

behövs. Tänk att jag misstolkade Anna tidigare i veckan. Idag var hon helt med på noterna när 

vi pratade om de situationer som uppstår på förskolan kring Fabian. Det känns skönt att vi alla 

såg lika allvarligt på situationen, och att vi nu gemensamt äntligen ska försöka göra något åt 

den. Det här kommer att bli bra, tänker jag. Med lätta steg och med en känsla av 
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välbefinnande travar jag iväg till bussen för att åka hem. Jag känner att i natt kommer jag att 

sova gott. 

 

2.3 Tre månader senare 

Jag sitter på vilan och funderar på det vi bestämde på avdelningsmötet för tre månader sedan, 

angående vårt arbetssätt med Fabian. Jag upplever att det vi gör inte är till någon vidare hjälp 

för någon. Även denna förmiddag har Fabians namn ropats med anklagande röster av både 

pedagoger och barn. Det händer något med Fabian varje dag. Jag funderar om vi verkligen har 

de resurser och den kompetens som krävs för att kunna hjälpa Fabian. Det är dags att prata 

med Anna igen, inser jag. Kanske jag kan ta det efter vilan, tänker jag när jag sitter och 

stryker Petter över håret. Det är bara han som ännu inte har somnat. Den lugna klassiska 

musiken som dovt ljuder ur CD spelarens högtalare har en sövande effekt på mig. Jag känner 

mig lite dåsig när jag gäspande tittar ner på Petters lilla ansikte för att upptäcka att han nu 

sover. Försiktigt reser jag mig upp och smyger ut ur rummet. Jag skjuter igen dörren efter mig 

och smyger fram till Fia som sitter på golvet bredvid ett par av barnen som vilar. Jag böjer 

mig ner och viskar, ”Jag går på rast nu.” Fia nickar till svar. Jag öppnar dörren till rummet där 

Anna står och torkar bordet och säger, ”Du, Anna! Jag skulle vilja att vi sätter oss och pratar 

om Fabian igen. Jag känner att våra åtgärder inte fungerar.” ”Vad menar du?” frågar Anna 

och tittar upp på mig. Hon ser frågande ut. Åh, nej!, tänker jag. Den där blicken och den 

frågan känner jag igen sedan tidigare, och det bådar inte gott. Jag får rysningar längs hela 

ryggraden när jag samtidigt säger, ”Jo, jag upplever att trots våra åtgärder, så har det inte 

blivit bättre för varken Fabian eller de andra barnen. Idag när jag var ute fick Fabian skäll av 

både personal och av barn. Jag får en känsla av att han inte förstår varför. Jag ser inga 

förändringar, trots våra tappra försök att finnas vid hans sida för att stötta honom. Du, jag och 

Fia har inte möjlighet att hela tiden hjälpa honom, eftersom vi helt enkelt inte räcker till.” 

Anna står bara och stirrar på mig med disktrasan i handen. Hon säger ingenting. Varför säger 

hon inget, undrar jag irriterat? Hon måste ju ha sett och hört samma saker som jag. Hur ska 

jag nå Anna och få henne att förstå allvaret i den här situationen? Till slut säger jag utan att 

tänka mig för, ”I läroplanen står det att vår verksamhet ska anpassas till alla barn, och att vi 

har ansvar för att de ska få sina behov tillgodosedda. Vi ska också hjälpa dem så att de kan 

fungera i grupp, och det tycker inte jag att vi har lyckas med. Tycker du det?” frågar jag Anna 

med en röst som är bestämd för att understryka att jag ser allvarligt på situationen. Jag tittar 

på Anna, som vid det här laget ser sammanbiten ut. Hon är fortfarande tyst. Det enda jag har i 

huvudet just nu är att få Anna att förstå att det vi gör inte räcker till, utan att vi måste vidta 
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andra åtgärder. Då slår det mig att Fabians mamma har haft ett samtal med Anna om sin oro 

för Fabian. Om jag påminner henne om det kanske hon förstår vad jag menar, tänker jag och i 

hopp om att få Anna med på noterna säger jag, ”Sedan tänker jag på samtalet som du hade 

med Fabians mamma. Det jag förstod på dig var att föräldrarna är oroliga för Fabian, eftersom 

han är hårdhänt mot sina småsyskon. Du sa även att de vid flera tillfällen hört barn på 

avdelningen tala om för dem hur dum Fabian är och att han slåss. Jag tror att föräldrarna 

skulle uppskatta om vi gjorde en kartläggning av organisationen på avdelningen, i syfte att 

hjälpa deras son. Det skulle hjälpa oss att se vid vilka tillfällen Fabian behöver extra stöd. Kan 

inte du som är avdelningsansvarig be dem att vi får göra en kartläggning? Det kan vara något 

att börja med, tänker jag, eller vad tror du?” frågar jag Anna. Hon svarar med en röst som 

låter avvisande och bestämd, ”Jag anser att vi inte kan göra den bedömningen, eftersom 

Fabian är här så få timmar i veckan. Han har inte fått tillräckligt med tid på sig, och vi måste 

ge honom en chans. Jag ser i alla fall förändringar!” Anna slänger disktrasan i diskhon, utan 

att se på mig. ”Jag tycker inte som du, Lotta”, säger hon och vänder mig ryggen. Hon går ut 

genom dörren med raska och bestämda steg. Där står jag nu med en stängd dörr i blickfånget 

och en förtvivlad känsla sprider sig inom mig. Jag inser att hela samtalet har gått åt skogen. 

Jag vill ju bara Fabians och de andra barnens bästa, men allt blev så fel. Nu står jag här och 

glor på en dörr, och känner mig både uppgiven och förvirrad. Varför det blev så här? Vad var 

det egentligen som hände? Jag vet att jag både blev upprörd och arg när Anna inte ville ta sitt 

ansvar och informera Fabians föräldrar om hans situation. Jag undrar om Anna blev arg eller 

ledsen på mig när jag kom dragandes med läroplanen och kastade den i ansiktet på henne? 

Det var inte så snällt av mig inser jag, men det blev bara så. Jag ville ju få henne att förstå hur 

allvarligt jag ser på situationerna med Fabian. Det här känns inte bra. Är det jag som gör 

något fel? Hur jag än försökte så lyckades jag inte få Anna att förstå. Skulle jag ha gjort på 

något annat sätt? Det känns som om jag famlar i mörkret. Vad gör jag nu? 

 

3 Bakgrund 

Vi är två pedagoger som utbildar oss till förskollärare på Södertörns högskola, efter många års 

erfarenhet av att arbeta inom förskolan. Under utbildningen har vi haft utbyte av tankar, 

erfarenheter och förhållningssätt, samt brottats med tolkning av litteratur. Det har gett oss nya 

insikter av vad arbetet på en förskola innebär, till exempel att man i högsta grad behöver 

kunna interagera med många olika kategorier av människor, såsom personer från 

myndigheter, chefer, kollegor, föräldrar och barn. Det är ingen lätt uppgift. Det förutsätter att 

vi har den kunskap som behövs för att hitta olika sätt att kommunicera på. Vi har haft tankar 
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och funderingar på vad det är i vår kommunikation som gör att svårigheter uppstår i vissa 

samtalssituationer. Vi båda har vid flera tillfällen i vår yrkesroll upplevt att vissa samtal med 

barn, pedagoger och föräldrar inte alltid har fungerat på det sätt som vi förväntat oss. Vi har 

då haft problem med att nå fram med våra budskap, och det har medfört att vi har blivit 

osäkra på vårt sätt att kommunicera. När samtalen inte har fungerat har vi blivit överrumplade 

av känslor som exempelvis oro, misslyckande och ilska. Vi finner det svårt att förstå vad som 

sker i dessa möten. Både med oss själva och med våra samtalspartners. 

 

I möten mellan människor är det mycket som tycks pågå, som vi inte alltid kan identifiera. Vi 

undrar om det är en anledning till att vi hamnar i svårigheter i vissa möten. Speciellt i de 

möten som handlar om enskilda barn. Båda våra berättelser gestaltar svårigheten att genom 

samtal förmedla vår oro för ett enskilt barns behov. I Lottas berättelse handlar det om ett 

samtal mellan henne och en pedagog, där ett barns behov av stöd ligger i fokus. Enligt 

förskolans läroplan, som är ett av förskolans styrdokument, är aktiva diskussioner i 

arbetslaget en förutsättning för att förskolan ska kunna främja barns lärande. Läroplanen 

beskriver även att barn i behov av mer stöd ska få det, utefter sina behov och förutsättningar 

(Skolverket 2010, s. 5-6). I Lottas berättelse upplever vi att hon vid två tillfällen försöker ha 

en aktiv diskussion med Anna. Dels om en metod för ett gemensamt arbetssätt som kunde 

fungera för Fabian och de andra barnen, samt att ta kontakt med Fabians föräldrar. Vid båda 

tillfällena lyckades Lotta inte nå fram med sitt budskap. Dessa möten präglas av olika känslor 

och agerande från både Lotta och Annas håll, och det påverkar Lotta. Det framkallar känslor 

och tankar hos henne. Tankar som bland annat handlar om att hon anklagar och misstror Anna 

för att inte vilja se de behov som Fabian har, och att hon inte tar det avdelningsansvar som är 

tilldelat henne. Alla tankar och frågor tycks skapa en känsla av uppgivenhet hos Lotta, och 

hon frågar sig varför samtalen misslyckas. 

 

Vi upplever att Lottas dilemma handlar om hennes egen oförmåga att förstå och kommunicera 

med Anna. Ibland fungerar det, men inte när hon försöker förmedla, ett för henne viktigt 

budskap. Hur hon än försöker tycks det inte fungera. Lotta upplever att det är något speciellt 

som händer under samtalen som hon inte kan sätta fingret på. Detta gör henne förvirrad, vilket 

medför att hon ifrågasätter sin egen kompetens och sitt eget handlande i samtalen med Anna. 

Kunde hon ha gjort annorlunda? Lotta undrar om hon har den kunskap som krävs för att 

handla klokt i en situation som hennes dilemma beskriver. 
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Malins berättelse beskriver hur hon redan i första mötet med Ville får en orosklump i magen. 

Hennes känslor pendlar mellan oron för Villes utveckling, och misstankar om föräldrarnas 

ärlighet om orsakerna till varför de uteblivit från BVC-besöket, och bytt förskola. Hon har 

även en rädsla för att bli överkörd av föräldrarna på mötet, samt en rädsla för hur föräldrarna 

ska reagera när hon berättar för dem att deras barn är i behov av stöd. Förskolans läroplan 

beskriver att det arbete som görs tillsammans med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. Arbetslaget ska även skapa en tillitsfull relation med föräldrarna 

(Skolverket 2010, s. 13). Malin anser att en tillitsfull relation med föräldrar är en viktig 

förutsättning för att de tillsammans ska kunna utforma arbetsmetoder som stödjer deras barns 

särskilda behov. Inför mötet tror Malin att denna relation finns att bygga på och försöker 

verkligen göra förutsättningarna så bra som möjligt för att mötet ska bli positivt. Mötet blir 

istället en känslomässig berg- och dalbana ur allas perspektiv, och det påverkar Malin. 

 

Vi upplever att Malins dilemma handlar om att hennes sätt att kommunicera i mötet inte 

fungerar. Malin tror att förberedelserna och mötets genomförande skett på rätt sätt, men ändå 

når hon inte fram med sitt budskap. Det medför en känsla av misslyckande, men även en 

förvirring som lämnar Malin med en hel del frågetecken. Kunde hon förberett Villes föräldrar 

bättre på mötets syfte, och hur kändes det att vara förälder i denna situation? Kunde Malin 

handlat annorlunda för att mötet skulle fått ett positivt resultat och i så fall hur? Vad var det 

som egentligen gick fel? 

 

4 Syfte 

Syftet med vår essä är att vi vill få en ökad förståelse och medvetenhet om vad det är som gör 

oss osäkra när vår kommunikation med andra misslyckas. Vi vill även undersöka vilka olika 

faktorer som påverkar beteenden i de möten och samtal som bland annat våra berättelser 

illustrerar. Med nya kunskaper hoppas vi på att hitta verktyg som vi kan använda oss av för att 

bli mer professionella i kommunikation med föräldrar, kollegor och barn. Kanske kan det 

även bli till hjälp för andra som läser vår essä. 

 

5 Tankar och frågeställningar 

Våra dilemman handlar om att vår kommunikation med våra samtalspartners inte fungerar. På 

olika sätt försöker vi, men misslyckas och vi förstår inte varför. Detta misslyckande gör oss 

osäkra och för med sig starka känslor hos oss båda. Det väcker många tankar och 

frågeställningar om vad det kan tänkas bero på. 
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Vår uppfattning av våra berättelser är att vi båda drivs av en önskan att göra rätt, ur ett 

professionellt perspektiv enligt förskolans uppdrag. Det vi frågar oss är om vår uppfattning av 

det ”rätta” verkligen är det rätta ur barns, kollegors eller föräldrars perspektiv? Vad händer 

med de inblandade i ett samtal när uppfattningarna om vad som är rätt inte stämmer överens? 

 

Vi undrar hur vi som pedagoger ska förhålla oss i professionella samtal, när vi samtidigt 

troligtvis bär på föreställningar och känslor som påverkar vårt agerande i våra möten? Är 

professionalitet detsamma som att inte visa de känslor som man bär på? I Malins möte med 

föräldrarna finns det flera tillfällen där hon försöker kamouflera tankar och känslor. Är det 

möjligt att dölja vårt innersta, eller avslöjas vi av vårt kroppsspråk? Vad händer när man som 

i Lottas fall, som vi uppfattar det, har en rak och tydlig kommunikation gentemot Anna?  

Vilka faktorer kan tänkas påverka samtal så att de blir utvecklande eller framgångsrika för 

alla inblandade? Går det alltid att hitta en bra lösning för alla? Påverkas vi av våra 

förväntningar och tidigare erfarenheter i våra samtal? Vi har uppmärksammat många olika 

frågor genom reflektion av våra berättelser, men de här frågeställningarna har vi valt att 

fokusera på: 

 

 På vilket sätt påverkas vårt eget och andras beteenden i samtal och möten av de 

erfarenheter vi bär med oss, våra känslor och värderingar? 

 Vad är ett samtal och vilken form av kunskap behövs för att samtal och möten ska bli 

professionella? 

 

6 Metod  

6.1 Essäskrivande 

Vi har valt att skriva denna essä tillsammans, då vi såg att våra svårbedömda, självupplevda 

berättelser kompletterade varandra. Vi tror att vårt gemensamma reflekterande kan upptäcka 

olika perspektiv av våra dilemman och att det ökar möjligheten att finna mönster som kanske 

inte blir synliggjorda annars. För att arbetet ska kunna bli djupgående behövs ett gemensamt 

reflekterande. Vi måste ha modet att blottlägga känslor och svagheter inför varandra. Det 

kräver att vi har ett gott omdöme och tar ett moraliskt ansvar både gentemot varandra och för 

våra berättelser. Enligt teologen Jan-Olav Henriksen och filosofen Arne Vetlesen innebär ett 

kompetent och välgrundat omdöme, att man kan se samspelet mellan närhet och distans. Det 

förutsätter att vi vågar vara nära, och använda oss av våra egna, personliga förutsättningar. 
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Det behöver också finnas en balans mellan närhet och distans. En distans kräver att vi kan se 

saker med andras ögon och lära av andras erfarenheter. Henriksen och Vetlesen menar att det 

sker när vi arbetar med andras tankar och reflektioner (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 19). Vi 

ser att essäskrivandet innebär att vi arbetar med varandras och med andras tankar genom att 

bland annat reflektera gentemot litteraturen. 

 

Vår förhoppning är att vårt gemensamma essäskrivande blir ett verktyg som hjälper oss att 

synliggöra våra erfarenheter i samtal och möten. Det verktyg som hjälper oss att få en ökad 

medvetenhet och förståelse för vad som hände i våra dilemman. Med denna lärdom hoppas vi 

på att kunna utveckla vår praktiska kunskap. 

 

Vad innebär det då att skriva en essä, och hur blir en essä till? Enligt Lotte Alsterdal, 

arbetslivsforskare, är det en särskild form av skrivande som prövats ut på Södertörns 

högskola. Hon beskriver essäskrivandet som en process där man i flera omgångar växlar 

mellan skrivande, läsande och ett reflexivt undersökande tillsammans med handledare och 

kurskamrater. Essän består av tre delar. En berättelse som handlar om en konkret, svårbedömd 

handlingssituation, samt egna tankar och reflektioner över berättelsen. Dessa varvas med 

perspektiv utifrån, som kopplas till den egenupplevda berättelsen (Alsterdal 2014, s. 53). 

 

I skrivandet fungerar berättelsen som en slags utgångspunkt för mötesplats och gemenskap, 

enligt Jo Bech-Karlsen, som är högskolelärare i journalistik. Berättelsen är erfarenhetens 

uttrycksform där alla som skriver måste använda sin erfarenhet. Han menar att det är en 

avgörande skillnad att skriva om något självupplevt, än att skriva om andras upplevelser. Det 

uppstår reflektioner genom att arbeta med den egna erfarenheten (Bech-Karlsen 1999, s. 5, 

19). Våra gestaltande berättelser är tänkta att under denna essä bli en mötesplats och en 

uttrycksform för våra erfarenheter. Vi försöker koppla dem till relevant litteratur och 

forskning. Därmed hoppas vi på att synliggöra vår praktiska kunskap i våra 

handlingssituationer, och med hjälp av den kunna bli mer professionella i våra framtida 

samtal och möten. 

 

Har vi den praktiska kunskapen som krävs för att handla klokt i de situationer som vi båda 

befinner oss i? Det är svårt att sätta fingret på vad praktisk kunskap är. Enligt Alsterdal, kan 

praktisk kunskap inte uttryckas i ord på samma vis som faktakunskap. Praktisk kunskap visar 

sig i handling, bland annat i att handla så klokt som en situation kräver (Alsterdal 2014, s. 54, 

65). Enligt filosofen Christian Nilsson, kommer begreppet praktisk kunskap ursprungligen 
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från Aristoteles som beskrev den som en praktisk klokhet eller fronesis. En klokhet som är 

speciellt viktig och som kommer till användning i våra konkreta handlingssituationer när ett 

dilemma uppstår. Enligt Aristoteles kan ett dilemma uppstå när våra omedvetna och 

vanemässiga beteenden får oss att handla efter det som känns rätt i en viss situation. Om ett 

vanemässigt beteende leder till ett dilemma, kan det bero på att vårt beteende behöver 

korrigeras. Det är då Aristoteles menar att man kan ta hjälp av fronesis för att veta hur man 

ska handla i en viss situation (Nilsson 2009, s. 48). 

 

Hur kan fronesis hjälpa oss här och nu, i våra dilemman? Vilka beteenden har vi som behöver 

korrigeras med hjälp av fronesis, för att liknande dilemman inte ska uppstå? Nilsson menar att 

fronesis innehåller både det förflutna och framtiden. Det som har skett kan vara annorlunda 

om det belyses ur olika perspektiv. Det beror på hur vi väljer att tolka det som hände, och hur 

vi väljer att använda oss av den tolkningen i framtida situationer (Nilsson 2009, s. 53). För oss 

innebär det att vi inte kan ändra det som hänt, men vi kan lära oss av det. Vårt lärande skapas 

i den tolkningsprocess som sker under essäskrivandet, där reflekterandet över våra 

egenupplevda berättelser är drivkraften. Vi hoppas på att reflekterandet hjälper oss att uppnå 

ny kunskap. En person som stödjer denna teori är idéhistorikern och forskaren Bernt 

Gustavsson, som anser att ett reflekterande över det egenupplevda leder till förnyade 

kunskaper (Gustavsson 2000, s. 101). 

 

6.2 Hermeneutik 

Essäskrivandet hör hemma i hermeneutiken. Enligt pedagogerna Ulf Brinkkjær och Marianne 

Høyen, betyder ordet hermeneutik tolka, förklara eller översätta (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 

73). Runa Patel och Bo Davidsson, författare inom forskningsmetodik, beskriver 

hermeneutiken som en vetenskaplig inriktning som försöker förstå grundbetingelserna för den 

mänskliga existensen. Förståelsen kan uppstå genom studier och tolkningar av det som 

uttrycks i det talade och skrivna språket, men även i tolkandet av människors handlingar 

(Patel & Davidsson 1991, 2003, s. 28-29). 

 

För oss innebär hermeneutiken att vi kommer att använda oss av vår egen förförståelse som 

ett verktyg, vilket gör tolkningen av materialet subjektivt. Denna process tar tid, då vi hela 

tiden försöker titta både på helheten och delarna som utgör helheten. Brinkkjær och Høyen 

beskriver denna process som den hermeneutiska cirkeln. Förståelseprocessen liknas vid ett 

pusselläggande som startar med att prova sig fram med slumpmässiga bitar. När pusselbitarna 
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börjar falla på plats börjar de bilda en helhet. Bitarna passar inte alltid, men man rör sig hela 

tiden mellan del och hel för att kunna färdigställa pusslet (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 75). 

 

6.3 Teoretiska perspektiv 

I vårt reflekterande har vi valt att använda oss av teorier från psykologin, sociologin och lite 

från filosofin, med hjälp av dem försöker vi förstå vad som händer i våra möten utifrån olika 

perspektiv. I sociologin ingår systemteorin, och den kommer att ha en stor plats i vårt 

reflekterande. Vi båda har för avsikt att med hjälp av adekvat litteratur och ett 

systemteoretiskt tänkande försöka förstå vårt eget beteende i de möten våra berättelser 

illustrerar. Med nya kunskaper och insikter har vi sedan möjlighet att förändra vårt eget 

beteende, och genom det utveckla vår kompetens att kommunicera i möten. Speciellt i de 

möten vi har med barn, pedagoger och föräldrar i vårt yrke. 

 

Socionomen Görel Fred beskriver att systemteorin bland annat uttrycker att de olika 

delsystem vi lever i, såsom vänner, arbete, skola och familj påverkar varandra. Ingenting sker 

isolerat. En av systemteorins grundtankar innebär att vårt beteende formas i relation med 

andra. Det innebär att vi kan åstadkomma förändringar i relationer genom att göra något 

annorlunda (Fred 2005, s. 11, 120). Psykologen Oscar Öquist beskriver att man med ett 

systemteoretiskt tänkande har förändring och utveckling framför ögonen, och att det ger 

vardagliga problem nya infallsvinklar (Öquist 2010, s. 6-7). 

 

6.4 Etiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till olika etiska aspekter genom att anonymisera förskolorna och alla 

inblandade som berättelserna handlar om. Namnen är fingerade, men inte våra egna. Vi har 

även ändrat i vissa detaljer när det gäller tid och rum. 

 

7 Reflektion 

7.1 Vad är ett samtal? 

För att få en förståelse för ett samtals innebörd behöver vi först ta reda på vilket syfte 

kommunikationen i ett samtal har. Enligt Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, är 

språket det främsta sättet att kommunicera på och är centralt för mänskligt lärande. Han 

menar att det är vårt redskap för att uttrycka egna erfarenheter och iakttagelser till andra 

(Säljö 2005, s. 81). Psykologen Hilmar Thor Hilmarsson uttrycker att vi diskuterar och 
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förmedlar oss genom samtal. Vi byter tankar och känslor, samt använder samtalet som ett 

redskap för att skapa utveckling och förändring (Hilmarsson 2012, s. 12). En förutsättning för 

en god kommunikation är bland annat, enligt Arne Maltén, lektor i pedagogik, att de som 

samtalar måste kunna “pejla in varandra” och kommunicera på samma våglängd. Det är 

annars risk för att man pratar förbi varandra, till exempel genom att den ena ger uttryck för 

sina tankar och den andre svarar med sina känslor (Maltén 1998, s. 15). 

 

Om vi tolkar våra samtal utifrån Säljö, Hilmarsson och Maltén så kan vi se likheter dem 

emellan. Det vi kan se är att vi använder oss av samtalet som ett redskap för att som Säljö 

beskriver, kommunicera våra egna erfarenheter och iakttagelser. Lotta försöker kommunicera 

med Anna om sina iakttagelser om Fabian och Malin försöker förmedla sina iakttagelser om 

Ville. Ingen av dem lyckas dock använda samtalet som ett redskap till förändring och 

utveckling, som Hilmarsson menar. Varken Lotta eller Malin får till en förändring för de barn 

som de oroar sig för. Vi kan med Malténs beskrivning av god kommunikation, tolka att vi inte 

alla gånger är på samma våglängd som våra samtalspartners, eftersom vi tycks tala förbi 

varandra. Hur kommer det sig att vi talar förbi varandra? Anders Wächter, socionom och 

psykoterapeut, menar att om man kommer in i ett samtal med olika förväntningar, syften eller 

dolda uppdrag, kan det påverka den man samtalar med (Wächter 2001, s. 82-83). Lottas syfte 

i hennes samtal är att sätta ord på Fabians svårigheter för att hitta ett sätt att hjälpa honom. 

Malins syfte är att få föräldrarnas tillåtelse till att få handledning av en specialpedagog, och 

att inleda olika hjälpåtgärder för Ville. Hur stor delaktighet får Anna och Villes föräldrar i 

samtalen, och hur stort utrymme får deras åsikter när vi är så målfokuserade? Vad hade hänt 

om Lotta i sitt sista samtal med Anna hade börjat med att fråga om hennes åsikt hur hon 

tyckte det gick för Fabian? Vad hade hänt om Malin börjat mötet med att fråga föräldrarna om 

hur de uppfattar Villes vistelse på förskolan? 

 

Kan det vara så att vi inte är på samma våglängd som de vi samtalar med? Missade vi 

föräldrarnas och Annas våglängder för att vi inte lyssnade på dem? Är lyssnandet en form av 

kunskap som krävs för att ha ett samtal? Enligt psykologerna Johan Holmberg och Magnus 

Stalby så behövs ett aktivt lyssnande i samtal med andra och det sker genom att vi är mer än 

fysiskt närvarande. Den vi samtalar med behöver även få känna att vi lyssnar på och att vi 

uppfattar vad de säger. De måste också ges möjligheten att få prata till punkt (Holmberg & 

Stalby 2010, s. 93-94). 
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Kan det vara så att vi inte använder ett aktivt lyssnande på grund av att vi är så fokuserade på 

det budskap vi vill förmedla? Holmberg och Stalby menar att vi har svårast att lyssna när vi 

upplever att den vi samtalar med vill något annat än vad vi själva vill. Det är då vi slutar 

lyssna och istället övergår till att övertala, förändra och förklara, vilket kan medföra att den 

andre blir tyst, undvikande eller förklarande (Holmberg & Stalby 2010, s. 89-90). När vi 

reflekterar över Malins möte utifrån Holmbergs och Stalbys teorier uppfattar vi att föräldrarna 

undvikande försöker förklara orsaken för Malin om det uteblivna BVC- besöket. Vi kan även 

se att Malin vid flera tillfällen försöker övertala föräldrarna till att besöka BVC, men även se 

fördelarna med att koppla in en specialpedagog. När vi utgår ifrån samma teori i tolkandet av 

Lottas sista möte med Anna, kan vi se att hon försöker övertala Anna att se Fabians behov 

som hon själv upplever dem. Hon tar till både läroplanen och Fabians föräldrars oro för att nå 

fram till Anna med sitt budskap. Det som händer först är att Anna blir tyst. Vår tolkning 

utifrån Holmberg och Stalby, är att Annas tystnad kan vara en reaktion på att Lotta försöker 

övertala henne att ändra åsikt. En annan förklaring kan vara att Anna tröttnat på Lotta och 

hennes övertalningsförsök och därför går sin väg efter att ha hävdat sin syn på saken. 

 

När vi samtalar så använder vi oss bland annat av vårt verbala språk. Hilmarsson skiljer på 

innebörden av att tala till och att samtala. Han menar att när vi samtalar så talar vi med någon, 

och då anstränger sig samtliga att förstå varandras budskap. När alla deltar på samma villkor 

medför det att alla känner sig delaktiga och engagerade i samtalet. Enligt Hilmarsson leder 

delaktighet och engagemang till att vi är beredda att genomföra det vi kom överens om. Då är 

samtalet ett redskap för att skapa förändring och utveckling. Om vi däremot talar till någon, 

får vi ingen, eller endast en tillfällig effekt som inte skapar en förändring eller utveckling 

(Hilmarsson 2012, s. 12-13). 

 

Vi upplever att det är svårt att tolka vad som sker i det första mötet som Lotta har med Anna. 

Vi får känslan av att det är en kombination av att de samtalar med varandra och att de talar till 

varandra. Samtalet ledde inte till en förändring, men det fick en tillfällig effekt genom att 

Lotta accepterade att diskussionen om Fabians behov skulle ske på avdelningsmötet senare i 

veckan. När Lotta däremot talade till Anna vid hennes sista försök som berättelsen gestaltar, 

verkar det som att det inte gav någon effekt över huvud taget. Det ledde varken till någon 

förändring eller till utveckling. Under avdelningsmötet samtalade Lotta, Anna och Fia med 

varandra. Tack vare det kom de tillsammans överens om att en pedagog alltid skulle finnas 

vid Fabians sida, vilket ledde till ett förändrat arbetssätt. 
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Det vi upplever är att Malin och föräldrarna bitvis samtalade med varandra under mötets 

gång, då de kom överens om att förskolan skulle börja arbeta med tecken och bilder som stöd 

för Ville. Genom samtalet skulle den överenskommelsen kunnat leda till en förändring. Dagen 

efter ringde en av föräldrarna och meddelade att de inte ville att förskolan skulle arbeta med 

tecken och bilder som stöd. De ansåg att det inte behövdes. Utifrån Hilmerssons teori kan det 

innebära att Malin hade talat till föräldrarna och inte med dem, eftersom samtalet endast fick 

en tillfällig effekt. Den tillfälliga effekten kanske berodde på att föräldrarna inte kände sig 

delaktiga i de beslut som fattades, och därför inte var beredda att genomföra 

överenskommelsen. 

 

Det vi genom denna reflektion kommit fram till är att när dilemman uppstår i våra berättelser, 

tycks det bero på att vi talar till våra samtalspartners och inte med dem. Vi antar att det beror 

på vår angelägenhet att få fram vårt budskap, vilket medförde att kommunikationen uteblev. 

Vi bjöd inte in de andra deltagarna att komma med egna tankar och åsikter. Kan det förklara 

vår brist på förståelse för vad som hände under våra samtal? Kan det vara så att vi saknar 

kunskap om vad samtalets olika delar innebär och därför inte lyckats omsätta denna metodik i 

praktiken. Enligt Psykologen Elisabeth Sellerfors, innebär samtalsmetodik att man har 

kunskap om hur relationer mellan människor utvecklas och underlättas. Det handlar om att bli 

medveten om hur ens egna reaktioner och attityder styr i samtalet. Endast teoretisk kunskap 

om samtalsmetodik räcker inte, menar Sellerfors. Teorin måste tillämpas praktiskt (Sellerfors 

1990, s. 9). 

 

7.2 Professionalitet i möten och samtal 

I vår yrkesroll på förskolan ingår det att ha samtal och möten med både föräldrar och 

kollegor. Det är en förutsättning för att vi som förskolans läroplan säger, ska kunna vara ett 

komplement till hemmet, så att varje barn kan utvecklas rikt och mångsidigt (Skolverket 

2010, s. 13). För att det ska kunna ske behöver verksamheten grunda sig på ett gott samarbete 

med barnens föräldrar, men även med arbetslagen. Vi anser att ett gott samarbete innebär att 

var professionell i de olika samtalsformerna som vi använder oss av. 

 

Hur ser de olika samtalsformerna ut? De samtal som uppstår mer spontant med föräldrar, som 

till exempel sker vid lämning eller hämtning, handlar ofta om ett utbyte av information kring 

barnet. Maria Simonsson, lektor i didaktik och Ann-Marie Markström lektor i pedagogik, 

beskriver dessa typer av samtal som vardagssamtal eller informella samtal som kan initieras 
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av både personal och föräldrar. Dessa samtal tar ofta plats i förskolans hall. Hallen blir då en 

arena för ett skifte mellan hem och förskola, men även en plats för samarbete och förhandling 

(Markström & Simonsson 2013, s. 25). Enligt Markström och Simonsson är möten så som 

inskolningssamtal, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, föräldramöten och specifika 

fokuserade samtal, så kallade formella samtal. Dessa samtal har ett specifikt syfte, struktur 

och agenda. Det är oftast förutbestämt vilka som ska delta i dessa möten (Markström & 

Simonsson 2013, s. 26-32). 

 

Oavsett om samtalen sker med föräldrar eller personal, har vi valt att indela dem i informella- 

respektive formella samtal. I Lottas berättelse sker det både informella- och formella samtal. 

Det informella samtal som initieras av Anna ger kanske Lotta en indikation på att informella 

samtal är godkända utav Anna. När Lotta själv initierar informellt samtal med Anna, fungerar 

det inte alls. Vad beror det på? Har Anna ett behov av att vara den som styr de informella 

samtalen och i så fall varför? Kan det vara så att Anna känner sig osäker och överrumplad när 

det är Lotta som styr de informella samtalen, eller är det Lottas tydliga ifrågasättande som inte 

fungerar för Anna? Hade det varit en skillnad för Anna om ifrågasättandet skett på ett formellt 

avdelningsmöte istället? Kan det vara så att enligt Annas ritual ska vissa samtal eller möten 

ske på en bestämd tid och plats? Är det trygghet som Anna behöver? Den trygghet som ett 

formellt samtal kanske kan ge genom dess struktur, agenda och bestämda syfte. Utifrån våra 

tolkningar kan vi se att det formella samtalet på avdelningsmötet fungerade för alla 

inblandade, eftersom de kom överens om ett gemensamt arbetssätt. Samtalet tycktes fungera 

under ordnade förhållanden. Kan det bero på att de har tidigare positiva erfarenheter av denna 

samtalsform? 

 

I Malins berättelse sker informella samtal under Villes inskolning och hon berättar även om 

att ett formellt uppföljningssamtal har skett. Mötet med Villes föräldrar är ett formellt 

specifikt samtal, där Malin vill förmedla den oro som finns över Villes utveckling. Vi tolkar 

att i Malins möte finns en motsträvighet där hon försöker göra ett formellt möte mer 

informellt. Det formella är att samtalet har ett specifikt syfte och det är förutbestämt att 

föräldrarna ska delta. Officiellt är Nellie med för att föra anteckningar, men det är något som 

föräldrarna inte förberetts på. Det som kännetecknar det informella i Malins berättelse, är 

hennes ritual inför mötet. Hon ordna miljön med kaffe, tända ljus för att skapa en mysig 

stämning, samt byter kläder för att samtalet ska få en mindre officiell ton. 
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Sellerfors beskriver att det finns olika faktorer som kan påverka ett samtals förutsättningar. 

Hon menar att det är viktigt att mötet kan ske i ett avskilt rum, där de som samtalar inte kan 

distraheras av det som sker utanför rummet. Möbleringen i rummet bör vara så att alla kan 

komma i samma nivå och är placerade så att de kan se varandra. Sellerfors poängterar att 

sättet att klä sig och att bete sig också ingår i samtalsmiljön för föräldern (Sellerfors 1990, s. 

43-44). Om vi tolkar utifrån Sellerfors beskrivningar av vad som påverkar ett samtals 

förutsättningar, så försökte Malin inte göra ett formellt möte informellt, utan snarare göra 

samtalsmiljön så god som möjligt för Villes föräldrar. 

 

Nu tillbaka till frågan om vad det innebär att vara professionell i ett samtal. Det finns många 

teorier om detta, har vi förstått under skrivandets gång. Sellerfors menar att professionalitet 

handlar om att man har och tillämpar speciella kunskaper som ger en tydlighet åt yrket. Med 

ett professionellt förhållningssätt ska vi pedagoger alltid i första hand styras av det som är till 

nytta för föräldern eller barnet, inte av egna behov (Sellerfors 1990, s. 20). Hilmarsson menar 

att i ett professionellt samtal måste vi lämna den lösa struktur som ett privat samtal innebär 

och i stället hålla en bestämd struktur så att resultat kan uppnås. Det innebär att det finns ett 

syfte, men även att det är en som leder samtalet och en som följer. Denna fördelning i 

samtalsstrukturen betyder även att vi har olika roller i samtalet. Olika roller innebär att vi har 

olika uppgifter, varav samtalsledarens uppgift är att skapa och behålla en god relation under 

samtalet. Detta kräver enligt Hilmarsson att den som leder samtalet har en förmåga till 

självinsikt, och är medveten om hur sitt eget samtalsbeteende påverkar andra (Hilmarsson 

2012, s. 26). 

 

Om vi tolkar våra berättelser utifrån Sellerfors och Hilmarssons teorier, ser vi att både Lotta 

och Malin har olika roller i förhållande till sina samtalspartners. Kan det vara så att våra olika 

roller är en bidragande del till våra dilemman? I Lottas fall innebär det att hon har rollen som 

kollega med barnskötaransvar och Anna har en förskollärarroll med ett avdelningsansvar. 

Denna rollfördelning innebär troligtvis att Lotta ställer högre krav på Annas ansvarstagande, 

medan Anna i sin tur kanske anser att hon uppfyller sitt ansvar. Intar hon en maktposition 

genom sin roll när hon bestämmer att diskussionen om Fabians behov kan vänta tills 

kommande avdelningsmöte? 

 

I Malins fall innebär det att hon har en pedagogroll och en samtalsledarroll i mötet med Villes 

föräldrar, som innehar en föräldraroll. Malin försöker inför detta möte att skala bort rollen 

som förskolechef, men går det verkligen? Kan Villes föräldrar se och skilja på Malins olika 
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roller? Bidrar Malins olika roller att hon hamnar i en maktposition då hon även använder sig 

av ett ordförråd som tillhör hennes genrer av yrke? Markström och Simonsson menar att man 

i ett utvecklingssamtal hamnar i olika roller och positioner där förskollärarna företräder en 

profession och en institution. De får då rollen som experter. Föräldrarna är medborgare i 

behov av service och företrädare för sina barn. De får rollen som lekmän (Markström & 

Simonsson 2013, s. 46). Vi ställer oss frågan hur föräldrarna påverkas utav rollen som 

lekmän? Känner de sig som mindre vetande och i underläge där deras tankar och tyckande 

inte väger lika tungt som Malins? Kan det vara därför de initialt går med på 

överenskommelsen om stödåtgärder för Ville? 

 

Våra berättelser beskriver hur vi båda har många tankar och känslor i de olika 

samtalssituationerna. Det får oss att tänka på hur det påverkar vår professionalitet. Är 

professionalitet i samtal detsamma som att försöka dölja de känslor eller tankar som man bär 

på? Enligt Holmberg och Stalby kan vi inte ta in och förstå den andres situation om vi 

samtidigt låter våra egna känslor och behov styra beteendet i samtalet (Holmberg & Stalby 

2010, s. 93-94). Psykologen Anders Engquist anser att vara professionell inte är detsamma 

som att vara kylig, distanserad eller enbart sakinriktad. Samtalsledaren bör alltid ha sin 

samtalspartners bästa för ögonen och inte låta sina egna behov styra samtalet (Engquist 2002, 

s. 21-22). Holmbergs, Stalbys och Engquists tankar kompletterar varandra och vi tolkar att de 

visar på att professionalitet i samtal inte bara kan ses ur ett perspektiv. Hilmarsson menar att 

professionalitet i samtal handlar om att lyssna mer än du talar. Lyssnandet på andra innebär 

att vara känslomässigt intelligent i samtal. Det gör att du skapar ett förtroende för dig som 

person, vilket i sin tur leder till att andra lyssnar och även vill förstå dig (Hilmarsson 2012, s. 

116, 157). 

 

7.3 Erfarenheter som vi bär med oss 

Det vi har frågat oss är om vårt eget och andras beteenden påverkas av det vi bär med oss 

ifrån tidigare erfarenheter och upplevelser. När vi reflekterar över denna fråga utifrån 

systemteorin, menar Fred att vårt beteende formas i relation till andra, och genom det skapar 

vi oss olika kartor av verkligheten. Fred förklarar innebörden med att vi människor inte 

upplever en gemensam verklighet. Vi tolkar världen på olika sätt. Det beror på att vi alltid 

tolkar nya erfarenheter utifrån våra tidigare (Fred 2005, s. 11, 23, 120). Holmberg och Stalby 

anser även de, att vi formats av den historia vi bär med oss. De anser att det är den miljö och 

kontext vi befunnit oss i som har förstärkt eller försvagat våra beteenden. I varje 
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samtalssituation kommer dessa tidigare erfarenheter att ha betydelse för vilka beteenden som 

visas upp (Holmberg & Stalby 2010, s. 76-78). Enligt socialpsykiatrikern Tom Andersen har 

varje människa en så kallad konstruerad uppfattning av den situation som denne ingår i. Det 

är den uppfattningen som är personens verklighet (Andersen 2011, s. 56). 

 

Vi ser likheter mellan Andersens, Freds, Holmbergs och Stalbys förklaringar på det vi bär 

med oss in i samtal med andra människor. Vår tolkning är att våra så kallade konstruerade 

uppfattningar har skapats av våra tidigare erfarenheter, som i sin tur har påverkats av den 

miljö och kontext vi befunnit oss i. Det medför att vi skapar vår egen karta av verkligheten. 

Vad har dessa olika kartor för betydelse för våra dilemman? 

 

I Malins berättelse kan vi utläsa att hon bär med sig negativa erfarenheter från ett tidigare 

samtal där hon blev ifrågasatt och överkörd av en förälder. Enligt systemteorin skulle det 

innebära att Malin genom den erfarenheten kan ha skapat sin egen karta av verkligheten. En 

verklighet som Andersen menar är en konstruerad uppfattning. Det blir Malins egen karta av 

verkligheten som hon bär med sig in i mötet med Villes föräldrar. När vi tolkar Malins 

beteende utifrån Holmbergs och Stalbys teori, kan vi uppleva att hon har försvagats genom en 

tidigare negativ upplevelse. Med denna tolkning blir det förståeligt att Malin inför och under 

mötet med Villes föräldrar känner en stor osäkerhet, och den avspeglas troligtvis i hennes 

beteende under mötets gång. 

 

Något vi vill belysa är att i Malins möte med föräldrarna är det tre kartor av verkligheten som 

möts. Vi vet inte vad föräldrarna bär med sig in i mötet, vilket gör att vi endast kan spekulera 

i vad som kan tänkas påverka deras beteenden. Om Villes föräldrar tidigare har negativa 

upplevelser av ett möte som handlat om deras sons svårigheter på förskolan, kan det ha format 

deras olika kartor av verkligheten. Det har i så fall medfört att de har en konstruerad 

uppfattning om att möten med misstänkt samma innehåll kan förorsaka samma negativa 

upplevelser. Troligtvis kan deras beteende ha påverkats av detta. Ett beteende vi upplever att 

föräldrarna kan tänkas ha, är att de skjutit upp mötet vid ett flertal tillfällen. Kanske för att 

slippa gå in i en situation som de sedan tidigare har negativa upplevelser av. En annan 

tolkning av föräldrarnas kartor av verkligheten är att det kanske inte finns någon oro över 

Ville och hans utveckling. När vi återgår till Malin, kan vi se att hon tycks lämna mötet med 

en uppfattning att hon och föräldrarna har en gemensam överenskommelse. Enligt 

systemteorin verkar de uppleva en gemensam verklighet, och orientera sig efter samma karta. 
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I efterhand visade det sig att så inte var fallet, då samförståndet kring åtgärdsplanen inte 

uppfylldes. 

 

 När vi reflekterar över Lottas berättelse kan vi se att i det samtal som Anna spontant inleder 

med Lotta på avdelningen, tycks båda ha samma uppfattning om Fabians behov. Enligt 

systemteorin orienterade de sig efter samma karta, och genom det bekräftar de varandras 

verklighet. Det medförde att samtalet skedde i samförstånd. I samtalen som Lotta vid två 

senare tillfällen, spontant inleder med Anna om Fabians behov, upplever vi att Annas och 

Lottas kartor av verkligheten inte stämde överens. Vad beror det på? Kan det vara så att Lotta, 

som Holmberg och Stalby menar, går in i dessa samtalssituationer utifrån sin tidigare 

samtalserfarenhet med Anna, då deras uppfattningar verkade stämma överens? Hade Lotta 

genom denna situation, konstruerat en uppfattning som sedan blivit hennes verklighet? Var 

det den verklighet som skapade hennes beteende när hon gick in i sina spontana samtal med 

Anna? 

 

Vad Annas karta av verklighet innehöll har vi svårt att tolka. Kanske kan det vara så att när 

Anna själv spontant diskuterade Fabians behov, reflekterade hon inte över när och var 

diskussionen ägde rum, men när Lotta spontant tog upp samma sak, såg Annas karta av 

verklighet annorlunda ut. Kan det vara så att Anna vid dessa tillfällen hade, som Andersen 

menar, en konstruerad uppfattning av att dessa diskussioner bör äga rum på ett 

avdelningsmöte? 

 

Det vi nu frågar oss är om vi kunde ha gjort annorlunda i våra möten? Det vi kan se utifrån 

våra samtal är att vi talar om för våra samtalspartners hur det är, att vår bild av verkligheten är 

den sanna. Ett sätt att göra annorlunda skulle kunna vara att Lotta hade börjat sina samtal 

genom att fråga Anna hur hon upplevde situationen med Fabian. Hade de samtalen fått en 

annan utgång då? Vad hade hänt om Malin i stället bekräftat föräldrarnas upplevelser av 

Villes språkliga utveckling och låtit dem summera mötets innehåll? 

 

7.4 Känslor 

På vilket sätt påverkas våra möten av våra känslor? Genom reflekterandet gentemot teorier 

om känslor, upptäckte vi att våra egna och andras känslor har betydelse och påverkar oss på 

många olika sätt. Filosofen Anders Lindseht menar att känslor kommer spontant till oss och 

väcks i olika situationer. Han anser att vi inte kan styra över våra känslor, men att vi däremot 
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kan möta dem på olika sätt (Lindseth 1991, se Mollberger Hedqvist 2006, s. 77-78). Enligt 

psykologen Daniel Goleman sänder vi människor alltid ut emotionella signaler, och de 

signalerna påverkar dem vi möter (Goleman 1995, s. 151). Holmberg och Stalby menar att 

våra känslor har en betydande roll i våra samtal, vilket innebär att vi behöver kunna möta och 

hantera andras känslor, men vi måste också kunna förhålla oss till de känslor som väcks inom 

oss själva (Holmberg & Stalby 2010, s. 116-117). Även Goleman anser att vi behöver kunna 

handskas med andras känslor. Han menar att den kunskapen behövs för att kunna skapa 

fungerande mänskliga relationer. Goleman, Holmberg och Stalby är av samma åsikt när de 

anser att vi behöver ha kontroll över vårt eget känsloliv. Om vi inte har det, menar Goleman, 

kan det leda till att inre strider utkämpas inom oss. Inre strider som medför att vår förmåga att 

tänka klart saboteras när vi ska arbeta målinriktat och koncentrerat (Goleman 1995, s. 57, 

148). 

 

Förutom kunskapen om att hantera våra egna och andras känslor, behövs kunskap om vad vårt 

och andras kroppsspråk sänder ut och dess betydelse för våra möten. Maltén anser att en 

förutsättning för god kommunikation är att våra känslobudskap och kroppsspråk stämmer 

överens. De som samtalar behöver även använda samma sätt att kommunicera på. Om vi inte 

gör det kan ett samtal lätt komma på avvägar, menar Malten. Exempel på det är om den ena i 

ett samtal ger uttryck för sina tankar, och den andra för sina känslor (Maltén 1998, s. 15). 

Hilmarsson menar att vi många gånger i möten försöker förstå och tolka dubbla budskap eller 

antydningar som människor förmedlar genom sitt kroppsspråk eller tonfall (Hilmarsson 2012, 

s. 13). Vi behöver bli medvetna om att vårt eget kroppsspråk och övriga uttryckssätt, såsom 

ansiktsuttryck, ögon, röstläge och kroppshållning, påverkar vår omgivning. Den kunskapen 

om oss själva, är en del av växandet till självkännedom, menar författaren Gunilla Wahlström. 

Om vi har dålig självkännedom kan det försvåra vår förmåga att samarbeta och lösa konflikter 

(Wahlström 1996, s. 68, 90). 

 

När vi reflekterar över Malins dilemma kan vi se att redan under första inskolningsdagen 

väcktes många olika känslor hos henne. Känslor som uppkommit genom att Malin troligtvis 

tolkade de emotionella signaler som Ville och hans föräldrar förmedlade via kroppsspråk och 

tonfall. Malin tolkade Villes signaler som avskärmande. Det väckte känslor av oro och 

osäkerhet inom henne. En osäkerhet över hur hon fortsättningsvis skulle bemöta Ville. Malin 

kände sig även rädd för att hon själv och förskolan skulle misslyckas att nå upp till 

föräldrarnas föreställningar och förväntningar. Vilka signaler sände föräldrarna ut denna 

första inskolningsdag? Lämnade de dubbla budskap eller antydningar som medförde att 
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känslan av misstänksamhet väcktes hos Malin? Den känslan bidrog troligtvis till att hon 

ifrågasatte föräldrarnas ärlighet om varför de lämnat den tidigare förskolan. 

 

När Malin fyra månader senare möter föräldrarna i ett extrasamtal om Ville, är det många 

olika känslor som hon bär med sig in i mötet. Malin kände sig nervös och hade därför 

kollegan Nellie med som stöd. Hennes närvaro förklarades med att hon skulle fungera som en 

sekreterare. Malins oroskänslor för Villes utveckling hade eskalerat och misstänksamheten 

mot föräldrarna fanns kvar, men i ändrad form. Malin misstänkte nu föräldrarna för att inte 

vilja komma på mötet, eftersom de skjutit upp det ett flertal gånger. Hon tvivlar även på att de 

besökt BVC för en hörselkontroll. Malin uttrycker även i sin berättelse att hon tvivlar på sin 

kompetens som pedagog, och att hon är rädd för att bli överkörd av föräldrarna. 

 

Ännu fler känslor väcktes hos Malin under mötet. Med alla dessa känslor inom sig funderar vi 

på vilka signaler Malin sände ut, och hur föräldrarna uppfattade dem? Stämde Malins 

känslobudskap och kroppsspråk överens när hon kommunicerade med föräldrarna? Vilka 

känslor väcktes hos föräldrarna när Nellie var med på mötet? Hur upplevde de att bli 

ifrågasatta av Malin och att inte bli bekräftade i sina upplevelser av Villes utveckling? Enligt 

Holmberg och Stalby har våra känslor en betydande roll i våra samtal, och i samtalet mellan 

Malin och Villes föräldrar föreställer vi oss att det är många känslor som påverkar alla 

inblandade. Kunde de möta och hantera varandras känslor, samt hantera sina egna, eller 

utkämpade de olika inre strider? Strider som enligt Goleman bidrog till att deras förmåga att 

tänka klart saboterades? 

 

När vi reflekterar över Lottas två spontana möten med Anna, där kommunikationen inte 

tycktes fungera, upplever vi att Lotta är känslomässigt påverkad innan hon går in i båda 

samtalen. Inför första samtalet blev Lotta upprörd över att kollegan Karin antydde att Fabian 

var på gång igen, och att hon hört en annan kollega argt ropa Fabians namn ute på gården. 

Därefter sökte hon upp Anna för att berätta om sin oro för Fabian, och att hon ansåg att något 

måste göras. Inför det andra samtalet hade Lotta än en gång hört hur Fabians namn ropats 

med anklagande röster av både pedagoger och barn. Det fick henne att notera att det händer 

något med Fabian varje dag. De situationerna väckte Lottas känsla av oro för Fabian och 

hennes känsla av att arbetslagets åtgärdsplaner inte hade varit till hjälp för honom. Hon 

ifrågasatte även om deras gemensamma kompetens räckte till för att kunna hjälpa honom. 

Med dessa känslor i kroppen talade Lotta om för Anna vilka åsikter hon hade. Kan denna 

känslopåverkan ha bidragit till hur Lotta tolkade det Anna sa och gjorde i deras möten? Hade 
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hon tolkat Annas signaler annorlunda om hon inte varit påverkad av dessa känslor? Var det 

Lottas spontana känslor som väcktes i de olika situationerna som hennes berättelse beskriver? 

Känslor som Lindseth menar att hon inte kan styra över? Vi uppfattar att Lotta blir irriterad, 

upprörd och arg under samtalens gång, och att hon i efterhand ifrågasätter sin egen kompetens 

och sitt eget handlande i samtalen med Anna. Det vi nu frågar oss är om hon har tolkat Annas 

signaler rätt i dessa situationer? Oavsett rätt eller fel tolkning, tycks Lotta inte kunna hantera 

Annas känslor. Än mindre sina egna, vilket medför att, som Goleman menar, Lottas förmåga 

att tänka klart saboterades. Bland annat bidrog det till att Lotta, utan att tänka sig för, tog till 

både den oro som Fabians föräldrar hade gett uttryck för och förskolans läroplan för att nå 

fram med sitt budskap. 

 

Vilka signaler sänder Lottas kropp och röst ut när hon angeläget och oroligt förde Fabian på 

tal och hur tolkades dessa av Anna? Hur upplevde hon Lottas insinuerade av att hon inte tog 

sitt ansvar? Vilka känslor väckte de då hos Anna? Det är svårt att spekulera i, men kanske 

kände hon sig hotad och ifrågasatt, eller så ansåg hon att de hade skilda uppfattningar om 

Fabians utveckling och behov. Anna kanske tyckte att hon tog det ansvar som var ålagt henne 

genom att diskutera barngruppen och deras behov på avdelningsmötet. Det vi vet genom 

berättelsen är att Anna påverkades känslomässigt i sista mötet med Lotta genom att hon vände 

henne ryggen och bestämt lämnade rummet. Det vi inte vet är vilka signaler Anna tolkade hos 

Lotta, och vilka av dem som påverkade henne känslomässigt. Kunde Anna, som Holmberg 

och Stalby menar, förhålla sig till sina egna känslor, samt möta Lottas? Kan det vara så att vi, 

Malin och Lotta, kommunicerar på olika sätt än våra samtalspartners? Var det därför samtalen 

kom på avvägar? Sände vi ut dubbla budskap eller antydningar genom vårt kroppsspråk och 

tonfall? Om så är fallet, bidrog det till att våra samtal blev ett dilemma? 

 

7.5 Våra värderingar - Idealbilder 

Vi har sett att i våra samtal så påverkas våra beteenden utav de erfarenheter vi bär med oss 

och av våra känslor. Vilken påverkan har våra idealbilder för vårt eget och andras beteende? 

Både Lotta och Malin drivs av en önskan av att göra rätt. Rätt utifrån hur de tolkar barnens 

behov, men även efter hur de tolkar läroplanens uppdrag. Förskolans läroplan handlar i stora 

delar om värdegrund och läroplanens strävansmål. Holmberg och Stalby menar att våra 

värderingar genomsyras av hur vi vill vara och vad vi gör för att nå våra mål. Det vi gör är det 

som är vårt beteende (Holmberg & Stalby 2010, s. 80). Wahlström anser att de värderingar 

som vi håller som självklara, inte nödvändigtvis är det för andra. Vi människor har en tendens 
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att utgå från att våra egna värderingar är de rätta. Om våra medmänniskor inte delar våra 

åsikter drar vi slutsatsen att de inte förstår. Då upprepar vi det ännu en gång i hopp att de ska 

förstå (Wahlström 1996, s. 16). Vi tolkar det som att när våra värderingar som uttrycks i 

samtalen inte får något gensvar hos varken Anna eller Villes föräldrar, försöker vi få dem att 

förstå genom att upprepa, eller ta till andra argument för att stärka våra resonemang. 

 

Vi kan se att det finns olika formuleringar för innebörden av värderingar och en av dem är 

systemteorins idealbilder. De inre idealbilderna talar om för oss hur vi anser att något ska 

vara. Fred kallar detta för rättesnören och menar att de fungerar som våra vägvisare i livet. 

Hon beskriver att om vi inte kan försonas med våra rättesnören och acceptera att vi inte alltid 

kan leva upp till dem, förvandlas de till snubbeltrådar. Snubbeltrådarna kan innebära att vi 

antingen dömer oss själva, eller andra när de inte möter våra ideal (Fred 2005, s. 20). 

 

När vi reflekterar utifrån systemteorin över de samtal som Lotta har med Anna, kan vi utläsa 

att en av Lottas snubbeltrådar gör henne förtvivlad och irriterad över att Anna skjuter upp 

mötet om Fabian. Enligt Lottas rättesnöre bör åtgärder för Fabian hanteras snarast. Vi tolkar 

även att Anna inte tycks leva upp till Lottas idealbilder. Lotta dömer troligtvis Anna för att 

hon inte tar sitt avdelningsansvar, eller handlar efter läroplanens strävansmål om barns 

utveckling och lärande. Vi kan även se att Lotta dömer sig själv för att hon kastade läroplanen 

i ansiktet på Anna, och att hon ifrågasätter om det var hon som orsakade det misslyckade 

samtalet. 

 

Malins berättelse visar på en misstro om varför Villes föräldrar bytt förskola. Hon misstänker 

även före samtalet att Villes föräldrar inte varit på BVC och det är hon helt oförstående till. 

Enligt Malins rättesnöre bör barns välmående komma i första hand och när så inte är fallet 

dömer hon Villes föräldrar. Vi kan även utläsa hur Malin bär på en egen idealbild av hur en 

lyckad pedagog ska vara. För henne innebär det att kunna genomföra samtal med föräldrar på 

ett professionellt sätt. Det är även viktigt för henne att handla rätt utifrån förskolans uppdrag, 

vilket i det här fallet innebär att se till att Ville får rätt stöd. Denna idealbild blir en 

snubbeltråd för Malin. Hon dömer sig själv för att inte följa läroplanens mål och sin duglighet 

när det gäller att ha samtal med föräldrar.  

 

Vi kan i vår reflektion se en koppling mellan Freds idealbilder och de moraliska och 

intellektuella dygder som filosofen Jonna Lappalainen, berättar om i sin webbföreläsning. 

Begreppet dygd betyder att vara duglig. Hon menar att dygden visar sig som karaktärsdrag 
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hos oss. De beskriver den jag är eller den jag vill vara. Enligt Lappalainen är våra 

karaktärsdrag något som vi kan tillägna oss genom erfarenhet och övning (Lappalainen 2014). 

Utifrån den beskrivningen tolkar vi att utvecklandet av karaktärsdragen sker i interaktion med 

andra människor och genom den får vi erfarenheter. Det skulle betyda att våra samtal med 

Anna och Villes föräldrar är viktiga för vår utveckling. Genom vårt eget reflekterande över 

vår duglighet i våra samtalssituationer får vi en slags återkoppling som ger oss möjlighet att 

ändra våra beteenden. Vi kan med hjälp av denna återkoppling hitta nya handlingssätt för att 

bli mer dugliga i våra nästa möten, och på så sätt öva oss på att bli den vi vill vara. Enligt 

Psykologerna Ylva Elvin-Nowak och Helene Thomsson är det viktigt med återkoppling. Den 

är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna bygga vår identitet, skapa bilder av vilka vi 

är, kan vara och vill vara (Elvin-Nowak & Thomsson 2010, s. 101). Vi ser likheter mellan att 

förändra vårt beteende för att bli mer dugliga och systemteorins tänkande om att förändra 

relationer genom att göra något annorlunda. Vad innebär denna nya kunskap för oss? För att 

kunna göra annorlunda behöver vi, enligt vår tolkning, förstå att våra snubbeltrådar och vårt 

dömande utifrån våra idealbilder och rättesnören kan ha haft inverkan på våra samtal.  

 

Fred menar att vi kan göra förändringar när det gäller de idealbilder och de rättesnören som vi 

har (Fred 2005, s. 22). Enligt Wahlström handlar det i första hand om att acceptera oss själva, 

och skapa en sund självkänsla för att kunna ha en tolerant människosyn gentemot andra. Det 

innebär inte att man måste vara överens, eller se allt på samma sätt (Wahlström 1996, s. 17). 

Wahlströms tankar om att vi inte behöver se allt på samma sätt beskriver Engquists med att 

“Värderingar är inte rätt eller fel utan olika” (Engquist 2002, s. 16). Vår tolkning är att det är 

först när vi har accepterat oss själva som vi har en förmåga att få en förståelse för andra 

människors värderingar och uppfattningar. För att få den förståelsen behöver vi som Fred 

menar, kunna lyssna på vilken uppfattning de har. Vi behöver även kunna ge vår syn på hur vi 

upplever en situation. Det betyder inte att vi måste ändra vår egen bild, men det öppnar upp 

för frågor som: Hur gör vi nu? Vilken förändring tycker vi ska ske, om vi kan hitta något 

sådant gemensamt? (Fred 2005, s. 27). Enligt Bodil Weirsøe, forskare inom empatisk 

kommunikation, behöver vi skaffa oss redskap för att bättre lära känna oss själva och andra. 

Det handlar om att medvetet välja hur man tolkar andra människor. Istället för att döma 

behöver vi hitta andra sätt att uttrycka oss på. Ett sätt som respekterar både våra egna och 

andras känslor och behov (Weirsøe 2004, s. 7-8, 16). 

 

Om vi tolkar våra samtalssituationer utifrån det Fred, Wahlström, Engquist och Weirsøe 

beskriver så bör vi enligt dem försöka se bortom våra egna idealbilder och rättesnören, och 



32 
 

istället ha en mer tolerant människosyn. Enligt psykologen Marshall Rosenberg skulle det 

innebära att vi bland annat behöver “tömma vårt medvetande på alla de förutfattade meningar 

om, eller bedömningar av, den vi talar med, som vi kan ha burit inom oss” (Rosenberg 2006, 

s. 70). Det skulle innebära att vi behöver förändra vårt sätt att tänka och handla i samtal och 

möten. Istället för att döma oss själva och de vi samtalar med behöver vi kunna acceptera 

olikheter och försöka förstå vad som ligger bakom dem. Genom det kan vi försöka hitta något 

gemensamt så att samtalet kan bli ett redskap för att skapa utveckling och förändring. 

 

8 Slutord  

Vårt arbete startade med två egenupplevda berättelser som beskrev våra svårbedömda 

dilemman där vi ifrågasatte vårt eget handlande. Dessa dilemman har bearbetats genom 

essäskrivandet som metod. Essäskrivandet har haft stor betydelse då den hjälpt oss att 

säkerställa att vi hela tiden gått tillbaka till ursprunget, våra dilemman, och att vi följt en röd 

tråd. Vårt sökande efter svaren på våra frågeställningar har drivits av ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Med hjälp av att reflektera över vårt eget handlande har vi fått många 

pusselbitar som vi i slutänden sammanfogat till en helhet. En helhet som beskriver möjliga 

orsaker till att vi misslyckades i våra samtal. 

 

Det faktum att vi varit två under resans gång har varit en enorm tillgång då vi hela tiden har 

haft någon att bolla våra tankar med. Det har även ibland inneburit en svårighet då vi initialt i 

diskussioner om formuleringar och innebörder inte alltid varit överens. Vi har fått träna på vår 

förmåga att kommunicera, vilket i sig varit lärorikt, och framförallt hjälpt oss att filtrera och 

förbättra vårt skrivande bit för bit. Vi har fått en förståelse och samstämmighet kring det vi 

skrivit trots att våra dilemman skiljer sig åt genom våra olika roller till våra samtalspartners. I 

Malins dilemma hade hon en förskolechefs-, pedagog- och samtalsledarroll, där hon försökte 

kommunicera med Villes föräldrar. I Lottas dilemma hade hon en roll som kollega med ett 

barnskötaransvar. Lotta försökte kommunicera med Anna, som hade rollen som kollega och 

förskollärare med ett avdelningsansvar. Likheterna med våra dilemman är att de utgick från 

möten på förskolan där vi båda var angelägna att förmedla vår oro för barn i behov av stöd. Vi 

anser att vi misslyckades i våra försök till samtal, vilket fick oss att hamna i en osäkerhet 

kring vårt eget handlande. Vi frågade oss om vi hade den kunskap som krävdes för att handla 

klokt i dessa möten. 

Vi har sökt i olika teorier för att få syn på vad som skedde i våra dilemman, men även för att 

finna verktyg till att bli mer professionella i våra samtal och möten. I vårt reflekterande har vi 
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medvetet valt att begränsa oss till teorier inom psykologin, sociologin och filosofin. Vi anser 

att genom ett fokus på bland annat systemteorin, som ingår i sociologin, har vi fått hjälp att 

förstå hur vi kan skapa förändring genom att ändra vårt eget beteende. Vi har i vår 

undersökning även försökt finna teorier som motsäger varandra när vi reflekterat över våra 

perspektiv, men det vi upptäckte var att teorierna var samstämmiga. Vi förstår att det finns 

fler perspektiv som kan belysa våra dilemman, men vi har valt att begränsa oss till de 

perspektiv som för oss kändes mest relevanta.  

 

De frågor vi ställde oss och ville utforska var:  

 På vilket sätt påverkas vårt eget och andras beteenden i samtal och möten av de 

erfarenheter vi bär med oss, våra känslor och värderingar? 

 Vad är ett samtal och vilken form av kunskap behövs för att samtal och möten ska bli 

professionella? 

 

Vi inser att det säkerligen finns oändligt flera svar och tolkningar på våra frågeställningar. De 

svar vårt tolkande och reflekterande lett fram till är att vårt eget och andras beteenden i möten 

och samtal påverkas av de erfarenheter vi bär med oss, våra värderingar och känslor. Det 

medför att vi behöver bli medvetna om att vi själva och andra alltid påverkas känslomässigt 

av de emotionella signaler vi sänder ut till varandra. En viktig aspekt vi upptäckte var att vi 

genom övning kan lära oss att hantera våra egna känsloreaktioner i olika situationer. Den 

kunskapen ger oss bättre förutsättningar att möta våra egna och andras känslor på olika sätt i 

samtal och möten. 

  

Vi har kommit fram till att alla präglas av sina tidigare erfarenheter och att erfarenheterna i 

sin tur bland annat bidrar till de värderingar vi själva håller som självklara. Värderingar som 

vi likställer med systemteorins idealbilder. Med denna insikt hoppas vi på att våra idealbilder 

inte blir snubbeltrådar för oss i framtiden. Snubbeltrådar som gör att vi dömer oss själva eller 

andra. Vi ser att vi istället bör gå in i möten och samtal med en förståelse för att vi själva och 

våra medmänniskor har olika värderingar och uppfattningar som gör att vi tolkar världen på 

olika sätt. 

 

Det vi även tar med oss från vårt reflekterade är att olika samtalsformer kan passa olika 

människor bättre eller sämre. Beroende på vad vi vill att våra samtal ska leda till, vem eller 

vilka vi ska samtala med, behöver vi medvetet välja den samtalsform som vi bedömer passa 

alla parter bäst. 
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Bland det viktigaste vi har lärt oss är att ett aktivt lyssnande i ett samtal skapar förtroende. Det 

innebär att vi måste ge hela vår uppmärksamhet till den vi samtalar med. Samtalet är även ett 

redskap som vi uttrycker oss med och som kan användas för att skapa förändring. För att 

skapa förändring behöver samtalsparterna kunna kommunicera med varandra på samma 

våglängd. Det bidrar då till ett samförstånd och en möjlighet till ett samarbete, oavsett om 

samtalet sker formellt eller informellt. 

 

Denna uppsats har gett oss nya teoretiska kunskaper och insikter som kan vara till hjälp när vi 

medvetet försöker omsätta dem till praktisk kunskap. Vi hoppas att på så sätt bli mer 

professionella i vårt sätt att kommunicera i samtal och möten. 
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