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Omprövande 
Om vikten av att ryckas 

ut ur sin förtrogenhet

BEATRIz LInDqVIST 

En tidig morgon i augusti stiger jag trevande in på försko-
lans ateljé och sätter mig ner vid närmsta bord där djupt 
koncentrerade femåringar lägger pärlplattor i vackra fjä-
rilsformar. Två glada flickor frågar med ett leende: är du 
en ny fröken? De vill genast veta vad jag heter och berättar 
att de heter Nadja och Sara. Nu lyfter även pojken som nyss 
tappade några pärlor nyfiket blicken och möter mina ögon. 
Det där är Maksim! förklarar Nadja. Jag ler och säger att 
jag ska följa deras grupp några gånger för att lära mig hur 
det är på förskolan. En flicka till sitter vid bordet men hon 
verkar inte ta notis om mig utan fortsätter att lägga pärlor 
och håller blicken riktad ner mot bordet. Jag säger hej och 
frågar vad hon heter, men hon reagerar inte. Det är Camilla, 
förklarar Sara med ett skratt. Jag sitter kvar men känner 
mig dum och löjlig. All teori som jag har läst som forskare 
spelar inte någon roll i denna stund.1

När jag skriver detta i mitt anteckningsblock är det fortfa-
rande mitt första besök på en förskola i Södertälje. Berättel-
sen ovan återger en situation som påverkat mig starkt under 
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insamlingen av forskningsmaterial, men som jag kommit 
att inse inte endast är en personlig erfarenhet. Även andra i 
förskolans värld bär på liknande berättelser, något som för 
mig blev konkret och tydligt när jag läste förskollärarstu-
denternas texter i denna volym. Berättelser om osäkerhet, 
tillkortakommanden och ibland frustration, fångar kärnan 
i förskollärarens komplexa arbete; omsorg och lärande, 
känsla och struktur, värme och professionalitet.

Första veckan i månaden vistas jag på förskolan och på 
tågresan dit för jag imaginära samtal med studenterna som 
skriver i denna volym för att bearbeta de ibland, motsägelse-
fulla intryck som en hel dag bland barn och personal lämnar 
i mig. 

I min essä kommer jag att kombinera empiriska observa-
tioner från min studie med förskollärarstudenternas reflek-
tioner över sin praktik för att diskutera hur förskollärarens 
självförståelser och yrkesidentitet formas i skärningspunk-
ten mellan verksamhetens krav, personlig erfarenhet och 
kritisk reflektion. Som forskare är högskolan min hemmap-
lan och jag är väl förtrogen med dess värdesystem, koder 
och rutiner som gör vardagen begriplig och förutsägbar. An-
tagligen är det på liknande sätt för barnskötare som väljer 
att utbilda sig till förskollärare på högskolan: förskolan är 
det välbekantas värld, där tillvaron känns trygg och hem-
tam. 

När jag som forskare lämnar skrivbordets prydliga be-
greppskonstruktioner och förflyttar mig till förskolans mor-
gonsamling runt den mörkröda mattan och till flörtkulorna 
och färgpenslarna i ateljén blir dagliga förhandlingar om 
hur man ska vara som pedagog och alternativa handlings-
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sätt brännande. Här blir jag osäker i många situationer: Vad 
är rätt att göra, hur bär man sig åt och varför?

I situationer där saker och ting ställs på sin spets, finns 
inte alltid rum för den långa reflektionen som råder i den 
akademiska världen. Förskolan speglar samhällets mång-
fald och där är människors livsstilar, språk och erfaren-
hetsvärldar i högsta grad i rörelse och pockar på omedelbar 
handlingsberedskap. Ett barn som gråter förtvivlat eller 
som på olika sätt vägrar att delta i de pågående aktiviteterna 
måste hanteras i nuet och kan inte vänta tills hela arbets-
laget hunnit vända och vrida på frågan. Det som utspelar 
sig framför mina ögon sker i en snabb serie av svårfångade 
ögonblick som tycks undflyende för mina försök att fånga 
rörelsen på pränt. Berättelserna i denna antologi bygger på 
pedagogernas reflektioner över sina kunskaper förvärvade 
i yrkeslivet och i utbildningens teorier. Mötet mellan olika 
erfarenheter är det centrala och de låter nya och gamla 
förhållningssätt prövas, egna uppfattningar konfronteras 
med andras perspektiv. Studenterna undersöker i sina tex-
ter möjligheter till en mer nyanserad syn på den egna yr-
kesidentiteten och förståelse för uppdraget. Berättelsernas 
öppna karaktär och ärliga tonfall har bidragit till att göra 
dessa till bollplank när jag behövt andra infallsvinklar för 
att reda ut mina egna förvirrande känslor efter en fältvecka. 
Goda tolkningar tar sin utgångspunkt i självupplevelser och 
vardagskunskap, men de stannar inte där utan leder vidare 
till nya upptäckter och infallsvinklar. För att inte fastna i 
kunskaper som jag själv och förskollärarstudenterna tar för 
givna, är det nödvändigt att kritiskt reflektera över det som 
berättas, över det egna sättet att förstå och att därefter vrida 
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tolkningsskärpan ett varv till för att bryta sig loss från var-
dagsförståelsen.

berättelserna
Jag kommer att resonera kring några av de teman som fram-
träder i tre av berättelser skrivna av förskollärarstudenter 
i denna volym och koppla deras resonemang till egna iakt-
tagelser och till andras undersökningar. Texterna i fokus 
är skrivna av Jessica Deivert Söderberg, Tuija Pienimäki 
och Sitto Poli. Vad som särskilt gjorde intryck på mig under 
första genomläsningen var känslan av osäkerhet och otill-
räcklighet som tycks nästan oundviklig i alla människo-
vårdande och fostrande yrken. Deivert Söderberg skriver 
om samlingen i förskolan och frågar sig om den främst är 
pedagogernas eller barnens arena. Pienimäki utgår från de 
osynliga och tysta barnen i förskolan för att resonera om 
pedagogens handlingsalternativ och makt. Poli tar i sin tur 
upp pedagogens möte med barn som har svårt att leka med 
andra. Alla tre framhåller barnens bästa som det centrala 
i sin praktik och jag tolkar deras oro för att inte räcka till 
som ett tecken på att det handlar om ett värde som är starkt 
införlivat i den egna personligheten. I förskollärarens, lik-
som i sjuksköterskans eller socialarbetarens praktik finns 
det inget facit som kan tillämpas på alla individer som man 
möter. Den vardagliga kontakten med andra aktualiserar 
ständigt existentiella dimensioner som sträcker sig bortom 
teoretiskt kunnande och kännedom om läroplanens mål.

I skarpa lägen kan man inte gömma sig bakom en ma-
nual. Förmågan till empati, tolkning och improvisation 
framstår som oumbärliga i fråga om att hitta farbara vägar 
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ur situationer som verkar låsta. Pedagogerna i fokus är väl 
förtrogna med förskolan som arbetsplats där de är yrkes-
verksamma sedan flera år. De har som barnskötare lärt 
känna kull efter kull av småbarn med olika förutsättningar 
och bakgrunder. De närmar sig förskolan med en under-
sökande blick som samtidigt verkar full av respekt, ömhet 
och viss humor. Under utbildningens gång har de dessutom 
tillägnat sig teoretiska redskap för att kritiskt granska sin 
egen erfarenhet och tillföra den ytterligare analytiskt djup. 

De tre berättelserna understryker vikten av att kunna 
kombinera värden och kunskaper från både praktiken och 
akademin och vikten av öppenhet och ödmjukhet inför nya 
infallsvinklar. Samtidigt tonar det fram att det var något 
som tidigare fattades dem: en känsla av självförtroende i 
uppdraget och skinn på näsan för att klara av det i linje med 
de uttalade pedagogiska målen. Det är en mångsidig bild av 
förskolan som tecknas i deras berättelser: den kan vara både 
mjuk och trygg när barn och personal samspelar i harmoni, 
men också tuff och osäker när det uppstår störande inslag 
och svårbegripliga beteenden. I förskolans värld liksom i 
andra situationer i vardagen tänker man sällan på vad det 
är som gör att man allt flyter på och att kommunikationen 
fungerar bra. När det flyter på bärs vi alla av en känsla av 
att vi kan vårt arbete, eftersom våra handlingar får den  
respons som vi förväntar oss. Det är som om vi var en aning 
före oss själva när förutsägbarheten bär fram oss genom 
arbetsdagen. Det är först när det uppstår problem som vi 
kanske undrar varför det inte blev som vi tänkte, något som 
illustreras tydligt av min känsla av otillräcklighet när jag 
försöker få kontakt med Camilla. 
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Deivert Söderberg, Pienimäki och Poli undersöker egna 
erfarenheter och ställer sig frågor som ständigt gör sig när-
varande i förskolan: Hur ska man göra alla barn till aktiva 
deltagare? Vad är rätt och fel när tiden är knapp och att bygga 
upp ett förtroende tar tid? Varför räcker jag inte till trots 
mina goda intentioner? När är det absolut nödvändigt att 
följa normer och när är det viktigt att kunna göra avsteg? 
Dilemman kondenserar ambivalensen i förskolans värld 
därför att de handlar om att hantera motsättningar mellan 
den tidigare barnskötarens erfarenhet och den nya förskol-
lärarens vetenskapligt grundade kunskap. I berättelserna 
möts dessa två i omvärderingen av olika specifika situatio-
ner som möjliggör en perspektivsmältning av båda rollerna 
och som är rik, sammansatt, full av överraskningar och 
konstruktiva förslag.

oro för andra 
I Pienimäkis berättelse om det »osynliga» barnet Linus får 
vi en beskrivning av den oro som kan gripa tag i en peda-
gog när något av barnen blir nästan omärkbart i det tidvis 
fartfyllda tempot på förskolan. När andra barn tar mer plats, 
hörs mer, söker mer kontakt och där schemalagda rutiner 
som samlingar, måltider, utevistelser och vilostunder som 
avlöser varandra pockar på uppmärksamhet och ständig 
handlingsberedskap, riskerar ett tyst barn som håller sig i 
bakgrunden att bli nästan osynligt. Många barn ska delta i 
samma aktivitet samtidigt och för den enskilda pedagogen 
gäller det att hänga med så att inte andra kollegor får ett 
tungt lass själva. Lunch som ska dukas fram och samlingar 
som måste äga rum vid utsatt tid får inte vänta tills det en-
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skilda tysta barnet som håller sig avvaktande utanför grup-
pen, bestämmer sig för att äntligen vara med. 

I Pienimäkis berättelse om Linus återger hur hon bekym-
rat söker bryta hans utanförskap på olika sätt: hon vaggar 
honom, hon masserar hans rygg, hon försöker locka till lek 
på olika sätt. Linus sänker blicken och är tyst. En central 
poäng i berättelsen handlar om att uppleva oro för barn som 
inte motsvarar den givna normen för »det normala förskole-
barnet», de som är tysta, försiktiga, tillbakadragna och som 
lätt blir nästan osynliga. De är lugna och de stör inte men det 
är just dessa barn som tycks väcka pedagogens »dåliga sam-
vete»: Hur kommer barnet att klara sig framöver? Vad gör jag 
för fel, som inte lyckas »bryta igenom» den osynliga mur som 
omgärdar detta barn som jag så gärna vill nå? I slutet av sin 
berättelse konstaterar Pienimäki att det är svårt att finna 
några entydiga svar som pekar ut tydliga strategier. I stället 
vänder hon åter blicken mot den institutionella kontext som 
förskolan utgör och märker att just frågande är nödvändigt 
för att närma sig den underliggande problematiken: »Varför 
gör vi så tokigt då vi har de allra bästa intentioner?»

Medan hon väljer att närma sig försiktigt och väntar in 
Linus, tycks hennes nya kollega Ann vara för ivrig och när-
mar sig honom mer spontant när han bygger med klossar. 
Hon får oväntat en kloss i ansiktet och efteråt ser Linus frå-
gande ut. Varför blev det så fel? Jag tolkar situationen som ett 
exempel på vad som kan hända när en välmenande pedagog 
inte tar sig tid att lyssna och har bråttom att riva ner bar-
riärer med följden att hon kanske har passerat gränsen för 
barnets individuella integritet utan lov. 

Poli resonerar i sin text om en liknande situation på sin 
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förskola och berättar om Babou, en pojke som är mycket tyst 
och som för det mesta är för sig själv. Babou leker inte och de 
andra barnen lägger inte heller märke till honom. »Det ver-
kar som att han lätt blir bortglömd både av de andra barnen, 
men även av oss vuxna eftersom han inte gör något väsen 
av sig själv.» Å andra sidan ser hon att Babou är kreativ och 
arbetar fokuserat när han ritar, något som tyder på att det 
finns olika tolkningsmöjligheter. Det kan handla om oför-
måga att leka med andra, men det kan lika gärna handla 
om att barnet väljer att hålla sig avvaktande. I berättelsen 
dröjer sig dock ett orosmoln kvar och Poli ställer sig, i likhet 
med mig i fallet med Camilla, frågan om hur det ska gå för 
Babou i förskoleklassen om ett år. Oron handlar således om 
något mer än hur man bjuder in det osynliga barnet att vara 
med i leken och gemenskapen idag. Det handlar också om 
bekymmer som riktar sig mot framtiden och de krav som 
ställs utifrån samhällets förväntningar på barn som snart 
ska börja skolan.

att inte räcka till 
En känsla av att inte räcka till och en osäkerhet över den 
egna »oförmågan», förstärker troligen upplevelsen av svå-
righeter. Barnskötaren Lina från min undersökta förskola, 
genomgår en kurs i jämställdhet och normkritisk pedago-
gik. I en intervju berättade hon för mig att mötet med nya 
teoretiska perspektiv inte blev helt smärtfritt för hennes del: 

Jag trivdes bra som barnskötare och tyckte att jag hade den 
kunskap som krävdes: jag kände mig duktig. Det är klart att 
man funderade på varför det var skillnad mellan mig och 
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förskollärarna när vi gör samma sak. När jag fick chansen 
att gå kursen kändes det som wow, nu blir jag ännu bättre 
och duktigare! Men jag har i stället blivit osäkrare på min 
förmåga, jag har börjat tvivla på mig själv. Jag hade ingen 
aning om att det skulle bli så här!2

Pienimäki i sin tur vänder och vrider på frågan om pedago-
gens känsla av otillräcklighet och skriver att:

Mitt dåliga samvete handlar om att jag inte räcker till för 
alla barn trots att viljan finns. De tysta barnen får stå un-
dan för de barn som på olika sätt aktivt pockar på min upp-
märksamhet. Linus möjliga känsla av obetydlighet som jag 
genom mitt agerande tycks förmedla, är en källa till dåligt 
samvete. Samtidigt handlar min oro om att vi vill göra om 
honom till någon han inte är och om osäkerhet kring hur vi 
bör möta honom.

Jag tycker att båda citaten ger exempel på centrala frågor 
som avhandlas i berättelserna i denna volym. Det är alltså 
inte bara Lina och Pienimäki som kan känna så. När peda-
gogisk reflektion sker i en grupp där man känner sig trygg 
och respekterad får man tillfälle att uttala, analysera, sor-
tera och därmed också avgränsa problemen. Men i pressade 
arbetssituationer kan det uppstå händelser där pedagogen 
riskerar att möta barn som »krånglar» utifrån sin egen frus-
tration över den egna oförmågan att bryta sig igenom det 
tysta barnets skal eller att få de stökiga barnen att sitta lugnt 
och lyssna. 

Detta känner jag igen från mitt pågående fältarbete i Sö-
dertälje. Fyraåriga Camilla är tyst och tillbakadragen, det 
går inte att komma närmare henne och få kontakt. Blicken 
är undflyende och hon pressar ihop läpparna när jag hälsar 
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eller när jag försöker locka henne att vara med och lägga 
pärlplattor. Hon står och tittar på de andra barnen som le-
ker. Hon är alltid med i periferin, ler ibland för sig själv, ser 
arg ut ibland, men alltid mycket reserverad och tystlåten. 
Jag har på flera olika sätt försökt närma mig henne utan 
resultat, något som slår tillbaka som en rekyl: vad gör jag 
för fel? Jag märker att det som inledningsvis formuleras som 
en fråga om mina handlingar, lätt kan vändas till en undran 
om min duglighet. Vad är det för fel på mig som inte lyckas 
få kontakt?3

Saker och ting blir inte riktigt som man vill. Handlingar 
får inte avsedd effekt och förskolepedagogen eller jag, den 
fältarbetande forskaren, står och undrar varför det blir fel. 
I berättelsen om samlingen i förskolan i denna volym, reso-
nerar Deivert Söderberg kring hur olika samlingssituatio-
ner kan vara och varför det inte alltid blir som hur hon har 
tänkt. Så kan även jag fundera när jag känner mig vilsen på 
förskolan som jag undersöker: »Är jag kanske mest bekym-
rad över min upplevda oförmåga?» står det i mitt anteck-
ningsblock.4 Det kan vara så att när jag eller barnskötarna 
riktar uppmärksamheten mot den egna oförmågan att klara 
uppgiften att få kontakt med barnet, lägger vi ett hinder i 
kommunikationen med barnet. 

I sådana lägen infinner sig också en upplevelse av att 
brista i det som andra kan och av att kanske också göra ett 
sämre arbete. När vi på så vis inriktar oss ensidigt på oss 
själva kan vi tappa bort att barnet i fråga också kan bära på 
en gnagande osäkerhet över sin förmåga att leka med andra 
och väljer att avstå från att delta. Camilla i mitt exempel 
kniper ihop munnen och skakar på huvudet när jag vill ha 
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henne med i leken. Hon följer lydigt med när förskolläraren 
ger instruktioner, men tar själv inga initiativ som jag kan 
se. Situationen kan tolkas på flera olika sätt: kanske väljer 
Camilla att avstå av rädsla för att göra fel, att bli retad el-
ler så tycker hon att det är jättetråkigt. Pedagogen Birgitta 
Olofsson framhåller att det finns barn som inte omedelbart 
förstår lekspråkets koder, vilket hindrar dem från att gå 
in i lekvärlden.5 Barn som inte kan relatera fantasierna i 
leken till sina inre bilder har svårt att föreställa sig saker 
och händelser som för leken vidare, menar hon. Kopplingen 
mellan lek och lärande återfinns i läroplanen för förskolan 
som i sina normativa skrivningar fastställer att »förskolan 
ska sträva efter att varje barn […] utvecklar sin förmåga att 
leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argu-
mentera och kommunicera med andra».6 

Barn som står vid sidan av och inte vågar ta egna initiativ 
till att delta i leken, som Camilla i mitt exempel eller som Li-
nus i Pienimäkis berättelse, får inte tillfälle att använda sig 
av sin fantasi eftersom de inte är med i leken.7 Det bidrar till 
att deras agerande framstår som ett hinder för läroplanens 
påbud »stärka barns tillit till den egna förmågan».8 Osäker-
heten om hur man ska göra, eller omvänt tvärsäkerheten 
om hur man definitivt inte ska göra, bidrar till att vissa 
barns sociala samspel kan upplevas som ett hinder i förhål-
lande till verksamhetens mål. Det tysta, skygga eller pas-
siva barnet är för den enskilda pedagogen en påminnelse 
om varje barns särart och individualitet, men det skapar 
också moralisk och professionell villrådighet. Motsvarande 
tycks vara fallet med barn som till skillnad från Camilla och 
Linus trotsar reglerna för samvaro genom att vara utage-
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rande och störa andra barn. Deivert Söderberg berättar att 
det kan kännas som att tappa kontrollen över skeendet när 
ett barn puttar på sin kamrat och vägrar lyssna på persona-
lens tillsägelser. Hon belyser detta med exempel på hur en 
sådan situation kan se ut på samlingen medan hon läser en 
Alfonssaga för en skara förväntansfulla barn:

… jag [ser] i ögonvrån att Micke puttar till Rikard, fem år. 
Återigen avbryts samlingen och jag säger till honom att 
han får sluta putta på sin kompis som blir ledsen. Jag ber 
honom gå ut från samlingen om han inte vill vara med. Jag 
börjar bli irriterad och tycker synd om de barn som tycker 
det är roligt. Micke fortsätter att »störa» och jag höjer till 
slut rösten och säger till honom att det inte är roligt när han 
förstör för sina kompisar som vill lyssna på sagan. Nu bör-
jar situationen bli ohållbar och jag bedömer att jag måste 
avsluta samlingen.

Deivert Söderberg skriver att i samma ögonblick som hon 
avbryter samlingen infinner sig en känsla av att det inte är 
rätt att göra övriga barnen besvikna: de vill ju höra resten 
av sagan! I denna situation verkar hennes tålamod sättas på 
prov. Hon ska hålla ordning och markera för Micke att det är 
viktigt att visa hänsyn, och samtidigt själv visa hänsyn mot 
resten av barngruppen som vill höra sagan färdigt. 

På förskolan som jag observerar turas man om att hålla 
i morgonsamlingen. Olika pedagoger håller i samlingen 
varje dag. I slutet av veckan bli jag orolig för att de plötsligt 
ska säga att nu är det min tur. Jag är inte säker på min för-
måga att klara uppgiften. Det är nämligen inte enbart bar-
nen som visar upp sig när de håller namnupprop och räknar 
hur många kamrater som är med idag. Även pedagoger får 
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balansera på styva linan och visa upp sin förmåga att sprida 
en god stämning, berätta någonting spännande och ge tyd-
liga instruktioner som låter som ett erbjudande och inte som 
en befallning. Det känns som en outtalad förväntan om att 
den som håller i samlingen ska förkroppsliga en självklar 
och vänlig auktoritet i barnens och i kollegornas ögon. Jag 
slapp hålla i samlingen under hösten men kan ändå inse att 
det som förmodligen skrämde mig mest var osäkerheten om 
min förmåga att lyckas påverka en negativ situation till det 
bättre så att barnens självkänsla och självförtroende stärks. 
Jag befarade att inte orka med att hantera alla barn, att tappa 
tålamodet och inte lyckas jämka eller förhandla med barn 
som inte sitter still och lyssnar. Jag har ju sett hur förskol-
lärare gör varje morgon, men vad ögat registrerar räcker 
inte till när hela jag sätts på spel inför barn och personal, 
tänker jag i efterhand.

Det finns dessutom alltid några andra som vi mäter oss 
själva mot. I Deivert Söderbergs berättelse visar pedagogen 
Maria ledigt hur man kan fånga barnens uppmärksamhet 
och väcka deras engagemang när hon kommer in med en 
mystisk låda till morgonsamlingen. Hon framstår som ett 
ideal som Deivert Söderberg vill efterlikna: 

Maria arbetar medvetet pedagogiskt med barnen och får 
dem med sig på ett lekfullt sätt. Hon är en pedagog som jag 
tror att fler än jag strävar efter att efterlikna. Jag kan se att 
det handlar om att Maria är engagerad och närvarande i 
rummet då hon arbetar med barnen. Hon gör det där lilla 
extra för att fånga deras intresse, som när hon kommer in på 
samlingen trummandes på en låda. Samma sak märks när 
hon presenterar det material som hon har med sig. 
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När Deivert Söderberg ser tillbaka på denna händelse 
märks att hon har hunnit förena sin mångåriga erfarenhet 
som barnskötare med de nyförvärvade teoretiska kunska-
perna från förskollärarutbildningen. Det påminner mig 
om sjuksköterskorna i den amerikanska omvårdnadsfors-
karen Jane Sumners undersökning. Sumner påpekar att 
en nyexaminerad sjuksköterska som är ny i yrket brukar 
vara osäker på sin kompetens, vilket kan leda till att hon 
intar en försvarsposition för att intala sig själv att hon duger. 
Det är först när hon når »moralisk mognad» genom längre 
yrkeserfarenhet som hon också känner trygghet och förtro-
genhet i kunskaper och färdigheter, som hon kan »ställa sig 
utanför sig själv» och granska sitt samspel med patienten 
med ett kritiskt öga utan att hennes egen identitet hotas.9 
Deivert Söderberg resonerar på liknande sätt: Hon har 
arbetat som barnskötare i många år och växelspelet mel-
lan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet i slutet av 
utbildningen, gör det möjligt för henne att utvärdera situa-
tionen, att inta nya perspektiv och att tänka ut alternativa  
handlingssätt.

förskolans ritualer 
Passagen där Deivert Söderberg berättar om kollegan Inger 
som kritiserar samlingen som daglig rutin finner jag tänk-
värd av flera skäl. Dels speglar den olika synsätt som är van-
liga hos personal i dagens svenska förskolor. Dels lyfter den 
frågan om samlingens roll som upprätthållare av ordning, 
regler och makt.

Kollegan Inger började arbeta på 1970-talet i det som då 
kallades för daghem och var en plats för omvårdnad av barn 
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medan föräldrarna var på arbetet. Dagis byggs ut som en 
institution för modern barnomsorg och förskollärare blir en 
högskoleutbildning. Under loppet av 1980-talet förs diskus-
sioner om behovet av läroplaner och ett tydligare pedago-
giskt uppdrag. Nu ändras också den officiella beteckningen 
till förskola men namnet dagis lever kvar i folkmun. Men det 
skulle dröja ända till 1990-talets mitt innan förskolan blir 
officiellt definierad som en del av utbildningssystemet som 
ska lägga grunden för livslångt lärande. Förskolan förs över 
från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och 
får sin första läroplan Lpfö98 vid strax före milleniumskif-
tet. Tio år senare, revideras denna och allmän avgiftsfri 
förskola införs för alla barn i åldern fyra och fem år. Idag 
går nästan alla barn i Sverige på förskolan och denna har ett 
tydligt uppdrag att förbereda barn för skolan. Vi kan konsta-
tera att det har skett omfattande samhällsförändringar, men 
kulturella förändringar följer sällan samma snabba pendel-
slag. Tankemönster och handlingssätt formade under olika 
skeden kan därför samexistera inom samma institution så 
länge de inte kommer på kollisionskurs med varandra.

Med ett tydligare pedagogiskt uppdrag ställs tydligare 
krav på att verksamheten ska infria intentionerna i läropla-
nen. Den fria lekens spontanitet har troligen fått maka på 
sig för att ge plats åt mer ordnade aktiviteter initierade av 
pedagogerna, vilket kan ha bidragit till en formalisering av 
till exempel samlingarna. 

Etnologen Billy Ehn menar att förskolans samling kan 
tolkas som en ordningsritual i vilken de vuxnas makt över 
barnen både symboliskt och konkret manifesteras:
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Samlingen förmedlar i mer högtidliga former än annars 
vad de vuxna menar med »ordning», »lugn» och »gemen-
skap». Under denna ritual konfronteras personalens ord-
ningsintresse med barnens benägenhet att »testa gränser» 
(och med deras svårigheter att sitta still).10

Sittandes i ring eller runt en liten scen, får barnen klart 
för sig att de förväntas sitta lugnt, vara tysta och lyssna. De 
ska vara glada och förväntansfulla, men ändå lägga band 
på leklusten och vänta på sin tur. Samlingen är en av de 
mest strukturerade aktiviteterna på förskolan, den uppre-
pas dagligen och har sin specifika rytm och stämning. In-
teraktionen mellan vuxna och barn liksom de handlingar 
som utförs under samlingen är givna för alla som är med. 
Men det som pågår är något mer än interaktion mellan män-
niskor, det pågår också interaktion mellan människor och 
ting, mellan människor och rum och mellan individer och 
förskolan som (samhälls-)struktur. 

Men förutom att vara ett handlingsmönster som möjliggör 
symbolisk kommunikation och upprätthåller den sociala 
ordningen, är ritualer någonting emotionellt laddat. Med 
stöd i filosofen Maurice Merleau-Pontys fenomenologi, 
kan ritualer i förskolan sägas göra centrala värden i sam-
hället meningsfulla på ett konkret sätt för både pedagoger 
och barn, genom att de utgår från en kroppslig erfarenhet.11 
De regelbundna upprepningarna av ord och rörelser i en 
förutsägbar rytm är därmed inte bara iscensättningar av 
olika föreskrifter i läroplanen, utan någonting som tar både 
tanke, kropp och känslor i anspråk.
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Under mina observationer på förskolan märks tydligt att 
morgonsamlingen skapar förutsägbarhet. Både vuxna och 
barn verkar följa ett slags facit över hur man talar, agerar 
och deltar under samlingens olika moment. Hemma är det 
förmodligen olika rytmer som ger vardagen dess tempo. När 
namnuppropet på morgonsamlingen tar vid verkar barnens 
och pedagogernas individuella tider knytas till den kollek-
tiva grupptiden. Alla sitter ner tillsammans och går igenom 
vad det är för veckodag, varje barns namn ropas upp och 
bekräftas: uppsatta fotoporträtt och de enskilda barnen och 
pedagogerna som sitter i ring knyts samman. Gruppen görs 
också medveten om vilka barn som är frånvarande. Under 
samlingen klargörs också schemat för dagens aktiviteter, 
vilket uppenbarar att det finns gränser för vad som är möj-
ligt samtidigt som det skapar möjligheter att agera inom 
dessa gränser. 

Ytterligare en struktur som ramar in barns och pedagogers 
handlande är samlingens turtagning. Å ena sidan, begrän-
sar turtagningen spontaniteten hos de mest utåtriktade och 
pratglada barnen som gärna tar plats, vill synas och höras 
hela tiden. Å andra sidan, erbjuder turtagning de blygare 
och mer tystlåtna barnen som annars inte skulle höras, 
en plattform att kunna stå i centrum och komma till tals. 
När det blir dags för Camilla att ropa upp kamraterna på 
morgonsamlingen är det knäpptyst, som om alla förstår att 
det gäller att inte störa, att vänta in respektfullt så att hon 
hörs. Camilla ropar upp alla namnen i tur och ordning och 
håller blicken riktad mot sina egna fötter. Hon hörs svagt 
men hon verkar inte tveka. Barnen svarar och snart är hon 
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klar och får beröm av förskolläraren innan hon sätter sig  
ner igen. 

Camilla liksom exemplen med de tystlåtna och tillbaka-
dragna barnen Babou och Simrat i Sitto Polis berättelse, 
visar att pedagogen har makt både som vuxen individ men 
också som representant för en samhällsinstitution utifrån 
sin yrkesroll. Med det följer också ett ansvar för att alla 
barn »får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, ges 
goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och 
känna sig trygga i gruppen, stimuleras och utmanas i sin 
språk- och kommunikationsutveckling».12 Poli återger hur 
hon lyckades locka den försynta Simrat som satt ensam och 
byggde med kaplastavar att börja leka med Robban. Han 
stod och tittade med intresse på Simrats fina staketbygge 
åt djuren. Poli får båda barnen att haka på hennes lekidéer 
när hon plötsligt ropar: »Vi måste rädda djuren!». Bägge 
barnen rycks med och efter en stund finner de varandra i 
leken. I berättelsen gestaltar Poli en avgörande stund när 
hon bestämmer sig för att ingripa på ett sätt som tar tillvara 
barnens intressen. Förskollärare kan bestämma en hel del 
över hur olika aktiviteter ska utformas och vad de ska fyllas 
med för innehåll. Barn ska stå i centrum visserligen, men 
det behöver inte med nödvändighet betyda att de alltid ska 
delta i beslut som berör dem själva. 

Camilla i mitt exempel kanske skulle vilja avstå från att 
behöva prata inför alla under morgonsamlingen om hon 
fick det som alternativ, men pedagogerna utmanar dessa 
gränser med uppmuntrande beröm: »Det här [att tala inför 
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gruppen] klarar du ju så fint, Camilla: vad duktig du är!».13 
Barn som är tysta och håller sig i bakgrunden, som inte 
leker synliggör att finns en institutionell inramning kring 
samlingen utan att man nödvändigtvis behöver påminna 
sig om det dagligdags så länge allt flyter på som det är tänkt. 
De flesta barn gör vad som förväntas av dem i samlingen. 
Men det är inte alltid som det är friktionsfritt, som pedago-
gen Anne-Marie Markström skriver i sin studie av förskolan 
som normaliseringspraktik. Även barn utövar (mot)makt 
genom att sätta sig på tvären mot de vuxnas vilja, genom 
att skrika, genom att tjura, genom att röra sig när alla ska 
sitta still och genom att störa andra vuxna och barn med 
nyp, knuffar eller grimaser.14 Det är möjligt att vissa barn 
upplever stillsamma situationer som stressande liksom det 
kan finnas situationer där vissa livliga och pratglada barn 
»stjäl» uppmärksamheten på de lugna och tysta barnens 
bekostnad. Läraren och filosofie magister Maria Daniels-
son argumenterar mot sådana tolkningar med exempel från 
kepsbärande elever på gymnasieskolan och påpekar vikten 
av att se på elever som »barn som tar hand om sina behov, 
inte [som några] som är ute för att obstruera för [läraren]».15 
Dessvärre får inte Danielsson gehör för detta på sin skola. I 
likhet med många andra inom välfärdssektorn, får hon er-
fara att det egna professionella omdömet inte tas på allvar 
när det råkar stå i kontrast med verksamhetens regelverk. 
Forskaren i yrkeskunnande och teknologi Lotta Tillberg på-
talar i samma antologi att Danielsson, liksom många andra 
yrkesverksamma inom skola, vård och omsorg, får erfara 
»hur deras yrkeskunnande bärs fram av situationsbundna 
utgångspunkter som ofta står i kontrast till kontextlösa  
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regelsystem eller utifrån importerade organisationsmodel-
ler. I deras skarpa lägen behövs förmågan att gå förbi regler, 
att improvisera och ta risker – och det är detta kunnande 
som skapar upplevelsen av kvalitet».16

samlingen – mellan lärande  
lek och lekfullt lärande
Förskolepersonalen i min studie och berättelserna i denna 
volym lyfter fram ömsesidighet i kommunikationen mel-
lan pedagoger och barn, och barn emellan som någonting 
grundläggande för verksamhetens kvalitet. När jag är med 
som deltagande observatör slår det mig att förskollärare och 
barn ser ut att ha roligt tillsammans: det är både skratt, kra-
mar och glädje runt omkring mig. I början av min undersök-
ning tittade barnen nyfiket men avvaktande på mig. Det är 
först efter några dagar på avdelningen när vi sjunger och 
gör rörelser till, som barnen upptäcker att jag kan allt det 
där och fyrar av ett skratt när jag tar i ordentligt. En av poj-
karna busar genom att ge mig en skämtsam knuff. Sen blir 
vi lugnare och sätter oss i ring för att äta frukt. Den livliga 
leken med tjoanden och roliga grimaser har nu övergått till 
stillsamt ätande. Hur gick det till? Ingen behövde påminna 
om vikten av ordning, barnen tycktes följa ett manus som 
jag inte har fått. I mina anteckningar står: »det verkar vara 
endast jag som är osäker på vad som gäller och vad som ska 
hända härnäst».17

Samlingen är en kedja av kommunikationshandlingar av 
intersubjektiv karaktär där en stor del av flödet sker ordlöst: 
gester, blickar, känslostämningar för handlingen framåt 
som en välinövad dans. Barn och förskollärare sitter i en 
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ring och jag ser att pedagogerna vrider huvudet och möter 
varje barns blick när de talar. Men det är inte enbart kring 
ord man samlas, till samlingen hör också rekvisita, olika 
föremål som visualiserar vad som ska hända nu närmast. 
Just på förskolan där jag observerar är det små porträttbil-
der som fästs på väggen med häftmassa som stödjer barnens 
uppräkning av vilka som är närvarande, vilka som är sjuka 
eller lediga och vad varje projektgrupp ska sysselsätta sig 
med under förmiddagen. Sedan är det lådan med de sånger 
och föremål som barnet som ansvarar för upprop för dagen 
har valt ut. Sångerna ackompanjeras av specifika rörelser 
och sedan är det fruktstund innan varje projektgrupp går 
till sin respektive aktivitet. Några kanske går till skogen, 
andra ritar kartor på gården, en annan grupp beger sig till 
Torekällbergets friluftsmuseum för att undersöka grisar, 
och en fjärde grupp går till ateljén för att skapa med lera. 
Både förskollärare och barn bidrar till den muntra stäm-
ningen under samlingen. Just den lustfyllda karaktären 
på samlingen och att det fungerar så smidigt som det gör, 
kan tolkas som uttryck för att just på denna förskoleavdel-
ning har det uppstått relationer präglade av likvärdighet 
mellan barn och förskolepersonal. Lekfullheten finns där, 
men utan att ordningen rubbas, vilket för mina tankar till 
lekforskningens betoning av lekens kraft för identitets- och 
relationsskapande. Lek och utbildningsforskarna James E. 
Johnson, James F. Christie och Francis Wardle menar att lek 
bidrar till barnens skaparglädje och lust att utforska världen 
och sig själva. I leken prövar barn olika roller och gör nya 
upptäckter som möjliggör nya kunskaper om omvärlden och 
nya självinsikter utifrån egna förutsättningar.18
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I vardagsspråket betraktas lek och lärande som två vä-
sensskilda företeelser, medan aktuell pedagogisk forskning 
framhåller att båda fenomen hänger intimt samman. Lä-
randet innehåller en lekdimension och det finns också en 
lärande dimension i lekandet, båda momenten förutsätter 
varandra och därför kan de inte rangordnas.19 Exemplen i 
förskollärarstudenternas berättelser belyser hur fostran och 
lek flätas samman i många situationer, vilket gör att grän-
serna mellan båda momenten överskrids. 

När Deivert Söderberg berättar om sin kollega Inger som 
framhåller att barnens fria lek är viktigare än samlingen, 
hamnar lekens positiva värdeladdning i förgrunden. Jag 
tolkar det som att Inger uppfattar möjlighet till fri lek som 
att ge plats åt barnens naturliga behov. Deivert Söderberg 
funderar över samhällsförändringars betydelse när det gäl-
ler hur man tänker kring sin yrkesverksamhet. Till skillnad 
från Inger som utbildade sig på 1970-talet är hon nyutbildad 
och ser i leken en central situation för lärande av värde-
grunden som läroplanen förespråkar. Lek förutsätter kom-
munikation, samförstånd, ömsesidighet och turtagning för 
att kunna fungera, vilket är grundläggande demokratiska 
värden. För Inger verkar leken snarare vara en paus från 
den målstyrda verksamheten där barnen »får vara barn». 
Inger har lång arbetslivserfarenhet och den utbildning som 
hon bär med sig i bagaget speglar kanske en annan syn på 
relationen mellan lek och lärande än den som råder idag. I 
dagens förskollärarutbildning diskuteras lek som en viktig 
arena för lärande och prövande av centrala demokratiska 
värden. 
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se, lyssna, känna, bekräfta 
Förskollärarstudenternas berättelser i denna volym visar 
tydligt att uppdraget tar många sinnen i anspråk. Mötet med 
barn kan bokstavligen gripa tag i deras känslor, tankar och 
kroppar. Vi ser också att det som händer när pedagogerna 
reflekterar i essäerna är att det etableras en kritisk dialog 
mellan praktiska erfarenheter och teoretiska analyser. Det 
uppstår ett utrymme att utveckla professionaliteten när 
kunskaper från utbildning och arbetsliv kopplas till den 
personliga utvecklingen. Förskollärare som är beredda 
att reflektera kritiskt kring sin praktik för att utveckla den 
har troligen också ett öppnare förhållningssätt för att upp-
muntra barn att göra bruk av sina olika erfarenheter och 
förmågor. Om förskolläraren bemöter barnens olikheter 
positivt tillerkänns mångfalden i gruppen ett positivt värde. 
Jag finner exempel på ett sådant förhållningssätt i Deivert 
Söderbergs berättelse när hon ger sig tid att möta Matilda 
som kissat på sig, i Pienimäkis berättelse när hon sitter 
kvar hos barnet Linus för att locka till lek så att han också 
kan vara med och i Polis berättelse om när hon uppmunt-
rar Babou och Simrat att delta i gemenskapen. De berättar 
engagerat om hur viktigt det är att stödja barn som är tysta, 
som inte leker eller som är utanför att ta klivet in i leken. 
Vad som framhålls är inte förmaningar utan en hänsynsfull 
vägledning som stärker barnet och kan lägga grunden för 
ömsesidiga relationer. Den kanadensiske pedagogen Jim 
Cummins använder begreppet »empowerment» när han 
beskriver liknande pedagogiska situationer och menar att 
barns särart och erfarenhet blir sedda och bekräftade och 
därmed kan användas som utgångspunkt för att skapa nya 
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förhållningssätt som bryter barnets utanförskap.20 Den 
norska pedagogen Olga Dysthe, som driver liknande tanke-
gångar vidare och framför att hela den mänskliga tillvaron 
är som en pågående dialog, uppmärksammar ytterligare en 
viktig dimension i sammanhanget: »Vi kan aldrig uppfatta 
oss själva som en helhet om vi inte relaterar oss till den an-
dra, och vi kan endast få insikt om oss själva genom kom-
munikation med andra».21

Överfört till exemplen i berättelserna i denna volym kan 
det betyda att det är i dialog med andra som förståelse ska-
pas, både av mig själv och av »den andre». Det betyder att 
när förskollärare och barn interagerar lär de sig inte enbart 
någonting om »den andre», utan lika mycket om sig själva. 
Därför rymmer varje mellanmänskligt möte möjligheten att 
inta ett nytt perspektiv. Ett dialogiskt förhållningssätt fram-
står som en grundläggande förutsättning för att alla barnen, 
också de tysta och blyga, ska kunna delta i verksamheten och 
uppleva vad Cummings kallar för empowerment. Filosofen 
Jonna Bornemark påminner om att kvaliteten i arbeten som 
ställer höga krav på närvaro, empati och omdöme inte kan 
mätas med kvantitativa mått och inte kan säkerställas med 
hjälp av teorier och manualer. Hon skriver att:

Hur och när den teoretiska kunskapen ska användas kan 
inte fixeras i färdiga manualer, det kräver en fingertopps-
känsla för varje unik situation. Förmågan att möta en an-
nan människa är ytterligare en central beståndsdel för ett 
högkvalitativt arbete i de mellanmänskliga yrkena. Denna 
förmåga går bortom användningen av teoretisk kunskap 
och kräver närvaro, empati och omdöme.22
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Pienimäki berör också denna fråga i sin berättelse och kon-
staterar att »… det är i praktiken inte så enkelt som att hålla 
fast vid en struktur, eller att inte göra det». Med utgångs-
punkt i sina erfarenheter, resonerar hon om att det är peda-
gogens förmåga att hantera växelspelet mellan struktur och 
improvisation som möjliggör ett handlingsutrymme för de 
osynliga barnen: 

Det handlar också om att välja en lämplig tidpunkt för att 
bryta mot de strukturer vår verksamhet vilar på. Struktu-
rer och även rutiner ligger till grund för att vi ska kunna 
skapa lugn och trygghet i barngruppen. Det är en trygghet 
som gör att barnen vågar pröva nya aktiviteter. 

Att avgöra om, när och hur det är lämpligt att bryta mot en 
viss regel eller struktur, kräver att pedagogen har förmåga 
att balansera på den tunna linan som skiljer ordning från 
oordning som när Pienimäki berättar att hon försiktigt lock-
ar Linus att delta i vattenleken. Här krävs således förmågor 
av den art som Bornemark tar upp. I Pienimäkis berättelse 
vågar Linus närma sig vattnet först när alla övriga barn har 
avslutat leken. Det blir inte som Pienimäki tänkt sig och hon 
får nöja sig med att med fantasins hjälp reflektera över de 
pedagogiska möjligheter som hade kunnat inrymmas i ett 
avsteg från strukturen.

De tre pedagogerna skriver kring svårigheter att lyckas 
med det som uppdraget föreskriver, nämligen att se till hela 
gruppens bästa samtidigt som varje barn betraktas som en 
unik individ. Deivert Söderberg belyser detta när hon berät-
tar om Sofie som behöver mer tid på sig för att kunna räkna 
mattehattar. Sofie gör sitt bästa för att lyckas denna gång 
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samtidigt som den andra pedagogen Inger står och suckar 
för att klockan går och andra aktiviteter måste äga rum. 
Deivert Söderberg berättar om att hon vid tillfället väljer att 
inte bry sig om Ingers suck utan stannar kvar hos Sofie för 
att tillsammans med andra barn stödja henne. Sofie lyckas 
slutligen räkna alla hattar. Ett annat exempel är när Ma-
tilda råkar kissa på sig och gråter förtvivlat inne på toaletten 
samtidigt som det är stressigt för att barnen är stimmiga och 
samlingen måste börja. Deivert Söderberg berättar att hon 
då känner sig hårt pressad men väljer att hjälpa och trösta 
det gråtande barnet ordentligt i stället för att springa vidare 
till nästa rutin. Poli i sin tur berättar om barn som inte leker 
med andra och som riskerar att bli osynliga på avdelningen. 
Hennes exempel synliggör att förskoleverksamheten bygger 
på en underförstådd tanke om att barn tycker om att leka 
och kan leka, något som barnen Babou och Simrat inte ger 
uttryck för. I berättelsen framstår Poli som en engagerad och 
uppfinningsrik pedagog när hon återger hur hon, på ett följ-
samt sätt, smyger in leken så att Babou lockas att delta. Hon 
skriver att när hon berömmer och stöttar märker hon tecken 
på tillfredsställelse hos barnen. Polis berättelse illustrerar 
också det som Cummins kallar för empowerment eftersom 
Babou och Simrat i hennes exempel tar sig över tröskeln 
med hjälp av stöttning och så småningom upptäcker att de 
också kan och att det är roligt. 

Barn som inte leker, liksom barn som vill leka när de 
ska sitta still, framstår som problematiska därför att de ak-
tualiserar motsägelsefulla krav. Förskolans struktur med 
schemalagda aktiviteter fordrar följsamhet och det enskilda 
barnet som unik individ har rätt till motsträvighet givet sin 
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rätt att utvecklas på egna villkor. På den förskola som jag 
undersöker utgör den tysta Camilla inte någon störning i 
vardagsrutinerna. Hon gör som hon blir tillsagd och hon 
bråkar inte. Personalen har inte heller kommenterat henne 
som någon som måste aktiveras för att bli delaktig. Hon ver-
kar uppfattas som ett försynt barn som är blygt och måste få 
tid på sig innan hon vågar. Jag har kanske varit för ivrig med 
att hon ska bryta sig ur den tysta åskådarrollen. Det heter 
att barnet ska vara i fokus men det råder fortfarande asym-
metriska maktrelationer i förskolan eftersom det är vuxna 
som sätter upp spelreglerna. Pienimäki skriver om att barn 
som Linus kan framstå som avvikare och förklarar: »I stäl-
let skapas en bild av Linus som observatör, vilken snart blir 
sanning inte bara för oss utan även för honom själv».

När jag läser om Linus påminns jag förstås om Camilla 
i min egen undersökning. Jag tolkar situationerna som 
Deivert Söderberg, Pienimäki och Poli berättar om som ex-
empel på pedagogiska relationer som bygger på dialog där 
det aktiva lyssnandet avgör om pedagogens återkoppling 
blir en tillrättavisning eller fungerar som stödstruktur till 
barnets lärande.23 Deras berättelser inspirerar mig att ställa 
mer frågor till mina observationer av hur pedagogerna på 
min förskola förhåller sig till Camilla som är tystlåten och 
inte leker med andra. Jag ser på mina erfarenheter från för-
skolan i Södertälje med delvis nya ögon, vilket jag hoppas 
kunna dra nytta av i min fortsatta undersökning.

glädje och vånda
Förskollärarstudenternas utforskande av den egna erfaren-
heten har annorlunda förutsättningar än min egen pågå-
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ende undersökning av förskolan. De har erövrat nya teore-
tiska verktyg för att sätta ord på och se nya dimensioner i 
en verklighet som de redan är förtrogna med. För egen del, 
har det handlat om att tillägna mig färdighet att praktiskt 
hantera relationer och situationer med barn, pedagoger, 
föräldrar och andra vuxna som befinner sig på förskolan. 
Vägen till förskolans dagliga praktik har tagit mig ur en 
välbekant seminarievärld där teorier och begrepp känts 
bekväma och slungat mig ut i en miljö där dessa visat sig 
vara trubbiga när det väl gäller. I mina fältanteckningar har 
jag noterat mina framsteg för att övervinna svårigheter och 
mina ansträngningar för att få vara en tillgång i gruppen. 
Barnskötare som utbildas till förskollärare och högsko-
leforskare som fältarbetar i förskolan har det gemensamt 
att vi brottats med att smälta samman nya teoretiska per-
spektiv och praktiskt kunnande till en egen förståelse. Men 
också att vi är beredda att ompröva det vi redan vet i ljuset av 
nya erfarenheter. Växel verkan mellan teoretiska perspektiv 
och praktik länkar samman nya insikter med våra tidigare 
erfarenheter, med våra liv här och nu, och med framtida 
förhoppningar. Denna sammansmältning sker genom re-
flekterad erfarenhet när vi också förmår formulera slutsat-
ser som kastar nytt ljus både till teorier och till praktiken. 
Efter att själv ha blivit involverad i en sådan process med 
förskolepedagoger under fältarbetet i Södertälje och efter 
att ha tagit del av berättelserna i denna volym, uppfattar 
jag denna bearbetningsprocess inte bara som central för 
professionsutveckling utan även som det som är svårast att 
genomföra eftersom den också innehåller moment som kan 
utmana den egna identiteten. Att kritiskt ompröva sin egen 
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förståelse och sitt handlande kräver en distansering från 
vardagsförståelsen. 

Det finns ytterligare en dimension som inverkar på för-
skolepedagogers upplevelser och berättelser och som har att 
göra med den institutionella kontext som omger deras prak-
tik. Berättelserna återger känslor av stress, oro och frustra-
tion som följer när individer känner att de kommer till korta 
i relation till de normer och krav som ställs på förskolan som 
institution. I beskrivningarna framträder dessa känslor som 
en blandning av ansvar och skuld över att inte leva upp till 
förväntningarna, vilket inte nödvändigtvis behöver ha med 
personliga egenskaper att göra utan med strukturella vill-
kor som bemanningstäthet, lagarbete, möjligheter till kom-
petensutveckling och ledarskap.24 När förskollärarstuden-
terna fördjupar sin analys av pedagogiska händelser som 
de har varit med om riktar de sin uppmärksamhet både mot 
det generella och det specifika i de beskrivna situationerna. 

Men förtrogenhet kan också utgöra ett hinder för pro-
fessionell utveckling om den förblir oreflekterad. Det gäller 
både i yrkeslivet som i alla andra sfärer av vårt vardags-
liv, att vårt tänkande och våra handlingar blir rutiner och 
framstår som alldeles naturliga för oss själva. Detta skapar 
en förutsägbarhet som ger oss trygghet. Vi behöver inte 
ständigt granska på vilka grunder vi tycker som vi gör 
eller handlar på ett visst sätt i situationer som vi är vana 
att hantera i det välbekanta. Den tjeckiske filosofen Karel 
Kosík (1963/1978, s. 93) understryker dock att den självklara 
hemkänslan i våra etablerade rutiner inte härrör ur djupa 
kunskaper: »Den vardagliga förtrogenhetens värld är inte 
en känd och utforskad värld. För att man skall kunna visa 
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fram den som den verkligen är, måste den ryckas ut ur sin 
intima, fetischerade förtrogenhet och blottställas i sin främ-
mandegjorda brutalitet». På så sätt kan erfarenhetsbaserad 
kunskap utgöra ett hinder för vår professionella utveckling 
eftersom vi blir mindre mottagliga för ny kunskap som ut-
manar våra rutiner. Ibland kan alternativa sätt att tänka 
och handla till och med framstå som hotfulla eftersom de 
tvingar oss att inta främmande perspektiv på situationen 
och på vårt eget tänkande och handlande. Både teori och 
praktik måste kunna omprövas och mötas i kritisk dialog. 
Det är först när båda kunskapsformerna får mötas, brytas 
mot varandra och prövas som det blir möjligt att modifiera 
sitt tänkande och handlande på ett sätt som vi inte förmår 
göra om vi endast erhåller kunskap ur teorin eller ur prak-
tisk verksamhet. I detta växelspel mellan teoretisk och erfa-
renhetsgrundad kunskap ryms möjligheter för både försko-
lans yrkesverksamma och högskolans forskare att kunna 
betrakta sig själva och sina respektive praktiker utifrån, 
från ett annat perspektiv.

När jag läser förskollärarstudenternas essäer får jag in-
trycket av att den formella utbildningen har försett dem med 
vassare verktyg för att kunna göra nya och mer djuplodande 
tolkningar på vetenskaplig grund. Det blir påtagligt att väx-
ande i en lärande profession – såväl i förskolan och i högsko-
lan – innefattar både glädje över nya insikter och vånda över 
vår otillräcklighet när vi förstår att kunskapens gränser inte 
är en gång för alla utstakade, utan ständigt rörliga.


