
367

Om pedagogens  
ansvar bortom för-  

skolans läroplan
CARL CEDERBERg

I förskolans nya läroplan talas mycket om ansvar. Det talas 
om ansvaret för pedagogiken, ansvaret för barnens moto-
riska utveckling, ansvaret att stimulera barnens intresse för 
naturvetenskap, teknik och matematik. Vidare talas exem-
pelvis om ansvaret för att erbjuda en god omsorg, och om 
ansvaret för att det finns en stödjande kultur för barnen på 
förskolan. Läroplanen deklarerar även huruvida ansvaret 
åligger förskolechefen, förskollärarna eller arbetslaget som 
helhet. 

Det jag skriver här handlar som titeln utlovar också om 
förskolepedagogers ansvar, men på ett lite annat sätt. Det 
finns ett element av ansvaret som inte är där för att läropla-
nen dikterar det, liksom människor på andra arbetsplatser 
har ansvar för varandra även om det inte finns dikterat i 
något reglemente. 

Vi är helt enkelt ansvariga för och inför varandra som 
människor. Det är detta ansvar som uttrycket medmänniska 
appellerar till. Den som arbetar med människor, vilket alla 
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gör på ett eller annat sätt, är ansvarig för och inför dessa. De 
som arbetar som förskolepedagoger arbetar inte bara med 
människor, utan det är små barn och deras trygghet och ut-
veckling som utgör arbetets själva innehåll och substans. 
Detta gör att det professionella ansvaret inte kan isoleras 
från detta allmängiltiga »mänskliga» ansvar. 

I denna text anlägger jag ett perspektiv som är influerat 
av den franske 1900-talsfilosofen Emmanuel Levinas. För 
honom var ansvar ett grundläggande begrepp för att förstå 
vad en människa är. Att vara ett subjekt är att vara ansvarig. 
Levinas menade att tidigare filosofer alltför starkt betonat 
det mänskliga subjektets kapacitet att självständigt förstå 
och reflektera över världen, med en inre harmoni och sta-
bilitet som främsta ideal. Enligt denna traditionella syn blir 
ansvar något som kan tilldelas och fråntas människor gan-
ska oproblematiskt, eftersom ansvaret inte utgör subjektets 
väsen. För dessa filosofer är subjektet först till, och kan se-
dan välja att ta ansvar för andra. Levinas försöker skriva om 
denna grundberättelse om det mänskliga subjektet på så sätt 
att ansvaret för andra är det mest grundläggande, och det 
som utgör det mänskliga överhuvudtaget. Det finns ingen 
ensam oberoende subjektskärna, utan jaget är i grunden 
redan ett jag-för-den-andre. Den andre angår mig, oavsett 
om jag vill det eller inte. 

Det handlar inte om att tidigare filosofer såg människan 
som i grunden självisk, medan Levinas hävdar att männis-
kan är i grunden självuppoffrande och god. Levinas poäng 
är istället att våra moraliska begrepp om människan endast 
får mening om vi förutsätter att de relaterar till ett subjekt 
som existerar i djup relation till andra, som redan ansvarig 
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för andra. Levinas menar att ansvaret därför måste beskri-
vas utifrån ett jag-perspektiv; en grundläggande dimension 
av ansvaret kan endast förstås inifrån, utifrån erfarenheten 
av att själv vara ansvarig. Att erfara sig som ansvarig inne-
bär att sätta den andras behov före de egna. Dimensionen 
av ansvar introducerar därmed en assymetri – jag kan vara 
ansvarig för den andre utan att på motsvarande sätt avkräva 
den andres ansvar för mig. På detta sätt är jag, ur perspektivet 
av ett ansvarstagande subjekt, mer ansvarig än den andre.1 
Momentet av att erfara ansvaret som mitt är alltså en del av 
ansvaret självt. Som filosofen Simon Critchley skriver i en 
text som introducerar till Levinas tänkande: »Ethics is not a 
spectator sport» – etik är ingen åskådarsport.2 

Detta gäller som ett omedelbart inifrånperspektiv. Om 
vi zoomar ut och betraktar relationerna utifrån så är givet-
vis ansvaret även andras, andra subjekts – i detta fall andra 
pedagogers, föräldrars, ledningens, och även i vissa fall 
barnens eget ansvar. Och visst kan man vilja att dessa par-
ter ska inse sitt ansvar, ta sitt ansvar, men det hindrar inte 
att det ansvar som jag verkligen kan erfara är mitt ansvar. 
Ofta kan det mest ansvariga vara att inte försöka gå in och 
hjälpa andra, utan låta var och en göra sitt. Så kan det vara 
i ett välfungerande system där ingen kommer till skada. I 
vissa situationer kan jag se att det bästa sättet att ansvara, 
att svara an mot en situation är att hjälpa en annan individ 
att inse sitt ansvar. Som ledare måste jag kunna delegera, 
som pedagog måste jag hjälpa barn att växa in i en ansvars-
tagande roll. Men även i dessa fall är det i så fall mitt ansvar 
att träda tillbaka för den andres utövande av sin ansvarsroll,  
eller att erinra den andre om sitt ansvar. Den grundläg-
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gande ansvarigheten återkommer på detta sätt ändå till mig. 
Den verkliga platsen för ansvaret är utifrån detta per-

spektiv alltså alltid i den enskilda människans förhållande 
till sin omvärld. Det är om detta ansvar denna text handlar, 
med ett försök att sätta den i relation till den bild av för-
skolepedagogens arbete som framträder ur texterna i denna 
antologi. Essäer som dessa utgör ett unikt material för att 
betrakta hur dagens erfarna förskolepedagoger reflekterar 
över det egna ansvaret i relation till läroplanen. Det som 
är den stora fördelen med detta material, jämfört med att 
utgå från observationer eller intervjuer, är att det utgör stu-
denternas egna reflekterande berättelser över det som de 
uppfattar som avgörande dilemman på deras arbetsplatser. 
Ansvarssituationer är alltid givna som sådana för någon 
som erfar detta ansvar, och denna erfarenhet kan därmed 
inte lika lätt ses av en utifrån kommande observatör eller 
intervjuare. Berättelserna ger ett inifrånperspektiv på an-
svaret, vilket som jag argumenterat ovan är det perspektiv 
som kommer åt ansvarets själva väsen. 

Utöver att visa upp pedagogers blickar på det egna an-
svaret, vill jag här argumentera för att det finns en risk för 
att det egna ansvaret undanskyms när man istället förlitar 
sig på formuleringarna i läroplanen, eller andra dokument, 
eller på normativa formuleringar i de diskurser som före-
kommer på förskolan. Diskurs är ett begrepp som jag kom-
mer att återkomma till i denna text, och med det menar jag 
ett särskilt sätt att tala, argumentera och kategorisera. Ofta 
är en diskurs kopplad till en viss kunskap om ett visst om-
råde. Förskolans värld präglas av många diskurser, såsom 
rättighetsdiskurser, utvärderingsdiskurser, genusdiskurser 
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– dessa kan vara mer eller mindre medvetna och mer eller 
mindre spridda. Det jag säger här är alltså i grova drag att 
det finns en risk för att det kan förefalla som att hänvis-
ningar till rätt dokument, eller användning av rätt jargong 
redan skulle utgöra ett personligt ansvarstagande.

Visst måste ansvarsrelationer också formuleras på ett 
allmänt sätt. Skollagar och läroplaner utgör viktiga rätte-
snören för förskolor och skolor. Men även sådana rättesnö-
ren får sin verkliga betydelse först när de tolkas och tilläm-
pas. Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer påminner i 
sitt verk Wahrheit und Methode om att lagen (och vi kan 
i förlängningen tänka alla typer av styrdokument) »alltid 
[är] bristfällig, inte för att den är bristfällig i sig själv, utan 
därför att i relation till den ordning som lagarna avser är den 
mänskliga verkligheten nödvändigtvis bristfällig, och den 
tillåter därför inte någon enkel användning».3 

Användning och tillämpning av lagar och styrdokument 
bör inte liknas vid en teknikers tillämpning av en manual. 
Därför får den som uttolkar en lag inte bortse från sig själv 
och den egna konkreta situationen. Uttolkaren »måste re-
latera texten till denna situation, om han alls vill förstå.»4 
Även om vissa fall av tolkning och tydning är svårare än 
andra, är tolkningsaspekten och den omdömesgilla använd-
ningen inte något som endast utsträcker sig till dessa fall. 
Dokumenten har sin mening i sin tillämpning, som alltid är 
beroende av den situation som uttolkaren befinner sig i. För 
förskolans verksamhet innebär detta att det är genom den 
skicklige pedagogens tillämpning av läroplanen i en given 
situation som den har sin egentliga mening. 

Situationen uppfattas olika sedd med olika pedagogers 
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ögon. Charlotta Stålberg beskriver i sin text en besvärlig 
påklädningssituation på hennes förskola. Den föregående 
dagen hade hon hjälpt barnen tillsammans med den mer 
likasinnade Anna, denna dag gör hon det tillsammans med 
den strängare pedagogen Hillevi, som har ett mer traditio-
nellt synsätt på lärande: 

Jag tar hand om Sara medan Hillevi tar Martin i handen, 
sätter honom i andra änden av hallen och säger åt honom 
att sätta på sig galonbyxorna. Hennes röst är väldigt hög, 
hon låter arg. Teo och Hugo sitter och rimmar också idag; 
tröja – blöja, byxa – pyxa.
 »Sluta att tramsa och klä på er», säger Hillevi, »det är fler 
som väntar på att få gå ut.»

Med Anna hade hon på ett lekfullt sätt hjälpt barnen på med 
kläderna och gjort det mer på deras villkor. Med Hillevi blir 
det annorlunda. 

Jag gör nu som Hillevi och säger till barnen när de inte klär 
på sig, även om jag inte gör det lika argt som hon gör. Igår 
var jag med och rimmade med Teo och Hugo, idag kan jag 
inte göra det, det skulle vara att provocera Hillevi. 

Det är allvar med Hillevi, barn ska lära sig att klä på sig. Det 
är det de tränar på i hallen. Hon benämner färger, höger, 
vänster, räknar fingrar och tår så det skär i öronen på mig. 
Vi ska göra det för omsorgssituationerna är lärandesitua-
tioner. Det håller jag med om, men vad man ska lära sig i 
just hallen behöver inte begränsas till färger, höger, vänster 
och matematik.
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Ibland har jag hört pedagoger kritisera andra pedagogers 
handlande genom att säga sådant som: »Men har de inte läst 
läroplanen? Där står det ju svart på vitt!». Det är som att de 
tar för givet att deras tolkning är den enda möjliga. Kanske 
kunde Hillevi här sagt något sådant om Stålberg opponerat 
sig. Läroplanen slår ju fast att pedagoger har ansvar att »ut-
mana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk 
och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap 
och teknik.»5 Men även att stå och rimma och leka hade ju 
varit en tillämpning av läroplanen, eftersom det hade kun-
nat innebära att man utmanade barnens »nyfikenhet och 
begynnande förståelse för språk och kommunikation». Och 
för den skicklige pedagogen som är öppen och närvarande 
för barnen i situationen blir det uppenbart att detta är den 
bättre tillämpningen av läroplanen i den situationen.

Ett ledande ideal är här den närvarande pedagogen, den 
som »ser» barnet. Men det är inte alltid så uppenbart när det 
är som barnet egentligen blir sett. Ett bra exempel är feno-
menet pedagogisk dokumentation. I sin text i denna antologi 
visar Jenny Stålklinga hur den pedagogiska dokumentatio-
nen i sin strävan att sätta fokus på barnen kan göra precis 
det motsatta, dels för att barnet och dess aktiviteter riskerar 
att objektiveras »genom kameralinsen» (både för andra och 
för sig själv), dels för att själva dokumentationen kan vara 
hämmande för den aktivitet som den dokumenterar, och 
dels för att redigeringen av dokumentationen tar tid från 
aktiviteter med barnen. 
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utöver det enskilda  
– strukturer och diskurser
Levinas filosofi uppmärksammar alltså detta konkreta en-
skilda ansvar, i »här och nu»-situationer. Om Levinas har 
rätt i att det universellt giltiga har sitt egentliga ursprung i 
det enskilda ansvaret följer härav även att de utsagor som 
gör anspråk på att vara universella bär på en nödvändig 
brist, och till och med utövar ett visst våld. I de universella 
utsagorna om mänsklig samvaro skapas bilder där den kon-
kreta öppningen för den andre täcks över, omintetgörs. Det 
universella förintar det unika. Det betyder inte att man uti-
från detta perspektiv helt skulle förkasta generella utsagor, 
sådana som man återfinner i en läroplan. Så väl Levinas 
egen filosofi som mitt försök att här konstruera ett levinasi-
anskt perspektiv på förskolans värld består av generella ut-
sagor, utsagor som formulerar sig med hjälp av ordet »man». 
Man kunde därmed tycka att dessa utsagor oundvikligen 
kommer att förfela sitt syfte, eftersom de framsägs i ett me-
dium som de inte tycks acceptera. Men det universella och 
allmänna planet behöver inte förkastas utifrån detta per-
spektiv, bara omtolkas, ses på ett annat sätt. Ofta tänker vi 
på relationen mellan det universella och det konkreta som 
en envägsrelation. Enligt ett sådant synsätt tillämpas det 
som är universellt sant som regler för de enskilda fallen; det 
enskilda bidrar inte till det universella annat än genom att 
illustrera det. 

Men, och detta har många Levinasläsare bortsett från: 
det finns här samtidigt en tydlig tilltro till universalismen 
i politisk mening. Levinas bekänner sig starkt till den fran-
ska revolutionens krav på rättigheter till alla, till mänskliga 
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rättigheter. Skillnaden mot en »traditionell» universalism är 
att han inte utgår från universella egenskaper i själva kate-
gorin människa (t.ex. »människan är ett förnuftigt djur») 
som sedan är giltigt för alla enskilda exemplar av kategorin 
människa. Universalismen innebär istället det omöjliga för-
söket att utsträcka det ansvar som jag har för den enskilde 
till alla de andra. I mitt ansvar för andra står jag aldrig bara 
inför en enskild människa i en enskild situation. Som an-
svarig dras jag alltid in i ansvarssituationer som sträcker 
sig utöver den enskilda situationen. Utöver den som jag har 
framför mig finns det andra, flera andra för vilka jag också 
är ansvarig – hjälper jag den ene hinner jag kanske inte med 
den andre. Jag behöver konservera min energi, jag behöver 
väga, jämföra, beräkna, planera. Detta kräver också att jag 
abstraherar från den konkreta situationen till ett mer ab-
strakt och generellt plan. Denna balans mellan det konkreta 
ansvaret här och nu, och ett ansvar för en mer övergripande 
situation är bekant för förskolepedagogen. 

När Johanna Waller i sin essä i denna bok beskriver hur 
hon på grund av underbemanningen på sin förskola får 
prioritera säkerhet över pedagogik och lek, och får gå runt 
som en »patrullerande vakt» på förskolegården är det väldigt 
talande. Hennes text handlar om Maja, ett barn med diagno-
sen adhd som behöver extra mycket kontakt med pedagoger 
och mår bäst av att vistas i små barngrupper. Ute på går-
den är det Johanna som har huvudansvaret för Maja denna 
vinterdag, men samtidigt är det fyrtio andra barn som ska 
övervakas och det är bara två andra pedagoger ute. Ansva-
ret måste fördelas på bästa sätt, så att de kan vara där för 
alla. När Waller går en patrullrunda runt gården och tillfäl-
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ligt lämnar Maja utan uppsikt så hinner Maja förstöra några  
andra barns snökoja – bråk och tumult uppstår. Waller räd-
das då av en annan pedagog, som föreslår en ny ansvarsupp-
delning: Waller får gå in med Maja och ett par ytterligare 
barn, och nu kan Maja leka lugnt och kärleksfullt och till 
och med vara en inspirationskälla för de andra barnen. När 
ansvaret fördelas på bästa sätt, får Maja möjligheten att vara 
en god lekkamrat och Waller får möjligheten att vara en god 
och ansvarstagande pedagog.

Denna tanke om fördelning av ansvar sker i den sfär som 
Levinas kallar det politiska – när ansvaret som till sin natur 
är konkret och enskilt, måste regleras för många.6 Denna 
sfär är alltid närvarande, eftersom ingen situation existerar 
i enskildhet. Spelet mellan det enskilda och universella, 
mellan det etiska och politiska är närvarande i varje enskilt 
fall. Levinas kan användas för att se hur det politiska, 
juridiska, organisatoriska fält som subjektet rör sig i kan bli 
bättre på att avanonymisera ansvaret, så att den andre kan 
framträda med ett ansikte. 

Ansiktet blir hos Levinas till ett grundläggande mora-
liskt begrepp. Den andres ansikte är en appell till mitt an-
svar. Ansiktet är alltså en bild som Levinas använder för att 
lyfta fram den konkreta andre i sin sårbarhet. Vi tänker i 
detta sammanhang kanske på ett barn som skriker på hjälp. 
Den andre som behöver mig. Men ansvaret är inte så enty-
digt. Jag är ansvarig för den här flickan som är ledsen för 
att hon inte kan få av sig sin jacka. Och hon står framför 
mig, hennes närvaro tränger sig på. En naturlig tanke vore 
kanske att Levinas teori om ansvar föreskriver att jag ska 
rusa fram och hjälpa till. Men pedagogen är också ansvarig 
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för hennes utveckling, hennes förmåga att lära sig att klara 
sig själv. Och ibland kan det ju finnas annat som är viktigare 
att göra än det som allra mest tränger sig på. Det kan vara 
det som inte tränger sig på som är det allra viktigaste.

Tuija Pienimäki berättar i sin essä om Linus, ett barn 
som gör ovanligt lite väsen av sig, och därför riskerar att 
hamna utanför i många sammanhang. Under en vanlig 
rutin, vid vilan efter lunch, där alla som vanligt fått sina 
filtar, och den lugna musiken som vanligt hjälper barnen att 
komma till ro slår det henne plötsligt, men alldeles för sent 
att hon helt hade glömt att Linus satt kvar ute vid matbordet. 
»[D]e tysta barnen som vi kan lita på inte ställer till med 
något hyss får klara sig själva», skriver hon senare lakoniskt 
men självkritiskt. Då är det pedagogers ansvar att synlig-
göra dessa barn, menar Pienimäki, så att dessa tysta barn 
kan ta plats och påkalla vår uppmärksamhet. 

Givetvis ska alla barn omfattas av pedagogernas ansvar. 
Därutöver finns det andra ansvarsföremål än barnen som 
enskilda individer. Det finns ansvaret för de strukturer som 
gör det möjligt att arbeta och för barnen att ha en bra dag 
på förskolan. En undran som Levinas filosofi väckt, är om 
denna appell till ansvaret för enskilda människor istället 
kan leda till en oansvarig sentimentalism? Den slovenske 
filosofen Slavoj Žižek har kritiserat Levinas enligt dessa 
linjer. Kanske är det just det som inte väcker våra ansvars-
känslor som är vårt viktigaste ansvar, menar Žižek. Mitt 
universella ansvar kan inte vila på en känsla för någon här  
och nu.7 

Levinas är dock inte svarslös inför denna kritik. I hans 
termer benämns detta ansvar, som sträcker sig utanför mitt 
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omedelbara handlande här och nu, som ansvaret inför den 
tredje. Den tredje kan vara den som (liksom Linus ovan) 
skymtar i ögonvrån när jag står inför den andre. Men den 
tredje behöver inte vara en specifik person; det kan röra sig 
om viktiga strukturer, som i ett senare led blir viktiga för 
enskilda personer. Därför behövs lagens abstraktion, mötets 
universella aspekt, som inte får glömmas bort i en konkret 
ansvarssituation. Även om varje generell formulering med 
nödvändighet kommer att förfela den konkretion som den 
formuleras för att innefatta är den nödvändig för att undvika 
att hemfalla till det enskilda godtycket. Ansvaret är därmed 
inte bara enskilt och rör inte bara ett här och nu. Det finns 
också ett ansvar att påverka sin situation genom att påverka 
de strukturer som omger den. 

Ett exempel på hur pedagoger och andra gemensamt och 
långsiktigt har försökt ta ansvar över den egna verksam-
heten på en kollektiv nivå är genom att påverka det sätt på 
vilket man talar och tänker över sin situation. Utifrån den 
grundläggande insikten att vårt språk utövar ett inflytande 
över vårt sätt att tänka och handla, men att vi samtidigt kan 
påverka vårt sätt att tala (och därmed indirekt vårt sätt att 
tänka och handla) arbetar människor i förskolevärlden 
aktivt för att påverka hur fenomen i denna värld benämns, 
och hur vi talar om dessa fenomen. Säg »förskola» och inte 
»daghem», så etablerar vi tanken om förskolan som en pe-
dagogisk verksamhet i kunskapssamhället istället för en 
arbetseffektiviserande verksamhet i industrisamhället. Säg 
»kompisar» istället för »pojkar» och »flickor», föräldrar istäl-
let för »mammor» och »pappor» så motarbetar vi tanken att 
könet är en identitetsmarkör som föregår och är bestäm-
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mande för alla andra. Själva diskursen är alltså ett uttryck, 
men också ett föremål, för ansvaret. 

Ju mer jag bestämmer mig för att förhålla mig aktivt 
reflekterande och självkritiskt till det egna språket, ju mer 
kommer jag att erfara mig som ansvarig, och ju mer kom-
mer jag att inse att detta inte är en uppgift som en gång för 
alla kan slutföras. Det är t.ex. inte säkert att vi har löst de 
problem vi ville komma åt avseende uppdelningen av könen 
genom att ändra dessa benämningar. 

Tuija Pienimäki skriver: »Vi pedagoger ofta har kunska-
pen nog att agera, […] men samtidigt finns det andra mak-
ter som styr vårt handlande». Det hon kritiserar här är inte 
maktinstitutionerna i sig, utan de diskurser som osynliggör 
ansvaret för enskilda individer, normerande diskurser som 
styr människors tänkande, diskurser som fortgår och finner 
näring även långt utanför förskolans väggar, men som har 
en inverkan på samtalet och tänkandet på hennes förskola, 
påverkar barnens och pedagogers bilder av varandra. Ett 
exempel hon nämner i förbifarten är den på många ställen 
dominerande genusdiskursen – Pienimäki skriver att den i 
den tappning hon har mött den bidrar till att den tyste och 
tillbakadragna pojke som hon skriver om »hamnar mellan 
stolarna». Hon förklarar inte hur, men det framgår ju ur 
hennes berättelse att Linus inte motsvarar bilden av pojkar 
som tar och ges för mycket plats. Därför bidrar förvänt-
ningarna som denna diskurs härbärgerar till att han blir 
alltmer osynlig. Därmed vill jag inte kritisera denna eller 
någon annan dominerande diskurs. Dels intresserar sig ju 
vissa genusteoretiker just för detta fenomen, barn som inte 
motsvarar mallen. Dels är ingen diskurs immun mot detta; 
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även den mest välmenande diskurs belyser genom sina 
kategoriseringar på ett visst sätt, och då är det alltid något 
som hamnar utanför strålkastarna. Pienimäkis berättelse 
och analys visar hur en enskild pedagogs ansvarskänsla 
kan tränga igenom och nå bortom en diskurs som riskerar 
att förblinda.

Men, som jag säger ovan, är ju syftet av denna diskurs 
det motsatta: att uppmärksamma barn som far illa av de 
gängse normerna. En viss form av denna diskurs benämner 
sig själv just därför normkritisk. Erfarenheter som den Pi-
enimäki vittnar om kan leda oss till att omtolka, aktualisera 
bortglömda aspekter eller vidareutveckla diskurser. Det är 
därför viktigt att dessa erfarenheter får en plats i samtalet, 
så att man inte låter sig betryggas av att man använder sig 
av »den rätta diskursen», utan vidmakthåller insikten att det 
personliga ansvaret går djupare än varje diskurs. 

Ett annat sätt på vilket pedagoger kan ta ansvar för något 
mer övergripande än den konkreta situationen är genom 
delaktighet i förskolans organisation. Strukturer behövs för 
att förskolan ska ordnas systematiskt. Om alla försökte ta 
ansvar för allt, skulle kaos uppstå. Då kunde man istället 
säga: om var och en sköter sitt (uppstyrt enligt läroplanen 
och andra styrdokument) så fungerar verksamheten som 
bäst. Detta vore en tillit till ett system där systemet föregår 
fördelningen av ansvaret; vad de andra gör angår inte mig, 
om var och en gör sitt fungerar systemet. Och så är det ju så 
länge systemet fungerar. Men människors behov och önsk-
ningar är liksom de omständigheter de befinner sig i för 
komplexa och föränderliga för att ett system skulle kunna 
vara heltäckande och ofelbart.



Om pedagogens ansvar bortom förskolans läroplan

381

Förskolan utgör på sätt och vis ett stort system, och ut-
bildningsförvaltningarna utför olika kvalitetssäkrande åt-
gärder för att täcka upp och kontrollera att allt fungerar. En 
sådan är inspektionen. Charlotta Stålberg berättar om hur 
hon brister i omdöme när inspektörerna kommer. Istället 
för att handla efter sitt eget omdöme börjar hon anpassa sig 
efter hur hon tänker att den pedagogiska situationen ter sig 
i inspektörernas ögon. Hon tillrättavisar de barn som inte 
tar del i den ålagda pedagogiska aktiviteten, nämligen att 
leka med lera. Detta trots att de hade en annan kreativ lek 
igång, en kulbana som de hade konstruerat själva. Det tror 
hon inte att hon hade gjort om inte inspektörerna hade varit 
där. Barnens lek förstörs och det blir uppenbart att hennes 
önskan att tillfredsställa inspektörerna vid detta tillfälle 
gjorde henne till en sämre pedagog. Lika uppenbart blir det 
att hennes förmåga att självkritiskt reflektera över situatio-
nen gör henne till en bättre pedagog. 

Senare i texten summerar Stålberg sina reflektioner 
över denna och liknande händelser: »Verksamheten med 
dess regelverk blir ett system som upprätthålls utifrån vad 
vi tror är i barnens intresse.» Men vad vi tror är det bästa 
för barnet präglas ofrånkomligen av de normer som upp-
rätthåller systemet. Stålberg stödjer sig på Michel Foucault 
och på pedagogikforskaren Elisabeth Nordin-Hultmans 
undersökningar av förskolan och konkluderar att »[d]et 
blir ett normerande system som barn, pedagoger och för-
äldrar behöver anpassa sig till.» Snarare än att anpassa 
systemet efter individerna, bidrar systemet till att indivi-
der som inte passar in utgränsas, t.ex. genom diagnostise-
ring – på så sätt gör man unika möten med unika individer  
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hanterbara genom generella beteckningar. 
Även om Stålberg lät sig inspireras av Foucault, kunde 

man även säga att detta är skrivet i en Levinasiansk anda. 
Systemet som Stålberg skriver om är uppkommet ur goda 
intentioner men har i egenskap av system alltid sin totalise-
rande tendens, en tendens att underställa andra människor 
normer som inte passar i varje situation. Systemet riskerar 
att dölja den andre för min blick, dölja det etiska momentet. 
För att ändå se systemets värde måste man vända på relatio-
nen. Ansvaret föregår systemet. System för ansvarsfördel-
ning är viktiga för att på bästa sätt fördela ett ansvar som 
redan föreligger.

ansvarets kritiska potential
När erfarna förskolepedagoger skriver uppsatser av den 
art som ingår i denna samlingsvolym framträder ofta en 
uttrycklig eller underliggande kritik av de betingelser som 
de arbetar under. Eftersom det sällan är en sådan kritik 
som utgör huvudfokus för uppsatserna, blir den inte alltid 
utvecklad och utförlig, men kan ändå utgöra intressanta 
och viktiga partier i uppsatsen. Vi såg ovan hur Stålberg 
använde beskrivningar av olika pedagogiska situationer 
för att slutligen fråga sig om inte barn och pedagoger alltför 
mycket anpassar sig efter ett normerande system. Wallers 
berättelse om hennes oförmåga att räcka till både för Maja 
och för barngruppen som helhet är redan i sig en kritik av de 
bristande resurserna. Det är framskrivandet av en profes-
sionell kompetens i kombination med en insikt i den egna 
delen i ansvaret som gör systemkritiken trovärdig. 

Ett intressant moment för oss lärare som har haft förmå-
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nen att handleda och följa denna grupp av yrkesverksamma 
studenter i sitt skrivande är att denna ansvarsinsikt också 
kan vara en springande punkt i studentens skrivande. Det 
är endast tack vare att studenter erfar den egna positionen 
av ansvarighet som de kan formulera situationen som ett 
dilemma som de står inför. I handledningssituationen kan 
det ofta vara så att studenten beskriver en problematisk si-
tuation där källan till problemet beskrivs vara brister hos 
en kollega eller hos ledningen. Men om uppsatsen ska bli 
till en reflektion över studentens praktiska kunskap måste 
det egna handlingsutrymmet och det egna ansvaret i situa-
tionen framgå. Jag brukar därför försöka styra över fokus 
tillbaka till studenten själv: Oavsett om andra gjort fel på 
olika sätt, vad kunde du ha gjort annorlunda i denna situa-
tion? Om du hade gjort så här istället, vad tror du hade hänt 
då? Om kollegan gör fel, kunde det kanske ha varit möjligt 
att hjälpa denne på bättre vägar – detta samarbete kan bli 
den praktiska kunskap studenten väljer att undersöka. 

Ofta kan det var en plågsam insikt, och det kan därför 
vara en svår uppgift för handledaren att bidra till att väcka 
denna insikt. Det kan upplevas som att jag kritiserar stu-
denten, ifrågasätter studentens yrkeskompetens eller mora-
liska omdöme. Men syftet är att den skrivande ska finna ett 
jagperspektiv som verkligen beskriver förskolan utifrån en 
ansvarig pedagogs ögon. 

Det hindrar inte att studenten beskriver situationer där 
handlingsutrymmet är inskränkt av externa faktorer. Det 
som ligger på pedagogens ansvar att göra hindras, till exem-
pel av dålig organisation eller brist på resurser. Självreflek-
tionen kan leda fram till ett belysande av dessa problem. 
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Men den mest skarpa belysningen uppstår om hindren som 
beskrivs tematiseras av en pedagog som samtidigt beskriver 
hur han eller hon hindras i att utföra sitt arbete, att ta hand 
om barnen. 

ansvar bortom värdegrund
Givetvis kan vi också ta stöd av diskurser och dokument i 
våra personliga ansvarstaganden. Så kan till exempel läro-
planens ansvarsfördelning hjälpa pedagoger i att struktu-
rera ansvarstagandet. Men detta stöd ger för den skull inget 
utrymme för en moralisk abdikation. Det åligger, som jag 
argumenterade i början, till slut alltid den enskilde pedago-
gen att tolka hur läroplanen ska tillämpas. 

Ibland talar man om läroplanens förtjänst genom att 
påminna om hur den tillhandahåller en värdegrund som 
är nödvändig för att ge riktlinjer för förskolans arbete. Men 
enligt det perspektiv som jag här anlägger kan det moraliska 
ansvaret inte finna någon säker grund utanför ansvarssi-
tuationen; detta gör att själva begreppet värdegrund är pro-
blematiskt. Jag kommer här att argumentera för att detta 
begrepp bidrar till tron att läroplanen och andra värdedoku-
ment är något som man kan vila tryggt emot, istället för att 
inse att ansvaret till handling ligger hos en själv. Begreppet 
värdegrund målar upp en bild av ett fundament i samhäl-
let som gör värden säkra eller beständiga. Värdegrunden är 
det första begrepp som introduceras i läroplanerna, och ses 
ofta som det mest centrala begreppet. Så här uttrycks det 
i de allra första raderna i läroplanen för förskolan, under 
rubriken »Förskolans värdegrund och uppdrag»:
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Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) 
slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 
främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på.9

För det första kan man peka på det chauvinistiska i påstå-
endet att det svenska samhället vilar på dessa värderingar 
som på en grund – är de inte snarare ideal för vårt och an-
dra samhällen att sträva mot, ideal som vi fortfarande inte 
kan säga oss ha uppnått? Nästa fråga är: Hur tänker man då 
att denna grund är lagd? I läroplanerna ser jag två typiska 
försök att beskriva hur värdena är grundade. Det ena är det 
traditionalistiska, konservativa, och det andra är den som 
anger en tilltro till moderniteten. Jag kommer i det följande 
att förhålla mig kritiskt till de båda. 

Enligt den konservativa hållningen vilar vårt samhälle 
på en grund av vissa värden som vi har traderat genom  
tiderna. I Lgr 11, grundskolans läroplan, står: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och in-
tegritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överens-
stämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 
och västerländsk humanism sker detta genom individens 
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvars-
tagande.10
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Denna högstämda hyllning till västerlandet och kristen-
domen är kvar sedan Lpo 94, som tillkom under borgerlig 
regering. Utan att närmare studera förarbetena är det lätt att 
föreställa sig ett kristdemokratiskt inflytande. Säkert är det 
många viljor som kompromissat fram den slutliga ordaly-
delse och kanske försöker skribenterna mildra hyllningen i 
nästa mening, där de inskärper att »[u]ndervisningen i sko-
lan ska vara icke-konfessionell.» 

Med detta gör man klart att det inte är kristen förskola 
som eftersträvas, den kristna traditionen tycks då inte 
egentligen vara värdefull för dess kristendom. Kvar står 
då traditionen i sig, traditionen för traditionens skull, tra-
ditionen för dess förmåga att bilda en grund för värden, en 
värdegrund. Dessa formuleringar i läroplanen förutsätter 
alltså att det är genom vår tillhörighet till den västerländska 
traditionen som en grund för etiskt handlande säkras. 

En annan, motsatt tendens finns i andra formuleringar, 
som jag väljer att kalla modernitetstroende. I förskolans 
läroplan sägs: »Förskolan ska motverka traditionella köns-
mönster och könsroller.» 11 Här kan man fråga sig varför 
det just är traditionella könsmönster och könsroller som 
ska motarbetas? Vore det inte mer relevant att inskärpa att 
det är förtryckande och inskränkande könsroller som ska 
motarbetas, oavsett om de är traditionella, eller har formats 
genom nya krafter, som till exempel de kommersiella? Oav-
sett vilka tankar som legat bakom formuleringen av dessa 
rader är risken att de bidrar till ett slags övertygelse om att 
höra till den goda sidan, den som lämnat traditionerna bak-
om sig, den som tillhör det moderna, upplysta och rationella. 
Lika mycket som traditionen utgör den trygga grunden i det 
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föregående exemplet är det här den moderna rationaliteten 
som är den ej ifrågasatta grunden. Utifrån ett perspektiv där 
ansvaret alltid utgår från det egna och kritik alltid därmed 
också måste vara självkritik, kan en sådan grund inte ligga 
till grund för en etisk hållning. 

När Levinas talar om detta säger han att ansvaret är 
»anarkiskt». Detta uttryck har inget, eller åtminstone väldigt 
lite, att göra med svartklädda anarkister som manar till att 
avskaffa statlig kontroll. Begreppet »an-arkisk» negerar det 
grekiska begreppet arche som betyder ungefär ursprung, 
princip eller grund.12 Det betyder alltså »utan arche» dvs. 
»utan grund». Det betyder att det etiska momentet förfelas 
genom att härledas till något utanför det själv i och genom 
vilket det skulle grundläggas, oavsett om det är traditionen 
eller övervinnandet av densamma. Detta innebär alltså inte 
att vara mot läroplaner, lagar eller andra dokument för att 
de utgör generella föreskrifter. Det handlar om hur vi ska 
förstå deras användning, att vägleda det ansvar som vi re-
dan har. 

ansvar och känsla
Ansvar vägleds dock inte endast av dokument, utan också 
av pedagogers moraliska känslor. Pedagogerna som skrivit 
i denna antologi hänvisar i sina texter ofta till sitt dåliga 
samvete. Tuija Pienimäki skriver om det dåliga samvetet 
hon har för att hon glömt den tyste Linus ensam vid matbor-
det och för att hon inte tillräckligt utmanat honom. Johanna 
Wallers hela text utgår ifrån ett dåligt samvete för att inte 
räcka till för barn med särskilda behov. Ett dåligt samvete 
är en signal om att ha blivit varse om den etiska aspekten av 
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en situation, att något skulle behöva göras i en situation där 
man upplever ett ansvar.

Detta innebär inte att ett dåligt samvete i sig är något bra. 
Det är ett problem att så många bra pedagoger ska behöva 
gå omkring med ett dåligt samvete. Men det dåliga samvetet 
visar på en medvetenhet om brister i den egna verksamhe-
ten, och kan därmed utgöra en utgångspunkt för ett kritiskt 
förhållningssätt. 

Förskoleverksamheten kan naturligtvis inte ha dåliga 
samveten som sin huvudsakliga motor. Och allt tal om an-
svar låter kanske snarare betungande. Levinas kan fram-
stå som en dysterkvist. Detta har sina orsaker. Hans verk 
är skrivet i skuggan av Holocaust, men ser nazismen som 
rotad i ett djupare problem i den västerländska kulturen, 
ett förhärligande av det egna gentemot det andra, som även 
gäller den samtida liberalismen. Hans texter förenas i en 
ansträngning att förändra vår erfarenhet av det mänskliga: 
från att fokusera på subjektets rätt till sin fria potentialitet 
(»ingen har rätt att stoppa mig») till att gälla den andres sår-
barhet (»ingen har rätt att skada dig»). 

Det är mot bakgrund av detta som han höjer upp ansvar 
snarare än kärlek som det grundläggande begreppet för en 
anständig mänsklighet. Begreppet kärlek associerar till ge-
menskap, till spontanitet. Vi älskar de som står oss nära, vi 
älskar det som vi finner skönt. Vi älskar inte allt, inte alla, 
men ansvaret sträcker sig vidare än kärleken. 

Ansvaret sträcker sig vidare än kärleken – det blir särskilt 
relevant just i relationer till de jag inte älskar. I kärleken är 
det inte svårt att vara till för den man älskar; desto svårare 
när det handlar om någon man ogillar, eller kanske till och 
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med känner avsmak inför. En förskolepedagog måste vara 
emotionellt närvarande med sin person för att möta barnen 
där de står, känner och lever, men måste samtidigt vara där 
för alla barn. Och kanske är det de barn som minst väcker 
pedagogernas spontana sympati som allra mest behöver 
den?

Det hindrar ju inte att det är bra om en pedagog tycker 
om sitt arbete, tycker om barnen. Men även inför den man 
älskar eller gillar är ansvarsbegreppet relevant. Det är di-
mensionen av ansvar, det som Levinas kallar det etiska, som 
lyfter fram och i min erfarenhet utmejslar de vi behandlar 
kärleksfullt som personer skilda från min egen domän av 
kontroll. Detta kan tyckas vara självklart: vi känner till kär-
lekens risker från våra vardagliga berättelser om kärlek; vi 
hör det i låttexter (»If you love somebody, set them free»13; 
»Älska mig för den jag är»14). Kärleken kan i sin blindhet göra 
en blind för den andres gränser, detta är ett bekant fenomen. 
När Levinas belyser detta ur sitt filosofiska perspektiv, får 
denna aktning för den andres gränser en annan dimension. 
Det handlar inte nödvändigtvis om en föreställning om den 
andre som en oberoende (»set them free) essens (»den jag 
är»). I ansvaret för varandra är vi förbundna till varandra 
som sociala varelser. Det är förhastat att säga att den andre 
till sitt väsen är oberoende av mig. I mötet med små barn är 
det ofrånkomligen och uppenbarligen så att den andre i viss 
mån förblir beroende av mig. Och vi är alla, även vuxna, 
beroende av varandra. Ansvaret för den andre som frigjord 
från min domän av kontroll handlar alltså inte alltid om att 
verka för den andres oberoende av mig. Det kan också helt 
enkelt handla om att inse att den andre inte fullständigt kan 
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ingå i mina projekt, att mina föreställningar om den andre 
aldrig kan motsvara den andres väsen.

Samtidigt som jag säger att ansvaret på sätt och vis går 
utöver kärleken, är det viktigt att se gränserna i ansvars-
perspektivet. Bara för att det finns många exempel på att 
pedagoger tänker och agerar på ett sätt som förefaller kom-
patibelt med Levinas betyder det ju inte att Levinas erbjuder 
en etik för förskolan att följa eller ty sig till. I denna mening 
finns det heller inte någon etik hos Levinas. Det finns inget 
syfte att erbjuda rättesnören eller en normerande etik. Ett 
försök att verka i en Levinasiansk anda kunde leda till en 
självutplånande hållning, där relationen för barnen be-
skrivs just i termer av ansvar. Den goda pedagogen ska ju 
också vara närvarande med barn, leka med dem, glädjas 
med dem, själv tycka om och finna glädje i att vara med barn 
– en dimension som man svårligen kommer åt med begrep-
pet ansvar. Men en lekfull, varm och rolig stämning kan 
förloras och då vilar ansvaret på de vuxna som arbetar med 
förskolan att återställa denna stämning. Och för att detta ska 
vara möjligt behöver pedagoger få tid att vara med barnen 
och inte sitta begravda i »värdegrundsarbete».


