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Sammanfattning 

I min vetenskapliga essä lägger jag fokus på föräldraarbetet i förskolan och de eventuella 

svårigheter som uppstår där. Empirin bygger på två möten med föräldrar, som båda handlar 

om att vi inte förstår varandra. Mötena kopplas till litteratur och med dess hjälp undersöker 

jag begreppet reflektion. Hur reflekterar jag och vad reflekterar jag över? Jag synar den 

praktiska kunskapen i mitt arbete och försöker förstå hur stor roll det spelar att jag arbetar i en 

mångkulturell miljö. Jag försöker se möjligheter i föräldrasamarbetet på förskolan. Med 

essäns hjälp vill jag förstå varför det kan vara svårt att skapa tillitsfulla relationer med 

föräldrar, vilka i sin tur gör att barnen på förskolan blir trygga. Jag är också intresserad av att 

ta reda på om förskolan, i den mångkulturella miljön, genomsyras av det interkulturella 

synsätt stadens förskoleplan föreskriver och vad detta i så fall kan innebära för mitt arbete. 

Slutdiskussionen visar att jag inte är tillfullo nöjd med i vilken utsträckning vi i förskolan 

diskuterar föräldrasamarbetets svårigheter och möjligheter.  

 

Nyckelord: förskola, föräldrar, möten, samarbete, praktisk kunskap, reflektion, samtal, 

kulturer, mångkulturell, interkulturell 

 

Abstract, To meet and understand – Why is it difficult? 

In this scientific essay I have focus on parental work in preschool and the difficulties that 

might arise. The empirical part is based on two meetings with parents and both of them are 

about how to understand each other. These meetings are linked to literature and helps me 

research the term reflection. What am I reflecting and how do I reflect? I also explore the 

practical knowledge in my work and try to understand the role of the multicultural 

environment in this work. I try to se possibilites in cooperation at the preschool. With the 

essay I want to understand why it can be challenging to build trustworthy relations with the 

parents, which seems important, in order to make the children at the preschool feel safe. I am 

also interested in researching how the multicultural environment affects the intercultural 

standpoint of the preschool and what this could mean for my work. The end discussion shows 

that I am not satisfied to which extend the preschool teachers discuss the difficulties and 

possibilities of parenting cooperation.  

Keywords: preschool, parents, meetings, cooperating, practical knowledge, reflection, 

conversations, cultures, multicultural, intercultural  
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Inledning 
 

I den här essän vill jag undersöka varför samarbetet med föräldrar ibland känns svårt och ta 

reda på om jag på ett bättre sätt kan vara förberedd på olika situationer som kan uppstå på min 

arbetsplats. Under mina första år i barnomsorgen tyckte jag ofta att det var svårt att 

kommunicera med föräldrar. Vad skulle jag samtala om för att skapa relationer med dem? Om 

de inte sa något; vad skulle jag då börja prata om? Det vi ibland benämner som att kallprata, 

det vill säga prata om ingenting alls, men ändå ha en dialog med någon, tyckte jag var svårt.  

Idag, med många år i yrkeslivet, känns det inte lika svårt. Ändå finns det tillfällen när samtal 

är svårstartade och dessa handlar sällan om språksvårigheter. När jag och en förälder inte kan 

kommunicera för att språken inte räcker till – då använder vi bilder, händer, skratt och tar 

barnen till hjälp för att förstå varandra. Det är när vi samtalar men ändå inte når varandra det 

är svårt. 

 

Berättelserna 
 

Det är min hand 
Höstsolen lyser fortfarande in på gården, den här tidiga eftermiddagen, där jag och mina 

kollegor befinner oss tillsammans med en grupp barn i femårsåldern. Jag är rätt så ny på den 

här förskolan. Efter att ha arbetat många år på ett litet fritidshem på Södermalm och sedan 

haft en lång föräldraledighet har jag bestämt mig för att dels arbeta mer förmiddagar och dels 

förkorta restiderna för att det passar min egen familjesituation bättre. Nu har jag cykelavstånd 

till min nya arbetsplats i Spånga. Trots att jag inte bor mer än en halvmil bort har jag bara 

besökt Tensta några få gånger, när jag varit på 4H-gården Spånga By med mina egna barn. 

Men ärligt talat, så har jag aldrig tidigare umgåtts med eller pratat med någon som bor i 

Tensta. Tidningarna skriver dock redan på nittiotalet mycket om ett segregerat och 

problemfyllt område.  

Medan solen lyser gräver vi bilbanor i sandlådan. Barnen lyckas både göra broar och tunnlar 

för de färgglada bilarna vi har framme. Utanför staketet ser jag en man närma sig gården. Han 

går med snabba och målmedvetna steg, har en matkasse i handen och ser glad ut. Jag ser 

förskolebarnen få syn på honom när han stänger grinden efter sig och ett av barnen lyser upp 

och springer emot honom. Jag förstår att det här en förälder jag inte träffat tidigare och visar, 
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genom att ta ett par steg i riktning mot honom, mina kollegor att jag tänker ta hand om den 

här hämtningen. Barnet ropar ”pappa” och springer närmare. Pappan vänder sig om, lyser 

upp, ställer ner matkassen och brer ut sina armar för en stor omfamning. Han lyfter upp 

barnet, de kramas och snurrar runt. Han blir lika glad som barnet och det är så härligt att se 

dem tillsammans. Pappan är snyggt klädd med rock och knytskor, men bryr sig inte om att 

kläderna blir sandiga av barnets overall efter leken med bilarna. Han fokuserar helt på sonen 

och verkar inte märka oss runtomkring. Jag kan höra hur de samtalar med varandra, barnet 

pratar på och föräldern försöker hinna få in ett ord ibland. De skrattar och efter en stund 

släpper pappan ner barnet på marken. När de båda nu kramats färdigt tänker jag att det är läge 

att gå fram och berätta om barnets dag på förskolan. Under den månad jag arbetat på 

förskolan har jag endast haft kontakt med barnets mamma, som är hemma med ett litet syskon 

till pojken. Nu är det alltså dags att presentera sig även för pappan till barnet.  

Jag närmar mig dem båda, där nu mannen borstar av sig lite sand från rocken. När jag står 

framför dem drar jag av mig vanten, sträcker fram handen och säger ”Hej, jag heter Eva och 

arbetar här. Vi har visst inte träffats förut”. Föräldern tittar förvånat på mig och svarar ”Jag tar 

inte kvinnor i handen. Du vet väl att du är i Tensta?” Han är inte arg eller upprörd, bara 

konstaterande. Jag å min sida är helt ställd, vet inte vad jag ska svara på det han säger. Det 

känns pinsamt att stå där med sin utsträckta hand och inte bli artigt bemött tillbaka. Till slut 

får jag ur mig en ursäkt och de båda går bort mot grinden och lämnar förskolan, fortfarande 

pratandes och skrattandes.  

Så tänker jag ”Vad sa han? Och vad menade han? Och varför bad JAG om ursäkt?” I och för 

sig blev mötet med pappan aningen konstigt och inte vad jag förväntat mig, men jag gjorde 

ändå inte något formellt fel även om jag missbedömde hur han ville möta mig – sonens nya 

förskollärare. Tankarna virvlar runt i huvudet på mig. Han var ju så gullig och omtänksam 

med sitt barn. Han verkade så social och trevlig, men ville ändå inte hälsa med handslag. Jag 

är uppriktigt förvånad, men också på något sätt irriterad, bortgjord och besviken. Jag är 

förvånad över att jag inte såg det hela komma, jag var verkligen inte förberedd för en sådan 

utveckling av situationen. I min väldigt skyddade värld har jag inte råkat ut för detta tidigare, 

jag har aldrig varken i arbetslivet eller privatlivet mött någon som av religiösa skäl inte tar 

alla människor i handen när de hälsar. Jag har heller aldrig funderar över det, tänkt på hur jag 

skulle reagera om situationen skulle uppstå. Jag vet däremot hur det känns att vara bortgjord 

och känna mig dum, den känslan har jag upplevt tidigare även om det inte inträffat på min 

arbetsplats. I den här stunden inser jag att det är troligt att jag kommer råka ut för liknande 
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situationer fler gånger. Jag är trots allt i Tensta, vilket pappan tydligt påpekat. Vilka fler saker 

kommer jag ställas inför på grund av allt jag inte har med mig i bagaget? Jag vet att livet ter 

sig olika för människor med olika bakgrunder och att det inte är självklart att förstå vad som 

är viktigt i olika traditioner och kulturer. Det är inte heller självklart att vilja förstå vad det 

beror på och hur vi ändå visar varandra den respekt vi förtjänar. Trodde jag att det bara var 

otrevliga människor som inte tog kvinnor i handen? 

Det är svårt att förstå hur någon annan tänker kring en situation. För mig blir det underligt att 

pappan inför sitt barn ironiserar över mig. Inte att han inte tar i hand – det kan jag förhålla 

mig till, men han kunde bara ha sagt något om att han inte vill ta i hand och hälsat vänligt. Det 

är just det där med ”Vet du inte att du är i Tensta” som biter sig fast. Så klart jag vet att jag är 

i Tensta. Jag får också lust att berätta för föräldern att jag är i Tensta just för att jag är 

intresserad av de olika kulturerna i stadsdelen, att jag är en av dem som är positiva till en på 

olika sätt berikad kultur. Istället blir jag behandlad som att jag är en sämre människa, 

utesluten ur gemenskapen och det känns inte alls rättvist. 

 

Han är rädd nu 
Det snöar. Inte så där härligt, mjukt och vackert som man kunde önska. Istället sticker små 

flingor hårt i ansiktet när jag tar mig sista sträckan mot förskolan. Det ligger inte fina vita 

snöflingor på jacka och mössa utan istället är jag våt och kall. Som vanligt tar jag ur 

hörlurarna innan jag öppnar grinden och går in på gården. Lindar upp sladden och stoppar ner 

lurarna i fickan.  

När jag kliver innanför dörren immar glasögonen igen och jag tar av dem och lägger dem på 

bänken innan jag ruskar bort det våta från jackan och mössan. Så lyfter jag blicken och ser att 

en kollega står i hallen och söker ögonkontakt. Jag hinner inte fundera över vad hon vill 

förrän jag ser en förälder stå längre in. Han är ledsen, tårarna rinner över hans kinder.  

Bredvid honom står sonen och tittar från den ena till den andra. Han är röd i ansiktet och hans 

ögon är fortfarande våta och lite svullna efter gråt. Han iakttar tyst de vuxna. Kollegan står 

tyst. Jag är också tyst, lite förundrad och samtidigt spänd. Vad är det som pågår här? Vi tittar 

på varandra, jag och kollegan. Vi vet båda att den andra tänker: Vem ska säga något först? 

Ska vi låta pappan tala, ska någon av oss säga något? Och i så fall - vad? Det går några 

sekunder, men det känns som en evighet. Så hör jag mig själv säga: ”Jag förstår inte riktigt 

vad som händer här. Kan jag hjälpa till?” Min kollega ser lättad ut och säger att vi kanske kan 
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gå in och sätta oss och prata lite mer ostört än i hallen där det då och då passerar andra 

föräldrar. 

 

Sagt och gjort. Jag tar först barnet med mig, småpratar lite med honom och frågar vad han vill 

börja göra så här på morgonen och säger att vi alldeles snart ska äta frukost. Han går fram och 

sätter sig tillsammans med ett par andra barn som bygger smålego vid ett bord. Jag säger att vi 

vuxna ska prata lite och att hans pappa kommer att säga hej då när han sedan ska gå iväg. 

Med det nöjer sig barnet. Genom att gestikulera uppmärksammar jag ytterligare en kollega på 

att något händer i hallen. 

 

Sedan går jag efter min kollega och föräldern till vårt lilla samtalsrum. Kollegan ställer 

iordning stolar och jag öppnar ett fönster för att vädra ur den instängda luften – men också för 

att hinna samla ihop mig lite inför utmaningen jag står inför. Föräldern förstår svenska bra, 

men talar det inte utan svårigheter. Att föra ett samtal på ett språk man inte behärskar är svårt, 

särskilt om man är upprörd. Min kollega har ett annat modersmål, men inte samma som 

föräldern. Det blir dags att börja samtalet och jag säger än en gång: ”Vad är det som har 

hänt?” Då börjar pappan gråta igen. Något osammanhängande börjar han sedan förklara att 

han inte slår sitt barn, det har han aldrig gjort. Men pojken blir så arg hemma när han inte får 

som han vill och grannarna kommer när som helst börja klaga och han undrar hur det ska gå 

då. Det enklaste är att han är hemma på dagarna, för det är att stiga upp och klä på sig som är 

så svårt, det är då pojken blir arg och skriker. ”Han skriker som han har kniven i sig”, säger 

pappan. Han förklarar också att pojken inte kan vara hemma med honom för han arbetar natt 

och behöver sova för att orka arbeta, mamman arbetar på dagarna och syskonen är i skolan. 

Det är som att trycka på en knapp, när han väl börjar prata verkar han inte kunna sluta. Han 

säger samma meningar om och om igen.  

 

Medan pappan pratar på och vi andra lyssnar, försöker jag under tiden att tänka ut nästa steg i 

samtalet. Pojken är ofta arg på förmiddagen när han kommer, men jag har inte lagt märke till 

att det är så illa som pappan säger. Dessutom har flera barn det jobbigt när de kommer, de har 

vad vi kallar separationsångest och vill helst stanna hemma. Jag funderar över om han faktiskt 

gör sitt barn illa, trots att jag inte tror det. Jag funderar på om han egentligen är ledsen för 

något annat. Jag funderar på om jag borde ringa hans fru, barnets mamma, för att på något sätt 

samla familjen. Mitt i alltihop hinner jag också tänka att det här, det var det ingen som 

förberedde mig för när jag utbildade mig. Men jag är trygg i att det kommer att ordna sig. 
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Vilken tur att jag är lösningsfokuserad, på något sätt kommer det här samtalet att leda 

någonvart. Det känner jag mig helt säker på trots att jag inte har en aning om vad det kommer 

att handla om. Jag försöker lista ut vad det är han vill, men eftersom jag ännu inte förstått vad 

som är problemet är det svårt att veta vad han förväntar sig av oss andra i rummet. Kanske vill 

han bara förklara att han inte slår sitt barn, kanske vill han ha hjälp vid lämningarna eller så 

vill han höra mig säga att pojken gärna får vara hemma om det passar familjen bättre. Men 

allt är bara gissningar, jag kan inte veta vad han vill och det är därför svårt att tänka ut nästa 

steg i handlingen. Efter en lång stund när jag lyssnat, nickat medhörande och hummat ibland 

medan tankarna flugit runt i mitt eget huvud säger jag i en paus mannen gör: ”Och hur kan vi 

här på förskolan hjälpa dig?”. Då tittar pappan oförstående på mig och förblir tyst. Han växlar 

blick mellan mig och min kollega. 

 

Jag känner fortfarande att jag inte riktigt förstår vad som är problemet. Jag tittar på min 

kollega, som tittar tillbaka och jag märker att hon förstår precis vad pappan tänker. Men jag 

förstår inte! Hon ser min undrande blick och så säger hon till mig: ”Han är rädd nu. Orolig för 

att vi ska anmäla honom.” Jag förstår först ändå inte, men så klarnar bilden sakta. Det blir 

självklart, men är ändå svårt att förstå. Den här pappan tror att jag ska anmäla honom till 

socialtjänsten för att hans barn skriker, gråter och är arg på morgonen när han inte vill gå till 

förskolan. Han verkar tro att vi på förskolan tror att pojken skriker för att han mår dåligt. I 

kombination med att grannarna kan höra pojken skrika på morgnarna, som om han blir slagen, 

tror föräldern att barnet kanske kommer att tas från familjen. 

 

När jag väl förstår vad som är pappans stora bekymmer, blir det enklare för mig att agera och 

bli tydlig. Nu hamnar jag istället i en situation som jag bemästrar, nu kan jag förklara för 

pappan hur det fungerar. Jag berättar att vi som arbetar på förskolan har skyldighet att göra 

anmälningar om vi misstänker att barn far illa i hemmet. Jag kan också berätta för pappan att 

vi inte har några sådana misstankar. Ingenting har hittills tytt på att hans barn farit illa eller 

mått dåligt. Jag berättar för honom om hur våra rutiner vid anmälningar fungerar och att han 

och familjen skulle få veta om vi gjort någon sådan. Jag kan också förklara att grannarna kan 

göra en anmälan om de tycker att de har skäl till det och att det finns rutiner på socialtjänsten 

för att hantera sådant. Jag förklarar för honom att det är ovanligt att socialtjänsten 

omhändertar barn och att om de gör det krävs det mer än att en granne säger att ett barn 

skriker på mornarna. Samtalet blir bra eftersom jag känner att jag är trygg i min yrkesroll i 

den här situationen. Jag är trygg för att jag har varit med om den här diskussionen tidigare, 
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med andra föräldrar, med kollegor, med vänner och också med de personer i Tensta som 

faktiskt utreder anmälningar. I den här situationen känns det också bekvämt, för jag har ingen 

tanke på en anmälan och pappans oro inför det verkar obefogad. Jag känner mig stärkt av att 

jag har kontroll över vad jag kan säga och också ge förslag på både hur föräldrarna kan få 

hjälp och stöd, men också hur förskolan kan bidra för att göra morgonlämningar mindre 

belastande för föräldrarna. Vi gör en plan för den närmsta veckan, där förälder och förskola 

ska ta emot barnet i hallen istället för på inne på avdelningen för att inte pojken ska behöva 

fortsätta sina arga utbrott inne bland de andra barnen och bestämmer också att överlämningen 

ska göras snabbt och inte innehålla argumentationer eller långa separationer. Istället 

bestämmer vi att personalen ska ringa till den förälder som lämnat barnet om det arga håller i 

sig. 

 

I över trettio år har jag mött föräldrar på olika fritidshem och förskolor i Stockholm. Jag har 

också själv blivit bemött under många år i egenskap av att vara förälder. I båda rollerna är det 

ibland så lätt att känna samhörighet med den man samtalar med och ibland känns det som att 

hur man än anstränger sig och försöker, så händer ingenting. Vi pratar med varandra, men 

närvaron saknas. Varför blir det så? 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Jag har valt att i den här texten använda mig av två berättelser från min arbetsplats. Den 

första, Det är min hand, utspelade sig när jag nyligen börjat arbeta på min då nya arbetsplats, 

för många år sedan. Jag har valt den för att det var min första negativa upplevelse av att arbeta 

i Tensta och situationen har ofta återkommit i mina tankar. Den andra berättelsen, Han är 

rädd nu, inträffade för några år sedan. Jag har valt den för att jag trots att jag arbetat länge 

blev helt ställd över den situation som uppstod och för att jag ibland funderar över varför det 

mötet gick som det gick och om jag borde handlat annorlunda. Båda berättelserna har gett mig 

mycket att reflektera kring och jag tror också att de, i slutändan, gjort mig till en bättre 

förskollärare.  

I mina gestaltningar har jag beskrivit två möten, med två olika föräldrar. Dessa föräldrar har 

såvitt jag vet inga gemensamma nämnare, de har inte heller haft barn på förskolan samtidigt. 

Jag har valt situationerna för att de belyser två olika delar av mitt arbete och också för att de 

visar hur jag hanterade två olika situationer i min arbetsvardag. Jag vill med mina 
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gestaltningar som utgångspunkt använda min essä till att öka min egen förståelse för vad som 

påverkar mina möten med förskolans föräldrar i min roll som förskollärare. Jag vill också 

undersöka om och i så fall hur jag i mitt uppdrag som förskollärare kan bidra med 

föräldrastöd i de situationer det behövs eller förväntas av mig. Eftersom jag arbetar i en 

mångkulturell miljö vill jag även undersöka om det går att se att mitt arbete utgår från ett 

interkulturellt förhållningssätt, vilket är ett mål enligt stadens förskoleplan.  

Syftet med essän är att med hjälp av litteratur, teorier samt begreppet praktisk kunskap 

utforska min roll i förhållande till föräldrar på förskolan. Jag vill med essän som redskap 

undersöka vilka kunskaper jag behöver använda när jag möter föräldrar och förstå hur mina 

möten med föräldrar på förskolan påverkas av att vi har olika bakgrunder. Detta kompletteras 

med mina funderingar över hur jag förhåller mig till förskolans interkulturella uppdrag. 

 

Frågeställningar 
Hur förstår jag mitt interkulturella uppdrag? 

Vad innebär det för mig att möta och samverka med föräldrar?  

Hur kan jag bättre förstå föräldrar som inte tänker som jag? 

 

 

Metod 
 

För den här uppsatsen, i vetenskaplig essäform, har jag min arbetslivserfarenhet som 

utgångspunkt och använder mig av litteratur för att få hjälp att stödja eller utmana mina tankar 

kring de gestaltningar jag beskriver. Min förhoppning är att kunna förstå vad det är som gör 

att jag agerar och reagerar på vissa sätt i vissa situationer och också bli medveten om hur jag 

kan göra för att använda mig av den medvetenheten i kommande möten.  

 

Lotte Alsterdal har i texten Essäskrivande som utforskning beskrivit hur den vetenskapliga 

essän kan indelas i tre delar, som är tätt sammanlänkade. Delarna handlar om att ha en 

berättelse som utgår från egen erfarenhet, egna tankar kring den berättelsen samt flera 

perspektiv på samma berättelse.1 Hon menar då att mötet med den egna texten skapar en ny 

                                                           
1 Lotte Alsterdal, ”Essäskrivande som utforskning”, Konst som vetenskap. Essäer om estetiska lärprocesser, 

  red. Anders Burman, Huddinge, Södertörns högskola, 2014, s.53. 
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nivå av förståelse. Detta är den form av skrivande som många studenter på Södertörns 

högskola använder sig av i sin utbildning och Alsterdals text beskriver studentens utveckling 

genom essäskrivandet. Hon beskriver hur det egna skrivandet tillsammans med läsning av 

andra studenters texter och de gemensamma diskussionerna kring dessa texter skapar 

förutsättningar för en ökad medvetenhet om den egna yrkeserfarenheten. Alsterdal använder 

även Maria Hammaréns uttryck om att vi, när vi skriver, lär oss ”något annat”.2 Något annat 

skapas när vi är både i och utanför den egna texten, jag använder en text jag själv skrivit men 

försöker se den med andras ögon och med nya infallsvinklar. Något annat kan vara att tänka 

utanför den välbekanta boxen, att försöka göra något man inte gjort tidigare, men där 

magkänslan säger att det kanske kan komma att fungera. Något annat kan vara att försöka se 

någonting ur ett perspektiv man inte förut intagit och använda sig av den nya vinkeln i sin 

vidare tanke. Alsterdal menar att essäskrivandet kan bidra till att synliggöra och reflektera 

kring den praktiska kunskapen.3 Synliggörandet sker i mötet med den gestaltade berättelsen 

där andra studenter i sin tur kan bidra med tankar kring författarens text, som denne sedan kan 

vidareutveckla med hjälp av andras perspektiv på texten. 

 

Tack vare den vetenskapliga essäns form kan jag använda mina egna erfarenheter och genom 

gestaltningarna söka svar på mina frågor. På detta sätt kommer essän att bli personlig och i 

viss mån också utlämnande. Det går inte här att gömma sig bakom andras handlingar eller 

tankar. Det jag har att pröva litteraturen jag använder mig av mot är mig själv och mina egna 

handlingar. Berättelserna handlar inte om någon eller dem, utan om mig själv och mitt jag. 

Med hjälp av essäformen kan jag reflektera kring mina egna erfarenheter. Vad reflektion kan 

innebära för mina gestaltningar återkommer jag till i ett senare avsnitt. I essän lyfter jag några 

författares tankar kring interkulturalitet och kopplar dem till min egen yrkespraktik. Praktisk 

kunskap, som handlar om att använda sig av sitt goda omdöme för att handla på ett visst sätt i 

en viss situation, kommer att vara en utgångspunkt liksom ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. Det lägger stor vikt vid samspelet mellan individ, omvärld och miljö, vilket jag 

menar är det mina gestaltningar beskriver och som också är en stor del av mitt arbete. Jag 

använder även litteratur för att få ökad förståelse för hur möten och samtal mellan människor 

kan fördjupas.   

                                                           
2 Lotte Alsterdal, 2014, s. 58. 
3 Ibid., s. 52. 
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Etiska överväganden  

 
Mina berättelser utgår från egenupplevda situationer på min arbetsplats. Jag har hyst vissa 

farhågor om att skriva om en redan utsatt del av Stockholm, ett Tensta som i media ofta 

framställs som en svår och otillgänglig förort att bo i. Trots det lever många människor sina 

liv här och jag är oftast tacksam över att få vara en del av deras vardag. Så jag väljer trots allt 

att använda mig av ett par upplevelser från en del av förskolan där olika kulturer och språk 

möts, men beskriver möten mellan människor och allt vad det innebär av svårigheter, glädje 

och gemenskap. Av respekt både för kollegor och föräldrar har jag förändrat vissa delar av 

gestaltningarna för att dessa inte ska vara identifierbara. Kärnan i berättelserna är ändå 

desamma. 

 

Att förstå den man möter 
 

På min arbetsplats möter jag många, både föräldrar och kollegor, som varje dag känner 

osäkerhet inför möten med olika personer och inte vet hur de ska hantera den osäkerheten och 

därmed blir än mer stressade och osäkra. Jag har förstått att det är olika saker som påverkar 

osäkerheten. Det är en känsla av utanförskap, att inte riktigt räknas eller höra till och ibland 

till och med vara i vägen. Att inte behärska språket fullt ut är ytterligare en faktor som 

påverkar osäkerheten. För flera av föräldrarna är oron över framtiden besvärlig, att varken 

veta hur det ska bli med uppehållstillståndet, skolgången för barnen eller bostaden. Så när jag 

står där i hallen med en förälder som är rädd; vad är det då som styr mitt handlande? Vilka val 

står jag emellan? Enligt Skolverket tar Läroplanen upp ”barnens utveckling och lärande, 

barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna”, vilket jag tänker är en 

viktig skrivning i texten.4 Relationen till föräldrarna finns med i den skrift som styr mitt 

arbete. Hur kan eller borde jag förhålla mig till att föräldrar behöver min hjälp, när mitt 

huvudsakliga uppdrag är att ansvara för barnens utveckling? Behöver jag kunna sätta mig in i 

deras situation för att kunna hjälpa dem? Valde jag i den här situationen rätt? 

  

                                                           
4 Skolverket, https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola [hämtad 2018-05-20]. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola
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      Och en gång när jag stod i glasskön hamnade jag bakom en enbent kille med kryckor och jag 

      minns att han hade bubbliga brännskademärken på ryggen och jag tänkte att det ändå skulle vara 

      skönt att vara han, att bli av med ena benet för då skulle man i alla fall vara han, den enbente, han 

      utan högerfoten, han med kryckorna, han som aldrig behövde bekymra sig för hur högt man ska 

      prata när man beställer en Calippo eller vad man ska göra av sina händer när man står i en glasskö 

      i badbyxor och saknar sina fickor och sen betalade jag och gick tillbaka upp mot våra platser och 

      en badvakt tittade mot där vi satt och sa till sin walkie-talkie att det var helt smockfullt uppe på 

      Apberget och jag tyckte det lät så roligt att jag kom tillbaka med glassen och sa det till Ahlem:  

      Skönt att vara tillbaka på Apberget, […]5   

 

Jonas Hassen Khemiris text återfinns i boken Jag ringer mina bröder och berättar hur det kan 

kännas att önska sig vara någon annan.  Den beskriver inte rädslor, men en längtan efter att 

känna trygghet i tillvaron och, mycket viktigt, att ha en självklar tillhörighet. För mig 

beskriver texten också vad utanförskap kan innebära. Tanken av att hellre vara en enbent 

svensk än en tvåbent nordafrikan är på gränsen till oförståelig. Det svenska får här också stå 

för att klara av saker som inte har med nationalitet att göra, att ha händerna stilla eller att prata 

lagom högt för att smälta in i ett sammanhang. När jag tänker på det oftast bekymmersfria liv 

jag har och utgår från jämförelser ifrån min arbetsplats upptäcker jag att jag med mer 

erfarenhet i bagaget blivit mer observant eller kanske vaksam på andras tillvaro än jag varit 

tidigare. Att utan att själv ha varit med om liknande upplevelser försöka förstå hur någon 

annan uppfattar något är svårt. Jag önskar att jag bättre förstod vilka svårigheter som föräldrar 

på mitt arbete ställs inför. Oftast vet jag inte ens om dem.  

Fyra kilometer från mitt eget hem ligger förskolan där jag arbetar. Trots den korta vägen 

däremellan och trots att jag arbetat där länge har jag inte en säker uppfattning av hur det är att 

leva där och det är inte heller säkert att jag ens skulle kunna förstå hur det vore att leva ett 

annat sorts liv.  

 

Förutsättningar  

Jag arbetar i ett utsatt område, ett icke socioekonomiskt priviligierat område, med många 

problematiker. I Tensta visar siffror för 2014, enligt Polisen och Stockholms stad, en 

arbetslöshet på 10 procent, medan den i det intilliggande området Spånga låg på 3,5 procent. 

Samma rapport visar att 23 procent av eleverna som gått ut årskurs nio saknar slutbetyg i 

                                                           
5 Jonas Hassen Khemiri, Jag ringer mina bröder, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2013, s. 40–41. 
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svenska, medan det är 6 procent för Spånga. Vidare har 17 procent av befolkningen fått 

ekonomiskt bistånd i Tensta kontra 3 procent i Spånga.6 En annan rapport från Stockholms 

läns landsting visar också den på skillnader mellan olika områden i städerna. Rapporten 

”Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län” jämför bland annat motionsvanor, 

ekonomiskt bistånd, tandläkarbesök och psykisk ohälsa. I den avslutande diskussionen 

konstaterar man att: 

 

     De observerade skillnaderna har sannolikt många orsaker. En viktig orsak är skillnader i livsvillkor, såsom 

     utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar i form av förvärvsfrekvens och inkomstnivå, vilket har bäring på 

     både levnadsvanor och hälsa. Sambanden mellan livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är komplexa och kan 

     även påverkas av bostadsområdets karaktär, utformning och service.7 

 

Allt som händer på förskolan handlar inte om ifall barnens föräldrar har dålig ekonomi eller 

att äldre syskon inte har betyg i svenska språket. De allra flesta av föräldrarna arbetar, pratar 

svenska och deltar i samhället precis som i andra områden i Stockholm. Att inte vilja ta en 

kvinna i handen handlar inte endast om bostadsområdets karaktär eller om religion utan om en 

tradition man bär med sig. Det som fick konsekvenser i min första gestaltning var det sätt 

föräldern kommenterade saken på och att jag inte var förberedd. Och det som fick betydelse i 

den andra gestaltningen om pappan som var ledsen var att jag inte utan hjälp från min kollega 

kunde förstå vari hans oro bestod. 

 

Kan det annorlunda bli normalt?  

Det är lätt att ta för givet att andra ska tänka eller tycka som man själv. Det jag gör är normalt 

för mig och det andra tänker känns annorlunda och främmande. Laid Bouakaz ifrågasätter om 

det överhuvudtaget finns förutsättningar för föräldrasamverkan i mångkulturella skolor.8 Han 

menar att den samverkan som finns ibland är sämre än vad som önskas. ”Bakom detta ligger 

                                                           
6 Polisen, Stockholms stad, Gemensam Lokal Lägesbild för Spånga-Tensta, 

    https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1758304 [hämtad 2018-01-24]. 
7 Stockholms läns landsting, Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län, 

    http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Jamlik_halsa/Rapporter/livsvillkor-levnadsvanor- halsa.2014_3.2014.pdf 

   [hämtad 2018-01-24]. 
8 Laid Bouakaz, ”Föräldrasamverkan. Ett mångfaldigt och komplicerat begrepp i dagens skola”, Interkulturella 

    perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer, red. Hans Lorenz och Bosse Bergstedt, andra uppl.,  

    Lund, Studentlitteratur, 2016, s. 99. 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1758304
http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Jamlik_halsa/Rapporter/livsvillkor-levnadsvanor-%20halsa.2014_3.2014.pdf
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missförstånd, språkbarriärer och skilda förväntningar, men också klassfrågor, fördomar och 

okunskap mellan hem och skola i de mångkulturella skolmiljöerna.”9 Bouakaz fortsätter sin 

tankegång: 

 

        Kulturella och sociala barriärer kan alltså skapa många svårigheter. Olikheter i fråga om 

         värderingar, normer, religion och traditioner mellan föräldrarna och lärarna kan utmynna i  

         spänningar som hindrar båda sidor att ta de steg som behövs för att skapa en bra arbetsrelation 

         grundad på samverkan och ömsesidig förståelse.10 

 

Svårigheterna gör att båda parter är avvaktande. Föräldrar vågar kanske inte fråga personal, 

som i och med sin yrkesroll är i maktposition medan personalen avstår av rädsla för att 

föräldrar ska vilja lägga sig i det som läraren inte tycker är förälderns ansvar. Bouakaz anser 

att en viktig förutsättning för ökad samverkan är att ”ta hänsyn till en etisk problematik som 

är relaterad till ojämlika maktförhållanden och skilda klasstillhörigheter”.11 En sak han 

framhåller är att den samverkan som inte fungerar i de mångkulturella miljöerna inte handlar 

om att föräldrarna är invandrade, utan den problematik det ofta medför genom avsaknad av 

sociala, kulturella och ekonomiska resurser. Bouakaz hänvisar detta till den franske 

sociologen Pierre Bourdieu som beskrev detta som det symboliska kapitalet. Bouakaz menar 

att många nyinflyttade föräldrar har en vag förståelse för vad integration är och att dessa 

föräldrar har svårt att tro på tanken att det går att behålla sin gamla kulturella identitet 

samtidigt som de tar del av en ny.12 Föräldrarna är helt enkelt rädda för att de egna 

traditionerna och värderingarna ska försvinna om man också tar till sig det för dem nya 

samhällets tankar om hur saker kan fungera.  

Donald Broady är en av flera som skrivit om Bourdieus kapitalbegrepp. Han förklarar det som 

att kapitalet består av symboliska och materiella tillgångar. Dessa innefattar flera områden 

såsom kulturellt (till exempel språkbruk och finkultur), socialt (kopplingar till släkt och 

vänner), ekonomiskt (som innefattar både kunskap om ekonomi och verkliga materiella 

tillgångar) och även utbildning och vetenskap (examina och anseende).13 Bourdieu menade, 

efter en genomförd undersökning, att socialt ursprung var en faktor som påverkade starkt. 

Bland studenterna i undersökningsgruppen såg han att den avgörande faktorn, det som 

                                                           
9   Bouakaz, 2016, s. 99.  
10 Ibid., s. 103. 
11 Ibid., s. 115. 
12 Ibid., s. 108. 
13 Donald Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Uppsala, Uppsala Universitet,  

    Skeptronhäfte nr 15, 1998, s. 3. 
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påverkade dem allra mest, var det sociala ursprunget. Det var starkare än kön, ålder och 

geografiskt ursprung.14 Jag tänker att det sociala kapitalet hänger samman med seder, 

traditioner och vanor. Man gör det man är uppfostrad eller lärd att göra och behöver sällan 

fundera kring varför det är så. Det är första när man möter någon med andra vanor, som de 

egna behöver reflekteras. I Det är min hand möttes jag och en förälder med olika seder, vilket 

gjorde mötet speciellt. Hans reaktion var direkt och kanske upplevde han att jag inte tog 

hänsyn till honom och anpassade sig efter hans tradition utan att i sin tur reflektera över att jag 

inte kände till den. I gestaltningen Han är rädd nu å andra sidan blir det från början tydligt att 

jag inte förstår att föräldern fått den svenska traditionen om bakfoten, det som skapar hans 

oro. Det sociala ursprunget tänker jag påverkar min arbetsplats i hög grad. För mig hänger det 

också ihop med både det kulturella och det ekonomiska kapitalet. Till stor del är det så att de 

som bor i Tensta har ett svagt ekonomiskt kapital. Det är min egen erfarenhet, många som bor 

i området har låginkomstyrken, men visas också i rapporten från Stockholms läns landsting 

där man bland annat kan se att andelen medborgare som inte klarar av de löpande utgifterna är 

hög.15 

Jag tänker att uppdelningen av Bourdieus olika kapital gör att det är lättare att se de olika 

svårigheterna eller orättvisorna och därmed enklare att försöka göra något åt dem. För egen 

del har jag kanske alltför lätt att generalisera. I mitt möte med föräldrar kan det betyda att jag 

förväntar mig att ett möte ska bli på ett visst sätt utifrån det jag ser och tolkar in när jag träffar 

en förälder första gången, men också utifrån att jag arbetar i det område jag gör. Kanske 

förväntar jag mig att en man i rock och knytskor, som i Det är min hand, ska ta mig i hand. 

Jag kanske inte blivit lika förvånad om föräldern varit klädd på ett annat sätt.  Jag är också 

medveten om att vi på vår förskola kan låta oss imponeras över föräldrar med hög utbildning, 

just för att det är ovanligt i vår miljö. En reflektion kring det är hur det påverkar mitt 

bemötande och också hur det påverkar det bemötande barnen får. Kan det vara så att jag ger 

en välutbildad förälder ett ”bättre” bemötande än en annan förälder? På samma sätt som en 

verbal förälder tack vare sin talförmåga får ett annat bemötande än en tystare förälder. Hur 

påverkas vi i sådana fall av det i våra möten? När jag möter föräldrar och informerar om hur 

förskolan fungerar och vad som förväntas av familjerna tänkte jag tidigare att om de bara 

förstod vad jag sa, skulle de också göra det de ombads göra. Ordna regnkläder, komma till 

föräldramöten eller ringa när barnen är sjuka. Jag inser att de inte bara behöver förstå vad jag 

                                                           
14 Broady, 1998, s. 12. 
15 Stockholms läns landsting, Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms stad, sid. 14–15. 
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säger utan vi måste också förstå vad vi menar med det vi säger till varandra. Det handlar om 

vad jag och föräldrarna tycker är viktigt, vad vi är vana att göra och vad vi har möjlighet till. 

 

Sara Dalgren skriver i slutordet till Att göra det annorlunda normalt att de pedagoger hon 

studerat för sin undersökning gör vad de tror är bra för att ”konstruera en diverserad 

normalitet”,16 för att deras fokus ligger på att visa alla barn att allt kan vara olika och att det 

normativa inte nödvändigtvis är det svenska sättet att göra något på. I sina exempel visar hon 

på ord på olika språk och ursprung. Pedagogerna visar med sitt sätt att agera att det är positivt 

och normalt att vara till exempel flerspråkig, istället för att utgå rån att det normala är att vara 

enspråkig. De visar också att olikheter är bra för alla och att ”Alla människors referensramar 

och uttryckssätt är lika mycket värda.”17 Amartya Sen lyfter å andra sidan, som en motvikt till 

att fokusera på våra olikheter, i Identitet och våld fram förmågan att istället finna likheter 

människor emellan. Han lägger vikt vid att kulturen är viktig, men att den inte är den enda 

faktor som påverkar hur våra liv och identiteter formas. Andra saker, som till exempel yrke, 

klass och kön spelar också roll.18 De flesta av de kategorier han plockar fram kan också 

återfinnas i de olika grunder för diskriminering som finns nedtecknade av 

diskrimineringsombudsmannen.19  Bland dem återfinns etnisk tillhörighet och religion, vilka 

ofta diskuteras på min arbetsplats, i såväl personalgrupp som med barn och föräldrar. Sen 

skriver också att      

 

     I vardagslivet ser vi oss som medlemmar i en mängd olika grupper – vi tillhör dem alla. En persons 

     medborgarskap, bostadsort, geografiska ursprung, kön, klass, politiska åsikter, yrke, anställning, 

     matvanor, sportintresse, musiksmak, sociala engagemang och så vidare gör henne till medlem i en 

     mängd sammanslutningar. Vart och ett av dessa kollektiv ger personen en särskild identitet. Inget av  

     dem kan anses vara hennes enda identitet eller främsta tillhörighet.20 

 

 

Han menar fortsättningsvis att kulturella generaliseringar gör vårt eget tänkande enklare.21 

                                                           
16 Sara Dalgren, ”Att göra det annorlunda normalt”, Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara goda 

    föresatser, red. Katrin Goldstein-Kyaga, María Borgström och Tobias Hübinette, Huddinge, Södertörns 

   högskola, 2012, s. 169. 
17 Ibid., s. 171. 
18 Amartya Sen, Identitet och våld, Göteborg, Daidalos, 2006, s. 110. 
19 Diskrimineringsombudsmannen, Frågor om diskriminering, http://www.do.se/om-do/vanliga-fragor/fragor-  

    om-diskriminering/?fraga=1936 [hämtad 2018-01-03]. 
20 Sen, s. 21. 
21 Ibid., s. 103. 

http://www.do.se/om-do/vanliga-fragor/fragor-%20%20%20%20%20om-diskriminering/?fraga=1936
http://www.do.se/om-do/vanliga-fragor/fragor-%20%20%20%20%20om-diskriminering/?fraga=1936
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Människor tycker om att strukturera och dela in vårt tänkande i olika fack. Att man för 

diskussioner kring betydelsen av kulturella faktorers roll för människors sociala liv har istället 

för att berika sociala relationer inneburit att diskussionen landat i hur man ska bevara 

kulturen. När jag blickar tillbaka mot Det är min hand så tänker jag att det är så självklart för 

mig att det är mitt sätt att göra och handla som är det rätta. Jag förväntar mig att föräldern ska 

anamma mitt sätt att göra det på. Om jag vänder på det och tänker som Sen beskriver det är 

det istället jag som borde fundera över andra alternativ och använda den kulturella friheten till 

att bryta mina egna traditioner. Sen anser att kulturell frihet även borde innebära att man 

ifrågasätter stödet för gamla traditioner, eftersom många istället vill förändra det sätt på vilket 

man lever.22  Han hävdar vidare att ”socialt förtryck kan bestå i att förneka kulturell frihet, 

men konformismens tyranni som gör det svårt för medlemmar av en grupp att välja andra 

livsstilar innebär också en frihetskränkning”.23 Sen påpekar att kulturell frihet är en frihet att 

röra sig såsom man själv önskar inom eller utanför de traditioner man fötts i och de sociala 

miljöer man hamnat i. Friheten handlar om att först ha haft möjlighet att fundera över andra 

alternativ och sedan göra valet om man vill vara kvar eller byta det traditionella 

beteendemönstret.24 Jag ställs då inför frågan om jag vill byta beteendemönster. Är jag beredd 

att göra det och hur kan det i sådana fall gå till? Å andra sedan är det kanske en del av mitt 

uppdrag, i förskolans värld, att inta nya positioner och se situationer ur nya vinklar. Det är 

kanske det som är det interkulturella uppdraget. 

 

Det interkulturella uppdraget  
 

Från Interkulturalitet – att finna möjligheter! hämtar jag ett citat av Anders Fjällhed, som 

också det beskriver en tanke kring kulturer och hur det påverkar vår sociala samvaro. 

      Människor från olika kulturer kan nämligen samexistera och leva sida vid sida utan att verkligen mötas; de 

       lever i en mångkulturell värld. Ordet mångkulturell står för hur något är, men inget om relationerna mellan 

       människor. För att verkligen kunna se och möta andra människor som känns främmande för oss själva 

       behöver vi skapa en interkulturell värld. 25 

 

                                                           
22 Sen, 2006, s. 111. 
23 Ibid., s. 113. 
24 Ibid., s. 147.  
25 Anders Fjällhed, ”Interkulturalitet – att finna möjligheter!” Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara 

    goda föresatser, red. Katrin Goldstein-Kyaga, María Borgström och Tobias Hübinette, Huddinge, Södertörns 

    högskola, 2012, s.43. 
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Det handlar inte bara om att vi kommer från olika länder och har olika etniska bakgrunder. 

Jag kan känna stor samhörighet med någon som inte är uppväxt i samma stad, land eller miljö, 

men ha svårigheter att förstå någon som är uppväxt på samma gata som jag själv. Det är fler 

faktorer som spelar in än var man har sina etniska rötter. Jag ser förskolan som en plats där 

alla, barn och vuxna, ska uppmuntras att ta vara på möjligheten att lära känna människor som 

är olik en själv.  

Sen skrev om människors vilja att generalisera och Fjällhed menar att generaliseringar 

begränsar oss i livet. Han skriver att ”Interkulturalitet innebär, enligt mitt sätt att se det, att 

vara öppen och finna möjligheter, att möta utmaningar, att se lösningar, och att genom 

erfarenheterna växa och utvecklas som människa.26 När han skriver det låter det enkelt och 

det borde det vara. Tanken att inte vara öppen och söka samförstånd blir befängd. Som att jag 

in Det är min hand och Han är rädd nu inte skulle göra mitt bästa för att nå enighet och 

förståelse i de situationerna. Det kanske inte alltid går att bli enig eller förstå hur den man 

möter tänker, men viljan att göra det är avgörande.  

Även Pirjo Lahdenperä, beskriver en aspekt av begreppet interkulturell i sin bok Interkulturell 

pedagogik i teori och praktik: 

 

     Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att skolpersonalen är medveten om att den egna kultur- 

     bakgrunden och utbildningen i ett visst land, medför kulturella filter som kan begränsa kontakten 

     med människor med en annan kultur- och utbildningsbakgrund.27 

 

Hon skriver att det särskilt i multietniska områden kan vara svårt att skapa förutsättningar för 

en bra föräldrasamverkan. Föräldrar kan känna sig osäkra på om de är välkomna i skolan 

(eller förskolan tänker jag) och lärare i sin tur kan känna osäkerhet inför möten med föräldrar 

från andra länder och kulturer. Hon menar också att språksvårigheter mellan föräldrar och 

lärare gör samverkan extra svår. Lahdenperä framhåller också att skolan och förskolan samlar 

barn med olika invandrarbakgrunder till en särskild grupp, som sedan alla behandlas likadant 

istället för att ta vara på alla barns och familjers olikheter, med olika bakgrunder och 

kvalitéer.28 Hon menar att det ”är av värde att skolan anstränger sig att hitta olika typer av 

samverkansätt med föräldrarna där även skolans arbete och verksamhet blir mer begripliga för 

                                                           
26 Fjällhed, 2012, s. 61. 
27 Pirjo Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lund, Studentlitteratur, 2004, s. 69. 
28 Ibid., s. 70. 
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föräldrarna.”29 Med tanke på att det är nog så svårt att bemöta alla likadant utifrån att de har 

liknande bakgrund, tänker jag att det är näst intill omöjligt att bemöta en grupp människor 

med olika bakgrunder på samma sätt. Därför ter sig Lahdenperäs idé om att bättre ta tillvara 

på enskilda familjers olikheter som en framgångsfaktor. Eftersom vi som arbetar i förskolan 

varje dag möter föräldrar, när de lämnar och hämtar sina barn, har vi bättre förutsättningar än 

personal i skolan att ge föräldrarna en bild av verksamheten, vad som pågår och vi får också 

lättare att skapa varaktiga relationer. Det i sin tur borde leda till att föräldrar på ett mer 

självklart sätt vågar fråga om de upplever att det är något de inte förstår.  

Ingegerd Tallberg Broman skriver i boken Professionell yrkesutövning i förskola att ”För att 

utveckla den professionella kompetensen vad gäller föräldrasamverkan behövs fördjupade 

kunskaper om familj och familjevillkor i dagens mångfaldssamhälle.” 30 Hon menar att man 

behöver ta reda mer kring föräldrars levnadsvillkor och förutsättningar i de specifika områden 

man utgår från samt de förväntningar föräldrarna har på förskolan. Tallberg Broman påpekar 

också att former för samverkan måste utvecklas i relation till den grupp av barn och föräldrar 

som finns på den specifika förskolan.31 Jag tänker att det betyder att samverkan kommer att se 

olika ut på olika förskolor, i olika områden, eftersom barnen och deras föräldrar kan ha olika 

behov och förutsättningar. Svårigheten är att det finns många olika familjers förutsättningar 

att ta reda på. För situationerna i mina gestaltningar hade det underlättat om jag vetat mer om 

hur andra kan tänka kring sådant som var självklart för mig. Även om jag inte vetat att just 

den här föräldern inte ville ta i hand, hade jag kunnat veta att det finns kulturer där man hälsar 

på andra sätt. Och trots att jag inte själv tror att barn blir omhändertagna för att de skriker 

mycket, kunde jag ha haft kunskap om att många föräldrar bär på en oro för att bli fråntagna 

sina barn.  

 

Vad är det jag kan?  
 

I mitt arbete använder jag kunnande av olika slag. Det finns regler och riktlinjer för stora delar 

av mina dagliga uppgifter och åtaganden. På avdelningen där jag arbetar har vi också egna 

                                                           
29 Lahdenperä, 2004, s. 70. 
30 Ingegerd Tallberg Broman, ”Att samverka med barnens vårdnadshavare”, Professionell yrkesutövning i  

    förskola. Kontinuitet och förändring, red. Lena Rubinstein Reich, Ingegerd Tallberg Broman och Ann- 

    Christine Vallberg Roth, Lund, Studentlitteratur, 2017, s. 77. 
31 Ibid., s. 77.  
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rutiner för att skapa trygghet och rutin för båda oss själva, för barnen och för föräldrarna. 

Somligt av detta är tydligt reglerat; som var allergilistorna finns, hur man fyller i närvaron på 

utrymningslistan eller vem som ska hålla ett utvecklingssamtal. Andra saker görs mer på 

känsla; som att någon måste prata med en förälder om att dess barn behöver gummistövlar 

eller att ett visst barn måste punktmarkeras av olika anledningar. Detta är kunnande som jag 

och mina kollegor har och när det kommer en vikarie, som inte känner till verksamheten, kan 

jag förklara vad som behöver göras och också varför. 

Det kan vara svårare att förklara på vilket sätt detta ska göras. Att fylla i en journal är lätt, jag 

fyller bara i tiden för barnets ankomst och sedan är det klart. Men att informera en förälder 

om att barnet saknar stövlar, det kan göras på många sätt. Jag kan behöva ta hänsyn till att en 

förälder har ont om pengar. Det kanske är långt kvar till barnbidraget den tjugonde. Jag kan 

behöva ta hänsyn till att föräldern inte talar svenska och därför behöva ta hjälp av kroppsspråk 

och rekvisita. Jag kan behöva ta hänsyn till att föräldern inte alls förstår problemet eftersom 

den inte anser det nödvändigt att vara ute om det regnar. Då behöver jag kunna förklara 

förskolans verksamhet på ett tydligt sätt. Så att berätta för en förälder att dess barn saknar 

stövlar kan göras på olika sätt och jag måste vid varje enskilt tillfälle kunna läsa av 

situationen för att mötet ska bli bra.  

När det gäller mina berättelser Det är min hand och Han är rädd nu handlar det just om att 

veta på vilket sätt jag ska göra något för att situationerna i slutänden ska bli bra, för oss som 

befinner oss i dem. I båda berättelserna läser jag i efterhand in oförstående och okunskap. 

Samtidigt undrar jag vem som inte förstår. Är det jag eller är det de båda papporna?  

 

Vad är det som gör skillnad? 
Det som skiljer ett bra möte från ett sämre är enligt tankarna ovan inte vad jag behöver kunna 

för att genomföra ett möte, utan på vilket sätt jag sedan gör det. Det kan beskrivas som att 

använda sig av sina tidigare erfarenheter, vad som blivit bra då kan jag göra igen och det som 

inte blivit bra måste förändras. En känsla, ett ögonkast eller att någon undviker min blick kan 

göra hela skillnaden för hur jag väljer att agera. Jag tänker att det är viktigt hur jag väljer att 

gå in i en situation, för det är jag som väljer. I gestaltningen Det är min hand gjorde jag ett 

val, jag gick fram, sträckte ut min hand för att hälsa och blev förvånad över reaktionen. Här 

räckte inte min erfarenhet till för att hantera det som skedde. I en för mig ny situation kunde 

jag inte i en handvändning förändra situationen till något som blev bättre än det blev. I dag, 
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med ytterligare erfarenhet skulle situationen kunna uppstå, men utgången skulle med all 

sannolikhet bli annorlunda. 

I den andra gestaltningen, Han är rädd nu, kunde jag utnyttja min erfarenhet för att göra 

mötet bra. Här insåg jag redan från start att det var en situation jag inte förstod och att jag 

skulle behöva hjälp för att förstå vad jag kunde bidra med. Hjälpen fanns också där i form av 

en kollega. Jag kan spekulera i vad som hänt om hon inte varit där och kunnat hjälpa mig, 

men å andra sidan kanske mötet inte skett då. Kanske hade en upprörd förälder då lämnat sitt 

barn till någon annan och lämnat förskolan utan att få den hjälp han behövde. Det kan jag inte 

veta, jag kan bara utgå från den situation jag hamnade i. 

Så min erfarenhet, vad är den egentligen? Beprövad erfarenhet pratar man om när det gäller 

till exempel undervisning i skolan. Den ska bygga på vetenskapliga grunder och beprövad 

erfarenhet, det vill säga att man prövat, dokumenterat och utvärderat det arbete man gör. 

Beprövad erfarenhet ska ”vara allmängiltig, generaliserbar och därför överförbar mellan olika 

skolor”32 Den beprövade erfarenheten förutsätter också en vetenskaplig grund, det vill säga att 

jag använder den faktiska kunskap jag har, tittar kritiskt på den och jämför den med andra för 

att upptäcka om den är tillräcklig för det arbete jag ska utföra.  

Jag tänker att i möten med andra är varken den beprövade erfarenheten eller den 

vetenskapliga grunden tillräckliga. I båda mina möten saknas egentligen erfarenheten, men i 

den andra situationen är jag medveten om att jag saknar den och att jag kommer behöva hjälp. 

I det första mötet däremot insåg jag efteråt att min erfarenhet inte var tillräcklig. Åtminstone 

inte för just den situationen. 

Bernt Gustavsson diskuterar olika former av kunskap, både teoretisk och praktisk utifrån olika 

tänkare, i sin skrift Vad är kunskap?. Han beskriver hur Aristoteles kopplade den teoretiska 

kunskapen till reflektion och undersökande och hur han också använde sig av två olika sätt för 

att beskriva den praktiska kunskapen, en för skapande och hantverk och en för etik och 

politik. För hantverket är det viktiga skicklighet och för etiken är det centrala klokheten. 

                                                           
32 Skolverket, Forskningsbaserat arbetssätt, några nyckelbegrepp,  

    https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-  

    arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp  [hämtad 2018-07-09]. 

  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-%20%20%20%20%20arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-%20%20%20%20%20arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp
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Gustavsson menar att dessa tre begrepp, som Aristoteles benämnde episteme, techne och 

fronesis, ”kommer tillbaka i vår tids diskussion om kunskap”.33  

Gustavsson menar att ”Den s k aristoteliska etik varur förståelsen av den praktiska klokheten 

kommer, bygger på det grundläggande synsättet att människan blir den hon är i den sociala 

gemenskap hon lever”.34 Han menar också att ”Dessa vanor, seder och traditioner behöver 

reflekteras för att vi inte ska ta det vi växt upp i som alltför givet”.35 Hans tankar är alltså att 

reflektion och social gemenskap är av betydelse för praktisk kunskap, vilket jag undersöker 

närmare i avsnitten nedan. 

 

Reflektion kan ge ny kunskap    

Jonna Hjertström Lappalainen skriver i artikeln I begynnelsen var fantasin: om den 

reflekterande människan att till skillnad från djuren kan ”människan ta ett steg tillbaka och 

betrakta sina instinkter och begär. Därmed kan hon också i någon mån organisera och 

effektivisera sitt sätt att förhålla sig till dem.”36 Att ha förmåga till reflektion, förnuft och 

tänkande, fortsätter Hjertström Lappalainen, är något som kännetecknar en människa. Hon 

skriver att förmågan att kunna ”stanna upp eller ta ett steg tillbaka för att betrakta sina 

känslor” är det vi vanligen kallar för att reflektera.37 De möten jag beskrivit i början av essän 

har fram till nu varit relativt oreflekterade. Jag har reflekterat över dem som hastigast, när de 

inträffade och jag kommer ihåg dem för att de var speciella för mig. Dock har jag inte gjort en 

fördjupad reflektion av situationerna, varken för mig själv eller tillsammans med andra. Jag 

har inte, som Hjertström Lappalainen skriver, stannat upp och tagit ett steg tillbaka. Möjligen 

har jag försökt betrakta mina egna känslor över mötena. Med bland andra Hegel och Kant till 

hjälp fortsätter hon resonemanget om reflektion och människans möjlighet att reflektera över 

sig själv och sina handlanden. Reflektionen kan användas för att jämföra olika kunskaper med 

varandra. Tanken kan göra jämförelser mellan olika upplevelser och erfarenheter samt hur 

dessa kändes och vilken respons det gav hos andra som var med. Hjertström Lappalainen 

                                                           
33 Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, Stockholm, Skolverket,   

    2002, s. 13. 
34 Ibid., s. 16 
35 Ibid., s. 16. 
36 Jonna Hjertström Lappalainen, ”I begynnelsen var fantasin: om den reflekterande människan”, Reflektionens 

    gestalt, red. Kristina Fjelkestam, Huddinge, Södertörns högskola, 2009, s. 18.   
37 Ibid., s. 18. 
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skriver att ”Reflektion kan alltså sägas vara förmågan att tänka över själva tänkandet.”38 

Vidare skriver hon att för Kirkegaard är fantasi ytterligare ett sätt att utveckla reflektionen. 

Han menar nämligen att förställningsförmåga är en förutsättning för reflektion.39 Detta för att 

kunna jämföra med något man inte själv har erfarenhet av men som man ändå kan tänka sig 

skulle kunna ske. Denna form av reflektion tolkar jag som att jag skulle kunna använda mina 

gestaltningar och ”hitta på” andra utgångar av mötena - kanske om jag hade sagt på ett annat 

sätt, svarat med andra ord eller gått till ett annat rum – för att då reflektera över vad som 

kunde skett fortsättningsvis. Det blir som ytterligare ett sätt att se nya lösningar och förbereda 

sig inför nya möten.  

 

Maria Hammarén skriver i Skriva – en metod för reflektion om vikten av att iaktta sig själv 

med distans. Hon menar att ”språket både bär våra erfarenheter – och gör dem tillgängliga för 

tanken” vilket för mig innebär att när jag har varit med om något och dessutom formulerar 

detta i ord blir orden en ny tanke.40 Det ger möjlighet att reflektera på ett annat sätt än om jag 

endast upplevt något. Hammarén menar också att det vanliga sättet att använda språket är att 

först tänka något och sedan skriva om det. Just denna form av essäskrivande ger möjlighet till 

att byta perspektiv, först skriver jag ner det som hänt och sedan tänker jag kring det jag 

skrivit. Med hjälp av mina gestaltningar kan jag med distans till händelsen fundera över hur 

jag reagerat och även agerat i stunden och jag kan sedan analysera varför jag gjorde på det 

sättet och även reflektera vidare kring vad som skulle kunnat vara annorlunda eller vad det var 

jag i just den stunden inte var medveten om skedde. 

 

I Förskoletidningen från 2013 uppmärksammar Eva Schwarz och Carl Cederholm begreppet 

reflektion i sin text Reflektion – en nödvändighet.41 De beskriver fyra olika nivåer av 

reflektion, som de menar är det minsta som krävs för att kunna handla professionellt. Dessa 

bygger på Donald Schöns tankar kring reflektion och den första är reflektion-i-handling. Den 

innebär att man kan reflektera samtidigt som man utför en handling, utan att först distansera 

sig från den och se handlingen utifrån. Det kan vara att utbyta en blick med en kollega och 

förstå vad den andre menar eller att se sig om i ett rum och veta vid vilken aktivitet man 

behövs mest. Den andra reflektionen är en reflektion över handlande, där man i efterhand 

                                                           
38 Hjertström Lappalainen, 2009, s. 20. 
39 Ibid., s. 33 
40 Maria Hammarén, Skriva- en metod för reflektion, andra uppl., Stockholm: Santerus förlag, 2005, s. 14. 
41 Eva Schwarz och Carl Cederholm, ”Reflektion – en nödvändighet”, Förskoletidningen 2013, nr 6, 

    Årgång 38, s. 44–49. 
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reflekterar över vad man gjorde och varför man gjorde just så. Den kan ske enskilt eller 

tillsammans med andra. Fördelen med att göra den tillsammans är att man då kan behöva 

förklara sina övervägande och också behöva argumentera för de val man gjorde. Det i sin tur 

innebär att man måste vara noggrannare i sin egen reflektion. Den tredje formen av reflektion, 

som Schwarz och Cederholm beskriver, är reflektion över reflektion där man fördjupar 

reflektionen till att reflektera över det man tidigare reflekterat kring. Av vilken anledning 

gjordes just den reflektionen, vad var det som styrde att jag gjorde eller tänkte just så istället 

för på ett annat sätt. Den fjärde nivån av reflektion artikelförfattarna beskriver är ett kritiskt 

sätt att tänka, där reflektionen handlar om att se och bli observant på det som påverkar ens 

verksamhet för att möjligen kunna förändra det yttre ramverket, i mitt fall förskolan. 

Reflektionen handlar då om hur jag ska kunna agera om en liknande situation uppstår. 

Schwarz och Cederholm poängterar att det krävs ”erfarenhet, praktik, gemenskap och 

kunskap” för att bli skicklig på att reflektera på ett professionellt sätt, samt vikten av tid och 

utrymme för detta.42 

Reflektionen i min vardag utgår ofta från det vi dagligen arbetar med tillsammans med 

barnen. De teman vi har i fokus och hur vi ska gå vidare med dem eller hur vi ska avsluta eller 

uppmuntra vidare aktivitet. Vad vi sällan reflekterar tillsammans kring är all vår 

runtomkringverksamhet, som till exempel hur möten med föräldrar fungerar. Vi i arbetslaget 

skulle behöva lyfta fram en fråga som denna och få möjlighet att fördjupa oss i diskussioner 

kring hur vi ska göra för att skapa ett bättre samarbetsklimat tillsammans med föräldrarna. 

Tillsammans behöver vi diskutera våra tankar kring föräldrarelationer och vad det är som gör 

att vissa samtal blir bra medan andra inte blir det. Jag tänker att vi skulle behöva förklara och 

beskriva för oss själva vad det är vi gör som gör att det blir bra, men också hitta det som gör 

att samtal inte blir bra eller konstruktiva. Jag förutsätter att om vi i arbetslaget hade fört 

gemensamma diskussioner kring Det är min hand, hur jag agerade och hur föräldern agerade, 

så hade det bidragit till att vi fått möjlighet att ventilera olika tankar om möten över 

kulturgränser och hur dessa skulle kunna bidra till förskolans interkulturalitet. Om vi haft 

liknande diskussioner över tid hade jag kanske varit förberedd på varför att en pappa kan vara 

rädd för sociala myndigheter. Att vara förberedd på vad som kan komma att utspelas är 

viktigt. Förberedelsen är en del av min tysta kunskap, den som finns utan att jag tänker på den 

eller formulerar den för mig själv – eller för den delen för andra. Det handlar om att i stunden 

stanna upp och tänka, fast utan att det märks. Det kan handla om att tyst i huvudet tänka ut hur 

                                                           
42 Schwartz och Cederholm, 2013, s. 45. 
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ett scenario kan komma att bli; tänka att om föräldern säger så här, då svarar jag på det här 

sättet. Om den istället säger detta, då kan jag svara på det här viset istället.  

 

Att mötas  
 

Symbolisk interaktionism 
Utgångspunkten för diskussionen av mina gestaltningar är ett synsätt som präglas av att jag 

vill förstå varför dessa möten blir som de blir och att jag vill känna social gemenskap med 

dem berörda. Jag känner mig kunnig, bekväm och är inte orolig i något de gestaltade mötena. 

Det första mötet känns på förhand som att det ska gå bättre än det sedan gör och med det 

andra mötet är det tvärtom. Det mötet blir bra trots att jag känner mig osäker på vad det 

handlar om när vi påbörjar det. Jan Trost och Iréne Levin beskriver symbolisk interaktionism 

sin bok Att förstå vardagen. Synsättet är ett perspektiv för analys av den sociala 

verkligheten.43 Med detta synsätt och de fem hörnstenar de beskriver försöker jag förstå mitt 

sätt att reagera och också agera. Hörnstenarna har gemensamt att de handlar om att hellre 

förstå än att förklara.    

Som jag tidigare kortfattat beskrivit tycker jag att detta perspektiv passar in på mina 

gestaltningar för att de handlar om möten och interaktion. Det är sociala möten, där mina 

erfarenheter och förväntningar möter andras utan att vi i förväg planerat för det och kunnat 

förbereda oss för dem. I dessa möten använder jag min samlade erfarenhet för att göra dem så 

bra som möjligt och det gör också föräldrarna. Svårigheten är att mötas i samförstånd trots att 

vi inte är beredda på samma saker. Jag tänker att ett sätt att förstå mötena är att använda 

symbolisk interaktionism. 

De fem hörnstenar som Trost och Levin lyfter fram som viktigast för perspektivet är 

definitionen av situationen, att interaktion alltid är social, att vi tar hjälp av symboler, att vi är 

aktiva och att vi befinner oss i nuet.44 Ett exempel på hur man kan definiera situationen är om 

man ser ett glas som halvfullt eller halvtomt. Det beror på hur jag uppfattar situationen eller 

definierar det som händer hur jag sedan väljer att hantera det. I Det är min hand är min 

definition av situationen att jag bör hälsa på en ny förälder genom att ta i hand, medan det inte 

                                                           
43 Jan Trost och Irene Levin, Att förstå vardagen med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, fjärde uppl., 

    Lund, Studentlitteratur, 2010, s. 12. 
44 Ibid., s. 14–27.  
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är viktigt för föräldern. Där krockar våra definitioner av situationen och det skulle krävas ett 

fortsatt möte för att hejda den krocken. I Han är rädd nu upplever jag att pappan och jag 

definierar situationen likadant. Jag uppmärksammar att han är upprörd och ledsen och tror att 

jag kan hjälpa honom, medan han förlitar sig på att jag faktiskt kan hjälpa honom. I ett första 

skede är hans uppfattning att jag kan förhindra en eventuell anmälan mot honom och familjen. 

I den diskussion som sedan följer blir han varse att det krävs mer än ett barn som skriker för 

att en anmälan från början ska göras. Den andra hörnstenen handlar om social interaktion och 

om alla de sätt på vilka vi samspelar med andra. Det sker med gester, minspel och tal, men 

också i forma av tankar och känslor. Trost och Levin beskriver hur tanken kräver ord och 

därmed också är ett sätt att vara i interaktion med sig själv, även om det upplevs mindre 

socialt än att interagera med andra. I mina gestaltningar visas den sociala interaktionen på 

olika sätt. I den första gestaltningen gör jag en tolkning, som visar sig vara felaktig och 

interaktionen blir inte som jag förväntar mig men vi interagerar ändå med varandra. I den 

andra situationen, som är betydligt längre, blir den social interaktionen tydligare eftersom alla 

inblandade anstränger sig för att göra mötet bra och förstå varandra. 

När det gäller den tredje hörnstenen, symboler, är ord de vanligaste vi använder oss av. Ett 

exempel Trost och Levin använder sig av i boken är ordet familj. Som symbol kan det vara 

många olika saker. Det kan vara dina närmsta släktingar, men också betyda hela din släkt eller 

inkludera ditt husdjur eller en familj av däggdjur. Symbolen, eller ordet, hälsa visade sig i 

gestaltningen betyda olika saker för mig och pappan, vilket ställde till det för vår 

kommunikation. Att vi är aktiva, den fjärde hörnstenen, handlar om att befinna sig i en 

process. Vi är föränderliga och inget behöver vara som det alltid varit. Här tänker jag att det 

handlar om de val jag gör. Jag kan välja att säga något till en förälder för att förändra 

situationen. Jag kanske kunde ha förklarat för pappan att min intention var att vara artig och 

presentera mig och bett om ursäkt för att jag sträckt fram handen och att han tog illa vid sig. 

Eller frågat honom hur han istället hade velat bli bemött. Den sista hörnstenen, nuet, hänger 

samman med att vara aktiv. I och med att vi är föränderliga är vi hela tiden i ett nytt nu. Nu är 

inte nyss och inte heller sedan, det kommer troligen att förändra sig. Det betyder dock inte att 

det man tidigare gjort försvinner eller glöms bort utan istället tar man med sig det man gjort in 

i sitt nya nu. Man tar med sig sina erfarenheter vidare i livet. Det har visat sig, över tid, att 

gestaltningen har följt mig och att den ännu påverkar mitt sätt att närma mig nya föräldrar. Jag 

har tagit med mig erfarenheten vidare i livet. 
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Horisont 
Ett annat sätt att beskriva möten kan göras med hjälp av Gadamer. I boken Sanning och metod 

använder han sig av begreppet horisont för att beskriva hur möten kan påverkas. 

      

 

      Därmed avses den synkrets, som omfattar och omsluter allt det, som är synligt från en bestämd punkt. 

      Använt på det tänkande medvetandet kan vi så tala om en trång horisont, om möjlig vidgning av horisonten, 

      om att öppna nya horisonter etc.45 

 

Här menar han, som jag förstår det, att när jag möter en annan människa kan jag påverka hur 

det mötet kommer att bli genom hur jag agerar. Jag kan välja att ha en vidsynt blick, en bred 

horisont och försöka ta in den andres tankar och åsikter med ett öppet sinne och en vilja att 

förstå vad den andra personen vill förmedla. Jag kan också välja att begränsa synfältet, göra 

horisonten trång och vara mer ovillig att förstå den andres mening. På det viset försvårar jag 

vårt möte och gör passagen till förståelse mindre och skapar därmed sämre möjlighet för 

samförstånd. Gadamer skriver vidare ”att man för förståelsens skull måste försätta sig i den 

andres situation, verkar sålunda som ett berättigat hermeneutiskt krav”.46 Han förklarar i sin 

text att ett samtal där man lyssnar på någon annan inte med automatik innebär att man förstår 

den andres horisont. Istället menar han att begreppet ”´horisont´ är ett lämpligt uttryck för den 

överlägsna vidsynthet, som man måste ha för att förstå”.47 I texten förklarar han också sin 

tanke om att den historiska horisont man bär med sig är i ständig förändring med hjälp av de 

nya horisonter man tar till sig och att man inte lämnar en horisont för en annan utan införlivar 

dem i varandra, vilket knyter an till Trost och Levins femte hörnsten, nuet. 

Gadamer beskriver förståelsen som ”en verklig horisontsammansmältning, som öppnar och 

upphäver en historisk horisont i samma process”, vilket jag i min tur förstår som att två åsikter 

eller tankar möts och skapar en ny och i den nya tanken införlivar det man haft i den första.48 

Jag tänker att det är så lätt att tycka att den andre ska lyssna på vad jag har att säga men så lätt 

att glömma att det också är jag själv som måste lyssna. När jag blickar tillbaka på min första 

gestaltning inser jag att jag inte ens var mottaglig för att det kunde vara jag som tänkte eller 

gjorde fel. Jag hade en förutfattad mening om att pappan skulle ta i hand för att han talade 

                                                           
45 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval, andra uppl., Göteborg, Daidalos, 2015, s. 149. 
46 Ibid., s. 150. 
47 Ibid., s. 152. 
48 Ibid., s. 154. 
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svenska, var glad och hade roligt tillsammans med sitt barn. Det fanns inte så stor 

förståelsehorisont i det mötet. I den andra gestaltningen kunde jag vara mer vidsynt, men det 

krävdes en kollega för att jag skulle förstå vad det hela handlade om och vad hade det 

inneburit för föräldern om hon inte varit där och jag inte lyckats förstå situationen? 

 

Att förstå 
Menar då Gustavsson att det är den sociala gemenskapen som ska reflekteras för att till 

exempel vanor ska kunna förändras? Jag uppfattar det så och tänker att mina vanor förstås 

också tillhör dem som ska reflekteras och förändras. Eftersom jag är en praktiskt lagd person, 

som tycker om struktur och ordning, vill jag också veta hur denna reflektion ska kunna gå till. 

Jag upplever att det är i första hand jag själv som ska reflektera över mina gestaltningar, för 

att i ett senare skede kunna göra det med mina kollegor. Jag tror absolut på gemensam 

reflektion, men anser det viktigt att kunna stå för sina egna tankar och också ha formulerat 

dem för sig själv för att ha möjlighet att diskutera dem med andra.  

Henriksen och Vetlesen skriver att ”interagera betyder att dras in i den andres kraftfält. Hur 

och av vad en person berörs är alltid individuellt, det beror på personen”.49 Till interaktionen 

tillkommer det vi, olika personer på arbetsplatsen, tillför vilka erfarenheter vi har från 

profession eller privatliv, hur gamla vi är, om vi är vana att samarbeta och reflektera eller 

vilken förmåga till självinsikt vi har. Dessutom, påpekar författarna, är arbetsgemenskapen 

naturligtvis påverkad av detta.  

 

Att mötas 
 

Osäkerhet 
Mina gestaltningar ger en bild av osäkerhet. Jag är osäker, pappan i Han är rädd nu är osäker 

och så också min kollega. Gustavsson menar att vi i yrkeslivet ofta ställs inför situationer som 

karaktäriseras av osäkerhet.  

     Dessa situationer består i konflikter mellan olika och ofta motsatta alternativ. Kunskap i praktiken, eller 

      praktisk kunskap, vilar därför inte på en skarp åtskillnad mellan kunskap och handling. Därmed inte heller 

      på en skiljelinje mellan forskning och praktisk verksamhet, eller mellan medel och mål. Man sysslar inte  

                                                           
49 Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen, Etik i arbete med människor, tredje uppl., Lund, 

    Studentlitteratur, 2014, s. 152. 
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     med två väsensskilda saker när man tänker och när man praktiserar. Vi tänker inte först och praktiserar  

     sedan, vi gör en enda sak - vi reflekterar i själva handlingen, i praktiken.50  

 

Gustavsson beskriver vidare skillnader i kunskapens sfär, där man skiljer mellan 

påståendekunskaper, färdighetskunskaper och förtrogenhetskunskaper. Påståendekunskapen 

är en teoretisk eller en vetenskaplig kunskap. Den går att beskriva i ord. I mina gestaltningar 

handlar det om kunskap om hur jag ska bemöta nya föräldrar och också olika regelverk och 

möjligheter till lösningar som finns. Den tysta kunskapen innefattar både färdighetskunskap, 

det vill säga hur man utför olika arbeten och förtrogenhetskunskapen, den kunskap man kan 

förvärva efter lång tid i yrket.51 Den tysta kunskapen är en tydlig kunskap, men kan vara svår 

att beskriva i ord. Min förtrogenhetskunskap visade sig i att jag överhuvudtaget tog mig an 

den ledsna pappan i hallen. En känsla av att något utöver det vanliga hände och att jag kunde 

bidra, utan att säkert veta med vad. Ingen krävde av mig att jag skulle göra det och ingen 

skulle efteråt ha sagt att jag gjort fel om jag låtit bli. Men jag lät inte bli. Färdighetskunskapen 

visade sig genom hur jag först avledde barnet, hittade en plats att samtala på och sedan förde 

samtalet med kollegan och föräldern.  

I den första gestaltningen använde jag en påståendekunskap, som sedan inte ledde till något 

mer. I den situationen fanns inte vare sig färdighetskunskapen eller förtrogenhetskunskapen. 

För den händelsen var min tysta kunskap obefintlig. Erfarenheten var inte tillräcklig för att 

klara av den situationen.  

Den praktiska kunskapen handlar om min förmåga att göra det praktiskt som jag förväntas 

göra. Det är min färdighetskunskap som säger mig hur jag kan möta nya föräldrar genom att 

presentera mig och att det är min uppgift att ta itu med problem som dyker upp på min 

arbetsplats. Förtrogenhetskunskapen i sin tur handlar om att ha omdöme nog att veta vad som 

ska göras (eller inte göras) i en given situation. Att på något sätt veta vad som är rätt eller fel 

att göra i just den situationen. I mina gestaltningar kan man se att jag inte alls visste hur jag 

skulle hantera den första situationen när den inte blev som jag förväntade mig, medan jag 

hade lättare att gå in i den andra och på något vis känna vad som var rätt att göra.  

Även Alsterdal skriver om det tredelade kunskapsbegreppet, enligt Kjell S Johannessen, i Det 

tredje ögat. Här liknas påståendekunskapen vid ett system av regler och färdighetskunskapen 

                                                           
50 Gustavsson 2002, s. 87. 
51 Ibid., s 89. 
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vid att kunna behärska praktiska färdigheter. Förtrogenhetskunskapen handlar om ett 

”kunnande som inte kan uttryckas exakt eller formuleras i regler eftersom den handlar om att 

hantera det som är unikt och avvikande”.52 Denna förtrogenhetskunskap kan handla om att 

med hjälp av samtal, gester eller minspel kunna bedöma och tolka de situationer man ställs 

inför och utifrån det fatta beslut som fungerar utan att man i förväg kan förutspå hur de 

kommer att sluta. Att förtrogenhetskunskapen och färdighetskunskapen kallas för den tysta 

kunskapen handlar om att den i ord inte går att beskriva fullt ut. Alsterdal beskriver det som 

att den tysta kunskapen ”sitter så djupt i kroppen att du inte har den, du är den”.53 

När jag handlar instinktivt kan det förstås bero på att jag vet exakt vad jag ska göra eller hur 

jag förväntar mig att något ska bli. Jag kanske har varit i en liknande situation förut eller haft 

en konflikt med samma person tidigare. Det kan också vara så att jag agerar snabbt för att inte 

någon annan ska hinna före, någon som jag tror inte kommer att göra det på det sätt jag vill att 

det ska göras. Kanske för att jag tror att jag kommer göra det på ett bättre sätt. En spontan 

reaktion gör också att jag inte hinner tänka efter, jag hinner inte på förhand tänka ut vilka 

konsekvenserna kan bli. Det kan vara bra ibland, men också bli fel. Att ingripa spontant 

handlar, tror jag, oftast om den praktiska klokheten, att jag faktiskt känner i kroppen vad som 

ska göras och att det är rätt att göra det. Jag tänker i stunden inte på att jag kommer att göra en 

insats, utan bara gör den.  

 

Handlingsetik 
För att veta hur jag ska agera i olika situationer kan jag använda mig av olika etiska 

riktningar. En del skulle säga att det handlar om vanligt ”sunt förnuft”, det här hur man möter 

andra människor. Så kan det kanske vara i det vardagliga livet, där jag väljer om jag säger ett 

”hej” till chauffören på bussen när jag kliver på eller till kassabiträdet i affären när jag betalar. 

Men i min profession räcker inte alltid det sunda förnuftet till. I mitt yrkesjag krävs det något 

annat. Gustavsson beskriver skillnaden mellan praktisk klokhet och sunt förnuft. Han skriver 

att beprövad erfarenhet gör att du kan ”se det unika och därmed också det ovanliga i 

situationer som är olika”.54 Han menar också att den mänskliga gemenskapen är central för 

den praktiska klokheten.  Därigenom är fronesis, den praktiska klokheten, knuten till etik. 

Gustavsson placerar den aristoteliska etiken som en handlingsetik. Den handlar då om hur 

                                                           
52 Lotte Alsterdal, Det tredje ögat, Stockholm, Svenska kommunalarbetarförbundet och Bäckströms förlag, 

    1999, s. 34. 
53 Ibid., s. 35. 
54 Gustavsson 2002, s. 103. 
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man handlar, inte handlingens konsekvenser eller dess regelverk. Rättvisa är när man handlar 

rättvist.55 

Jag tänker att mina gestaltningar visar det. I Det är min hand gör jag som jag brukar, jag 

handlar enligt regelverket, men anpassar mig inte till pappan i fråga. Idag, många år senare, 

har jag ett annat sätt att möta nya föräldrar. Jag möter fortfarande med utsträckt hand, men är 

beredd på att ändra om jag märker att det upplevs obekvämt av föräldern. Eftersom jag är 

medveten om mitt sätt att göra det på blir det inte heller pinsamt att ändra, jag har ord för det, 

kan förklara mig och visa föräldern att jag är införstådd med våra olika seder och visar respekt 

för dem. I Han är rädd nu blir rättvisan att en förälder får tid, som han enligt regelverket inte 

ska ha. Min uppgift är inte att ta hand om föräldrar och leda dem rätt bland olika regler och 

lagar. Men min uppgift är att skapa goda föräldrarelationer och det lyckades jag med här. Den 

här morgonen fick några barn mindre tid av mig än vad de kanske borde ha fått, medan en 

förälder fick mer. Just då var det ändå rättvist.  

 

Regeletik 
Gustavsson beskriver också hur regeletiken använder sig av tydliga regler för vad som är rätt. 

Denna etik är svår att tillämpa då vi i de flesta fall där dilemman uppstår också ”måste 

använda vårt goda omdöme för att kunna avgöra hur vi ska göra.” 56  

Här menar Gustavsson att den ”klokskap som detta kräver finns i traditionella samhällen 

närmast organiskt inbyggt. Den formen av kunskap kräver djupgående livserfarenheter.”57  

Ja, så är det förstås. Men det är inte så självklart hur de kunskaperna kommer till en eller hur 

man förstår dem. Om min klokskap är inbyggd i mig genom mitt traditionella samhälle, så blir 

det svårt att vara klok när det traditionella samhället förändras. När jag ska hälsa på en ny 

förälder säger min inbyggda klokhet att jag ska sträcka fram handen för att göra det. För den 

nye föräldern säger hans klokhet att han inte ska fatta den. Vi är båda kloka och vi har båda 

rätt. Ändå blir vårt möte fel. Och när jag möter en ledsen förälder i hallen säger min kunskap 

och erfarenhet mig att barn i Sverige inte blir omhändertagna för att de gråter högt. Pappan 

har en annan erfarenhet. Vi har båda med oss erfarenheter och vi har båda rätt. I det här fallet 

blir vårt möte bra. För jag har i den här situationen förstått att våra erfarenheter krockar och 

jag vet dessutom att vi genom att ge oss tid för att lyssna och förstå, kan göra den här 

                                                           
55 Gustavsson, 2002, s. 106. 
56 Ibid., s. 16. 
57 Ibid., s. 16. 
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föräldern lugn. Kunskap i den här situationerna handlar både om att veta vad som är rätt och 

fel, men också att veta att man kan förhålla sig till dessa på olika sätt.  

 

Diskursetik 
Diskursetik, som Henriksen och Vetlesen beskriver den, handlar om att jämna ut förhållanden 

mellan människor och den bygger på människors lika värde. Grundläggande för diskursetiken 

är öppenhet. Man menar att målet för diskussioner är att alla inblandades synpunkter i en 

fråga ska bli uppmärksammade och att ”moraliska uppfattningar utvecklas genom 

meningsskiljaktigheter och diskussion med andra människor”.58 Habermas som beskrivit 

denna del av etiken, utifrån Kants tankar om pliktetiken, anser att makt och moral är 

varandras motsatser. Makten står för att den ena parten är starkare än den andra och på så vis 

har större möjlighet att hävda sin ståndpunkt på bekostnad av den svagare, medan moralen 

står för tanken att människor tillsammans kommer fram till den bästa lösningen på ett 

problem.59 Man menar att kommunikation måste ske jämbördigt för att bli etisk. Den som 

uttryckt en åsikt måste också lyssna på andras. Samtal och diskussioner bygger på att ”jag är 

villig att pröva om jag har rätt, och inte att jag vill bevisa att jag har rätt”.60 

Henriksen och Vetlesen beskriver diskursetikens styrka som att den är ett sätt för människor 

att verkligen mötas i sina tankar. De skriver följande: 

 

     I en mångkulturell värld, där människor kan ha många olika och oförenliga intressen, är det viktigt att skapa 

      en viss enighet för att inte en grupp ska uppnå privilegier som andra grupper upplever som diskriminering, 

      förtryck eller tvång. Detta är betydelsefullt för samhällets förmåga att leva vidare med en viss grad av 

      samlande värdegrund. Just detta vill diskursetiken bidra till.61  

 

De ger också två exempel på svårigheter med användandet av diskursetiken. Den ena är att 

det är näst intill omöjligt att få alla inblandande eniga kring alla frågor och det är också svårt 

att säkerställa att den ena inte utövar makt en annan. Den andra är att etiska samtal inte med 

självklarhet leder till en gemensam lösning av ett problem. I mina gestaltningar kan jag se 

bägge svårigheterna; dels det svåra i att komma till en gemensam lösning eller ett gemensamt 

                                                           
58 Henriksen och Vetlesen, 2014, s.191. 
59 Ibid., s.192. 
60 Ibid., s. 193. 
61 Ibid. s. 194. 
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synsätt, dels att enbart samtal mellan människor inte löser problem. Dock kan samtalen göra 

att förståelsen mellan deltagarna i samtalet ökar. I båda gestaltningarna kan man också tänka 

att jag i min yrkesroll får en maktposition i förhållande till föräldrarna, vi är på det viset inte 

jämlika. I Det är min hand är jag och pappan långt ifrån varandra när det gäller hur vi ska 

hälsa på varandra. Min känsla är att vi inte skulle ha tagit varandra i hand även om vi 

diskuterat saken en stund, men båda hade troligen förstått den andres tankar kring hälsningen 

på ett bättre sätt om vi haft den diskussionen. Om jag istället tänker på Han är rädd nu 

upplever jag att vi faktiskt diskuterade varför pappan var ledsen och försökte förklara och 

reda ut. I den situationen var det istället så att institutionen förskola, kommunal verksamhet 

och lagar gjorde att föräldern var osäker. Där och då satt jag på makten genom att vara den 

som kunde mest och därmed var starkast. Verkligheten är sällan vit eller svart, men Henriksen 

och Vetlesen lanserar också begreppet välgrundad oenighet och menar med det att det är 

bättre att vara oense efter att försökt förstå varandra än att vara det utan att ha försökt.62 Det, 

tänker jag, är en begriplig tanke. Att få diskutera något och utbyta erfarenheter och sedan gå 

vidare från det även om det inte uppstod en total enighet i frågan. 

Henriksen och Vetlesen menar att ”i frågor om ’etik’ blir vi aldrig fullärda och har alltid nytta 

av att se en sak från en annan sida”, vilket jag tänker är vad mina gestaltningar också visar.63 I 

den gestaltning där en förälder inte ville ta min hand till hälsning visade det sig att jag i 

stunden inte hade förmågan att ta förälderns perspektiv. Just i stunden blev jag upprörd och 

den praktiska klokheten infann sig inte förrän långt efteråt. Författarna anser också att för att 

nå den allra bästa lösningen i varje unikt fall måste läraren eller vem det nu må vara göra sin 

egen bedömning. Denna bedömning görs utifrån erfarenhet, förmåga att ta till sig goda råd 

från andra, men framför allt gäller det att lyssna på den det hela handlar om.64 Jag tolkar det 

som att även om du besitter en stor kunskapsbank och är fylld av erfarenhet, så är det allra 

viktigaste att du är närvarande i stunden och tar in det som händer kring dig just där för att 

kunna fatta goda beslut. Det är motsatsen till alla de gånger en person berättar eller informerar 

om något och jag svarar ”jag vet” utan att egentligen ta till mig den information jag får eller 

reflektera över vad det kan betyda.  

  

                                                           
62 Henriksen och Vetlesen, 2014, s. 195–197. 
63 Ibid., s. 252.  
64 Ibid., s. 30. 
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Att göra rätt val 
 

Mina berättelser från verksamheten hanterar situationer som inte hör till de vanligt 

förekommande i mitt arbete. Det händer att föräldrar gråter på samtal, men det beror då ofta 

på en svårighet som barnet har, att föräldern känner hopplöshet eller har dåligt samvete för 

sina insatser eller möjligheter att hjälpa till i uppkomna situationer. Det kan hända att en 

förälder gråter när något tungt hänt i hemmet eller drabbat en närstående. Men det är ovanligt. 

Väldigt ovanligt. Det händer också att föräldrar blir upprörda eller känner sig oförstådda och 

kastar ur sig saker de inte menar eller känner sig oförstådda och säger saker de inte menar 

eller blir arga och säger otrevliga saker utan att det finns orsak för det. Men det är ovanligt. 

Väldigt ovanligt.  

Victor Tillberg gör i boken Kvalitetsjakten. Om professionalitet i välfärden en beskrivning 

som jag känner igen mig i. Hon sammanfattar berättelser från olika arbetsplatser inom 

mellanmänskliga yrken med att arbetet ofta handlar om att göra bedömningar i stunden. Dessa 

bedömningar utvecklas till någon form av agerande. En förutsättning för att kunna agera är att 

det finns möjlighet och tillåtelse att agera utanför de standardiserade ramar arbetet befinner 

sig. 

 

     För den professionelle yrkesutövaren gäller det att kunna möta och hantera situationerna på ett sätt som 

      uppfyller både vad lagar och riktlinjer förordar och samtidigt ta hänsyn till vad som är möjligt, rimligt 

      och riktigt i praktiken.65 

 

När det som Victor Tillberg beskriver sker måste jag göra en bedömning, en sorts 

rimlighetsbedömning. Ska jag gå in på avdelningen och låta kollegan klara situationen på 

egen hand? Ska jag säga något i hallen med barn och eventuella andra vuxna i närheten och 

hoppas att han samlar ihop sig och går hem? Ska jag inför barnet säga till pappan att jag 

tycker han är oförskämd som frågar mig om jag vet var jag är eller ska jag låta det passera? 

Victor Tillberg skriver också att ”Men i mötet med andra människor, med olika behov och 

förväntningar, krävs ett annat kunnande än det som enbart följer regler.”66 Jag tänker att det är 

det allting handlar om, att förstå att olika människor behöver olika saker för att känna sig 

                                                           
65 Lotta Victor Tillberg, Kvalitetsjakten. Om professionalitet i välfärden, Stockholm, Premiss, 2014, s. 118. 
66 Ibid., s. 111. 
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uppmärksammade och väl bemötta. För somliga räcker det med en vinkning i hallen, för 

andra behövs mer. Ibland behövs också det som jag inte från början trodde var en del av mitt 

arbete. Det är att använda det etiska och moraliska vetandet.  

I det första fallet väljer jag att göra ingenting alls. Efteråt är mitt starkaste minne av 

situationen att jag var så oförberedd och blev så ställd över vad som hände. I efterhand känns 

det som att jag valde att bli handlingsförlamad och det kändes inte rätt. I stället för att ta 

tillfället i akt för att reda ut den meningsskiljaktighet som uppstod lät jag pappan gå iväg och 

han visste antagligen inte ens om att jag kände mig förorättad.  

Att kunna möta en oväntad situation på ett sätt som gör att de som är del av den känner 

förvissning om att jag, i det här fallet, kommer att kunna göra mitt bästa för att ordna det så 

bra som möjligt – för alla parter. Då kan det handla om att be en förälder stanna kvar en stund 

för att reda ut ett missförstånd, istället för att ta den enklaste vägen och helt enkelt låta bli. I 

mina gestaltningar blir det tydligt att jag gjorde på olika sätt och en förklaring till det är att jag 

i den senare gestaltningen hade mer erfarenhet och därför hade möjlighet att göra andra val.  

I den andra gestaltningen väljer jag att kliva in och försöka göra skillnad. Jag blir beslutsam 

och styr upp vad jag anser behöver göras. I just det här mötet handlade det om att lyssna och 

försöka förstå vad som hänt. Den här gången hade jag stor hjälp av min kollega som faktiskt 

förstod varför pappan var rädd. Andra gånger kan en ytterligare person i samtalet göra att det 

blir svårare att förstå, det beror på person och situation. När jag väl förstått vari förälderns 

rädsla bottnade var det lätt att fortsätta. Då kunde jag hjälpa föräldern att reda ut svårigheten 

och gå vidare. Detta för att jag har kunskapen, både om hur rutinerna fungerar men framför 

allt hade jag den praktiska kunskapen att se vad han just då behövde.  

En svårighet i möten som sker spontant eller mitt i en pågående verksamhet är att tiden inte 

talar för dem. Det är under två olika förutsättningar möten sker när tid avses just för ett enskilt 

möte eller om mötet sker under en pågående verksamhet där jag också har andra saker att ta 

hänsyn till. I Det är min hand mötte jag en förälder för ett spontant samtal samtidigt som 

andra barn lekte runtomkring oss. Min uppgift var att samtidigt samtal med pappan och ta 

hand om de barn som lekte på gården är vi befann oss. Mitt fokus var inte helt på honom och 

tid fanns inte heller avsatt för att ge mötet den tid det kanske hade behövt. I Han är rädd nu 

tog jag mig tiden att ha möte med föräldern. Vi kunde sitt avskilt och mitt enda fokus var just 

då den pappa som var i rummet med mig. Martin Buber beskriver i Det mellanmänskliga 

möten och samtal mellan människor. Bland annat skriver han att ”Förståelsen är möjlig först 
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när jag träder i omedelbar och okonstlad relation till den andra, gör henne verkligt närvarande 

för mig.”67 Jag förstår det som att ett äkta samtal bygger på att de som samtalar faktiskt lägger 

sig vinn om att vilja förstå den andre och vara mån om att den andre också får möjlighet att 

uttrycka sig tillräckligt för att denna förståelse ska bli möjlig. Man kan av Bubers text också 

förstå att han lägger vikt vid skillnaden mellan att prata och att samtala.68 Innebörden blir att i 

ett samtal utbyts tankar mellan de två som för en dialog, medan det för dem som pratar 

handlar om att få säga vad man tänker, utan att för den sakens skull vilja eller behöva ha 

någon som sedan kommenterar och tänker vidare. Att i de möten jag har verkligen försöka 

mötas och också förstå hur och vad den andre menar innan jag själv lägger till det jag vill ha 

sagt, kan ge dialogen en djupare ton.  

 

     ”För att ett äkta samtal ska komma till stånd måste var och en som deltar däri bidra med sig själv.  

      Det innebär att han måste vara villig att yttra vad som helst som faller honom inom det dryftade 

      samtalsämnet.”69 

 

Här tänker jag att det absolut är så att varje person måste bidra med sig själv. Men det är 

också så att i det mellanmänskliga mötet på arbetsplatsen är inte alla lika skyldiga att bidra. 

De föräldrar jag möter vill i de allra flesta fall göra allt de kan för att stödja och hjälpa sina 

barn och ge dem bra förutsättningar för framtiden. Det är dock inte självklart att det för dem 

innebär att ge personalen på förskolan tid för att diskutera sådant som inte direkt berör deras 

barn. Det är för mig, som arbetar där, en självklarhet att vi samtalar om hur vi möter varandra. 

Därför är det också på mig ansvaret ligger att förmedla det till föräldrarna och bereda väg för 

det samarbetet. Jag tänker att Buber med orden vad som helst som faller honom in i citatet 

ovan ändå betyder att det som faller en in ska vara relevant och föra samtalet framåt.  

I Alsterdals text redogör Roosa, en av de intervjuade personerna, för en distansering. Hon 

menar att fast man har en nära relation till dem man arbetar med krävs en viss distans för att 

kunna hålla sig professionell.70 Jag tänker att just det är skillnaden mellan att vara 

professionell och privat, att kunna hålla distansen till situationen. Victor Tillberg gör 

beskrivningen av pedagogen på följande vis: ”Att vara en professionell pedagog innebär att 

man kan omsätta sin kunskap till handling. Och mer – att man kan bemästra och se skillnader 

                                                           
67 Martin Buber, Det mellanmänskliga, Ludvika, Dualis, 1990, s. 50. 
68 Ibid., s. 45. 
69 Ibid., s. 74. 
70 Alsterdal, 1999, s. 126. 
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i en bångstyrig och komplicerad verklighet.”71 Jag tänker att hon menar att den professionella 

förskolläraren uppfattar och agerar i en situation utifrån att ha barnets bästa i centrum. Och att 

ha barnets bästa i centrum innebär för mig också att ha förälderns bästa i åtanke. Jag kan 

medvetet välja att inte se det som händer eller så väljer jag att göra det. När jag väljer att se 

kan jag utifrån det göra nästa val. Dessa val görs i stunden. Jag ser en ny förälder komma, jag 

väljer att möta honom och jag väljer att sträcka fram min hand för att hälsa och starta ett 

samtal. Jag kunde ha valt att inte närma mig honom och låta en kollega ta hand om mötet. Det 

är också viktigt att tänka på att detta inte var förälderns val. Han hade kanske nöjt sig med att 

vinka ett hej-då när han och barnet lämnade förskolan. Jag hade också kunnat välja att börja 

mötet på ett annat sätt; genom att inte handhälsa eller genom att börja med att prata med 

barnet som blev hämtat. Då hade det kanske öppnat för andra valmöjligheter.  

 

Avslutande diskussion 
 

Mitt mål med essän har varit att undersöka vad det var som gjorde att mina möten blev som 

de blev och hur jag kan förbereda mig inför likande möten i framtiden.  

I efterhand kan jag se andra möjligheter för hur mötena kunnat bli. I stunden såg jag inte de 

parallella alternativ till möten som fanns.  Jag hade när pappan inte ville ta min hand kunnat 

säga något om att hälsa utan handslag eller att jag vet att jag är i Tensta – att jag till och med 

är här frivilligt. Men jag gör inte det, jag säger inte det.  

Jag hade också kunnat komma in på förskolan och ignorerat vad som pågick i hallen och 

istället direkt passera in till omklädningsrummet för att förbereda min dag. Jag hade kunnat 

låta min kollega ta hand om barn, förälder och samtal på egen hand. Jag kunde ha varit nöjd 

med att gå fram till barnet och lotsa in det till de andra barnen och lämna de vuxna med sin 

diskussion i hallen.  

Genom att skriva ner mina gestaltningar, diskutera dem med andra och reflektera kring dem, 

har jag blivit mer medveten om hur viktigt det är att vilja möta andra. Att inte endast se 

föräldrar som barnens vårdnadshavare utan också ha ett intresse för dem själva. Det är inte 

självklart hur man förstår andra människor. Jag har blivit uppmärksam på att jag på ett 

                                                           
71 Lotta Victor Tillberg, ”Kvalitet i förskolan – ett föräldraperspektiv.” Inifrån och utifrån om praktisk kunskap  

    i förskolan, red. Lotte Alsterdal och Maria Pröckl, Huddinge, Södertörns högskola 2016, s.316. 
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tydligare sätt behöver visa föräldrar att jag har ett intresse av att lära känna dem och inte 

endast deras barn. I Stockholms stads tidigare förskoleplan stod att ”Förskolan ska 

genomsyras av […] ett interkulturellt förhållningssätt”,72 vilket enligt förklaringen i texten 

innebär att ”förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga och arbetar för att 

skapa möten mellan olika kulturer”.73 Under skrivandet av essän var det något som gjorde 

starkt intryck på mig. Min erfarenhet är att alla kulturella perspektiv visserligen anses som 

viktiga, men att de inte diskuteras tillräckligt ofta. Under vårterminen 2018 ersattes 

förskoleplanen av ett nytt Skolprogram för Stockholm stads förskolor och skolor och i detta 

program finns inte längre det interkulturella förhållningssättet uttalat.  

Hur kan jag nu tänka kring det interkulturella uppdraget? Författarna Bouakaz, Lahdenperä, 

Sen och Tallberg Broman gör beskrivningar av svårigheter med att förstå andras sätt att tänka 

eller handla. Bouakaz diskuterar kring interkulturalitet att mångkulturella möten ofta blir 

skeva på grund av ojämlikhet medan Lahdenperä menar att det behövs större insikt i den egna 

kulturen för att på ett bra sätt ta del av andras. Tallberg Broman anser att det är viktigt att 

personal får mer kunskap om föräldrars traditioner för att bygga gemenskap och Sen å andra 

sidan önskar att vi letar gemensamma nämnare och bygger våra relationer kring likheterna. 

För mig, som valt att arbeta i ett mångkulturellt område, har det varit en självklarhet att viljan 

att arbeta interkulturellt ska finnas. Men ju mer jag tänker på det desto mindre självklart blir 

det. Det räcker inte att ha en ambition att vara ”interkulturell”. Den måste också på något sätt 

belysas och diskuteras. Här menar jag att enskild och gemensam reflektion kommit fram som 

ett verktyg för det. Jag behöver få fler insikter, dela dem med mina kollegor och diskutera 

dem igen.  

Jag tänker att reflektionen som i dag kretsar mycket kring förskolans verksamhet med barnen 

ibland behöver byta fokus och istället gälla hur vi vuxna förhåller oss till frågor utanför 

barngruppen. Vi kan som Hjertström Lappalainen beskriver det använda reflektionen för att 

jämföra olika kunskaper och på så sätt också vidareutvecklas tillsammans. Förhoppningsvis 

leder det till att vi hittar ett sätt för att arbeta i en gemensam interkulturell riktning.  

Jag har i essän tagit hjälp av bland andra Buber och Gadamer för att försöka förstå hur jag 

bättre kan förstå andra och därmed skapa förutsättningar för bra möten. Båda dessa ger en bild 

                                                           
72 Stockholms stads förskoleprogram, 

http://www.stockholm.se/Web/Core/Pages/Special/ServiceGuideFile.aspx?fileid=fcef1fd27f0f48d6a40dd11174f

8bbbd, s.10 [hämtad 2018-01-24]. 
73 Ibid., s.10. 

http://www.stockholm.se/Web/Core/Pages/Special/ServiceGuideFile.aspx?fileid=fcef1fd27f0f48d6a40dd11174f8bbbd
http://www.stockholm.se/Web/Core/Pages/Special/ServiceGuideFile.aspx?fileid=fcef1fd27f0f48d6a40dd11174f8bbbd
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av att lyssnandet är svårare än man kan tro. Att lyssna på en annan är inte tillräckligt för en 

förståelse. Du måste också vilja förstå vad den andre menar eller vill förmedla för att ett möte 

ska bli lyckat och förståelse uppnås. Jag tänker på alla gånger jag lyssnar på någon, låter den 

tala – men samtidigt står och tänker på något annat eller förbereder mitt svar istället för att 

verkligen ge mig tid att lyssna ordentligt. Ska möten vara ärliga och bli bra är det med andra 

ord mitt ansvar att ge oss den tid mötet kräver, en plats att vara ostörd på och förmedla till 

föräldern att det är min uppriktiga mening att vi ska förstå varandra för att kunna samverka på 

bästa sätt kring barnet. Här bidrar även Trost och Levin med tanken om nuet. Jag ska inte 

tänka på det som varit, inte heller på det som sedan kommer utan stanna i det som är nuet, där 

samtalet och mötet pågår. För det är i den stunden skeendet går att påverka. 

Bouakaz tvivlar på att det är möjligt att få ett fungerande föräldrasamarbete i mångkulturella 

skolor. Det gör inte jag. Jag väljer att tro att vi kan överbrygga det som är svårt. 

Gestaltningarna i början av essän handlar om mig och ingen annan. Inte heller förändring kan 

göras av någon annan. Det är jag, som med ökad kunskap och större medvetenhet, 

tillsammans med andra kan åstadkomma förändring. 
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