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Have you solved it?
An essay on how educators stress and short-term solutions affects
the children and preschool activities.

Abstract
This essay is about how educators´ stress and short-term solutions affect the children and the
preschool activities. By using a hermeneutic research approach, I have tried to get a new
understanding based on the pre-understanding I already have. Most importantly, I have used
Hans-Georg Gadamer's hermeneutic. The purpose of the paper is to show how preschool
teachers´ stress affects the children in preschool and the function of preschool, by showing
how to create an understanding of how to work differently. What do you need, as a preschool
teacher, to bring into the preschool?
My story is about three different situations where short-term solutions and stress are
factors. One situation is a meeting, the other is a regular day at preschool and the third is
about communication between colleagues and communication between coworkers and boss.
My questions are:
•

How do the educator´s stress and short-term solutions affect the preschool's activities?

•

In what way are the children in the preschool affected by the educator´s stress and
short-term solutions?

As people react differently to stress and stressors, there is no miracle "cure" of the
situations. In my essay, I have therefore discussed the rights of employees as well as the
duties of the employer.
What I have concluded is that preschool teachers´ stress and short-term solutions affect
children and the preschool indirectly. Because other factors, such as meetings and staff
shortages, hinder the activities, the children are indirectly affected. This is because the
pedagogue is less present and more easily irritated due to social and organizational factors.
This, in turn, affects the children indirectly by preventing the pedagogue from doing a
satisfactory job.

Keyword: Solving, short-term solutions, Gadamer, stress, hermeneutics, preunderstanding,
understanding, educators, preschool, preschool teachers, work environment, social,
organizational

Har ni löst det?
En uppsats om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar
påverkar barnen och förskolans verksamhet.

Sammanfattning
Denna uppsats handlar om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen
och förskolans verksamhet. Genom att använda mig utav en hermeneutisk forskningsansats
har jag försökt få en ny förståelse utifrån den förförståelse jag redan har. Framförallt har jag
använt mig utav Hans- Georg Gadamers hermeneutik. Syftet med uppsatsen är att visa på hur
pedagogers stress påverkar barnen på förskolan och verksamheten. Genom att visa hur skapas
en förståelse över hur man kan arbeta annorlunda. Vad behöver man som pedagog bära med
sig in i verksamheten?
Min berättelse handlar om tre olika situationer där kortsiktiga lösningar och stress är en
faktor. Den ena situationen är ett möte, den andra en vanlig dag på förskolan och den tredje
handlar om kommunikation mellan kollegor och kommunikation mellan medarbetare och
chef.
Mina frågeställningar är:
•

Hur påverkar pedagogers stress och kortsiktiga lösningar förskolans verksamhet?

•

På vilket sätt påverkas barnen i förskolan utav pedagogers stress och kortsiktiga
lösningar?

Då människor reagerar olika på stress och olika stressorer så finns det inget mirakelmedel
för att ”bota” situationerna. Jag har därför i min uppsats visat på vilka rättigheter man har som
medarbetare och vilka skyldigheter arbetsgivaren har.
Det jag kommit fram till är att pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barn
och verksamheten indirekt. Genom att andra faktorer såsom möten och personalbrist hindrar
verksamheten så påverkas barnen indirekt. Detta genom att pedagogen är mindre närvarande
och mer lättirriterad på grund av sociala och organisatoriska faktorer. Detta i sin tur påverkar
barnen indirekt genom att pedagogen hindras från att göra ett tillfredsställande arbete.

Sökord: Lösa, kortsiktiga lösningar, Gadamer, stress, hermeneutik, förförståelse, förståelse,
pedagoger, förskola, förskollärare, arbetsmiljö, social, organisatorisk
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Berättelse
Samverkan
När jag kommer in i rummet tillsammans med min kollega så är vi först på plats. Det är dags
för samverkan. Vi har fått ut protokollet en vecka tidigare och en av punkterna är vikarier.
Fler och fler droppar in allteftersom och snart är det lilla konferensrummet fullt med lokala
fackombud. När högsta chefen kommer in slår hen sig ner längs den bortersta kortänden och
börjar plocka med papper.
–Jaha, säger hen till slut. –Välkomna hit, ska vi ta och börja då?
Föregående protokoll lyfts och sen går vi vidare till ekonomi och allmän information. Jag
sneglar på klockan. Tio i två. Jag måste vara tillbaka på förskolan till halv tre och skolan vi är
i nu ligger tio minuter bort. Chefen harklar sig och säger:
–Då har vi kommit till organisations- och verksamhetsfrågor. Jag vill lyfta frågan angående
vikarier. Vi har upptäckt att det är väldigt höga vikariekostnader just nu och därför har vi gjort
i ordning ett förslag! Förslaget lyder såhär: Vikarier får inte sättas in vid första
sjukdomsdagen och heller inte vid semester.
Det blir tyst i rummet och jag funderar på om det syns att min haka just åkte ända ner till
golvet. Hur tänkte de nu? Vem ska ta hand om barnen och se till att det blir en pedagogisk
verksamhet om vi inte har tillräckligt med personal? Att de orkar, tänker jag. Det handlar
såklart om pengar men jag börjar bli väldigt less på att hela tiden vända ut och in på mig själv
för att få en trygg och pedagogisk verksamhet. Till slut kan jag inte vara tyst.
–Hur tänkte ni nu? Vaddå FÅR INTE? Menar du att om det är tre personal borta och fulla
barngrupper så får vi inte sätta in vikarier?”.
Chefen skruvar lite på sig och säger sedan:
–Naturligtvis får ni sätta in vikarier om det är många borta men vi menar att man kanske kan
försöka lösa det på annat vis först och främst. Se över barnantal och se till att ni omplacerar er
där ni bäst behövs. Som det ser ut just nu så går förskolan back och mycket beror på det höga
antal vikarier!
Jag tittar på hen. Sa hen precis att vi skulle ”lösa” det? Vad tror hen att vi gör? Plockar in
vikarier för skojs skull?
–Då föreslår jag att förslaget omformuleras till att: Vikarier sätts endast in, vid behov, första
sjukdomsdagen och vid semester, säger jag.
–Mmmhmmm…, mumlar chefen och fortsätter.
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–Jaha, är det fler som tycker så, så tar jag med mig det tillbaka. Så tar vi ett beslut på nästa
samverkan? Är det okej?
De andra i rummet nickar instämmande. Jag sneglar på klockan igen. Fem i halv tre. Fan,
tänker jag. Nu kommer jag försent också…

En helt vanlig dag
När jag öppnar dörren till förskolan den där höstdagen i oktober så vet jag att det saknas två
pedagoger. Sofia och Joline är hemma. Vi hade vikarie dagen innan för Sofia och hon
kommer även idag. En bra tjej, lite ung och oerfaren men hon har tagit till sig barnen. Jag vet
att vattenleken får vänta. Den blev inställd förra veckan också på grund av personalbrist.
Känner mig ändå på gott humör och hoppas att det löser sig med ytterligare en vikarie. Jag
kommer in på öppningsavdelningen och pratar med Jane. Hon ser trött ut. Ytterligare en dag
som vi ska lösa, tänker jag. Har redan pratat med Jane då jag ringde hemifrån för att berätta
att Joline ska vara hemma och diskutera om vi skulle maila om vikarie direkt. Vi beslutade att
avvakta då vi ville se barnantalet först. Behövs vikarie? Vi konstaterar att det behövs och jag
mailar vikarieanskaffaren. Barnen från min avdelning och jag går in till ”mig” och öppnar
upp. Kalle, 3 år, sätter sig i soffan och tar fram en bok.
–Chris, kan du läsa för mig? frågar han.
Jag tittar mig omkring, finns inget jag kan göra just nu för att planera morgonen och
dagen. Det är klart jag kan läsa. Jag sätter mig bredvid Kalle och börjar läsa.
–Den lilla hunden Fluff hade precis…
RIIIING, RIIING! Jag avbryts i mitt läsande av att det ringer.
–Vänta lite, säger jag till Kalle och svarar.
Det är vikarieanskaffaren. Det kommer en vikarie. Skönt, tänker jag, då löser sig dagen.
Jag vänder mig mot Kalle som fortfarande sitter i soffan med boken uppslagen på första sidan
och väntar på mig.
–Jag ska bara ringa ett samtal Kalle. Jag kommer strax, säger jag och lyfter luren för att
meddela de andra avdelningarna.
När jag gjort det så börjar fler och fler barn droppa in och jag tar emot dem och pratar med
föräldrarna. Kalle sitter fortfarande kvar i soffan. Jag får ett sting av otillräcklighet och vänder
mig till Kalle.
–Kalle kan vi läsa boken lite senare? säger jag. –Jag måste fixa frukost nu. Du kanske vill
hjälpa till?
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Kalle sätter tillbaka boken och lommar efter mig ut i köket. Han säger ingenting under
tiden vi dukar vilket förvånar mig då han vanligtvis brukar prata på om allt och inget.
Frukosten flyter på. Vi ”löser” det. Som vanligt. Jag ber en annan avdelning att byta ut en
personal mot en av mina vikarier så att jag inte behöver arbeta med två vikarier. De ställer
självklart upp. På förmiddagen går vi ut på ”lilla” gården. Det rullar på och barnen leker. Jag
försöker förklara för vikarien var hon behövs bäst och ser till att ta emot de barn som är blyga
eller på annat sätt behöver extra stöd vid lämning. Innan lunch kommer jag på att Anton 3 år
tycker att det är jobbigt med nya vikarier och kan ha svårigheter att acceptera dessa. Dagen
innan åt han inget då han fick sitta bredvid en vikarie så jag går och pratar med honom.
–Anton jag tänkte bjuda in dig till gröna bordet till lunch idag, säger jag.
–Jag vill inte det! Jag vill sitta på min plats!, säger Anton.
–Det är helt okej. Antingen är du välkommen till gröna bordet eller så sitter du vid ditt bord
bredvid Susann” (vikarien), säger jag.
Anton tittar på mig och funderar en stund innan han säger:
–Jag vill sitta vid gröna bordet.
Det är svårt det där, tänker jag. Jag vill ju inte att Anton ska känna sig obekväm samtidigt
som jag inte vill att hur jag uttrycker mig får honom att bli än mer obekväm med vikarier.
Nåja det löste sig. Min kollega från den andra avdelningen är bra och vikarien också. Ändå
känner jag att jag behöver ha koll på allting. Ingen av dem vet våra rutiner och jag behöver
hela tiden förklara och berätta vad och hur vi ska göra och vilka barn som har behov av stöd
på olika sätt. Äntligen lunch. Anton sätter sig bredvid mig. När jag kommer till bordet efter att
ha hämtat mat från vagnen säger Ahmed, 4 år:
–Anton sa att det var en bajssked.
Jag säger åt Anton att vi inte behöver prata bajs vid bordet och måltiden fortsätter.
Bredvid mig sitter Anton och varvar varannan mening med bajs och tittar på mig.
–Det räcker nu Anton, säger jag till sist lite hårdare än vad som var tänkt.
Anton blir tyst. Jag går från bordet igen för att fylla på vatten. När jag kommer tillbaka så
säger Fia, 3 år.
–Anton sa att det var bajsmat.
Nu känner jag hur mitt tålamod börjar tryta. Återigen säger jag åt Anton, som redan ätit
upp sin mat, att det inte är okej vid matbordet och att de andra barnen inte uppskattar det.
Anton tittar ner i bordet. Jag fortsätter äta. Bredvid mig sitter Anton.
–Bajs, bajs, bajs.
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Det är då det brister för mig. Jag drar ut Antons stol och säger vänligt men bestämt åt
honom att så! Nu har han ätit färdigt och kan gå från bordet! Anton glider ner från stolen och
går surmulet därifrån. De andra barnen fortsätter nöjt att äta sin mat men Anton säger
ingenting längre. Han sitter i soffan en bit ifrån mig och tittar surt under lugg på mig. Efteråt
får jag dåligt samvete.
Varför skickade jag honom från bordet? Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Skulle jag ha
reagerat såhär om allt hade varit som ”vanligt”. Jag känner att jag misslyckats med mitt
arbete.
Jag har första rasten och då hinner jag känna efter hur trött jag är. Anton och vad som
hände bekymrar mig.
Efter min rast så är det samverkan. Vikariefrågan ska nu beslutas. Förslaget går igenom
och det känns rätt bra trots att jag inte kan förstå hur det första förslaget ens hade
berättigande. Inga vikarier första sjukdomsdagen och vid semester?! Ledningen lägger fler
och fler arbetsuppgifter på oss pedagoger och kräver att vi ska ”lösa” situationer. Nu ska vi ju
även skriva upp när vi tvättar, hur ofta vi gör det och vad vi tvättar. Det finns en hel lista på
hur, vad och när vi ska städa och tvätta leksaker och jag börjar fundera på om det på något sätt
går att få dygnet till att ha 48 h istället för 24 h. Det skulle ju verkligen underlätta…Klockan
blir tre och min arbetsdag är slut och det är dags att gå hem. Jag har fortfarande inte läst
färdigt boken för Kalle…
Den kvällen går jag och lägger mig med tankar på Anton och hur ”fel” jag gjort. Jag
tänker på Kalle och boken och att i morgon ska jag läsa den för honom. Jag tänker på hur det
nu ska gå då vi fått fler arbetsuppgifter och striktare restriktioner på vikarier…
Jag somnar sent den natten…
Har ni löst det?
Dagen efter börjar jag inte förrän halv nio och jag vet att både Sofia och Joline är tillbaka.
Nattens bekymmer har runnit av mig och jag känner mig rätt laddad. Jag fick igenom mitt
förslag igår och det känns som en seger.
När jag kliver in på förskolan så ser jag Ewa, från avdelningen bredvid, komma emot mig.
Jag ser henne på långt håll i den långa korridoren. Hon går emot mig med osäkra steg och
ihopsjunkna axlar.
–God morgon, säger hon och fortsätter: –Du, Chris, Jane är hemma idag och även Emelie...
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Hon tittar på mig med en uppgiven blick. Jag har knappt hunnit få av mig jackan och blir
lite småirriterad. Kan jag få komma in först?
–Jaha? säger jag.
–Jo…, fortsätter Ewa. –Kan du stänga idag? Det var ju Jane som skulle stänga…, fortsätter
hon.
Jag tittar på henne.
–Ja, det kan jag. Kommer det någon vikarie? Vad hade Emelie för tid?, fortsätter jag.
–Emelie skulle ha jobbat till kvart över fem…men det kommer två vikarier, säger hon.
–Då blir jag själv med två vikarier efter kvart över fyra”, säger jag med en bekymrad röst.
–Jo, ja…jag vet, säger Ewa.
–Vilka vikarier är det som kommer? frågar jag.
–Ingen vi kände igen tyvärr…, säger Ewa och fortsätter. –Det var enda lösningen? Vet inte
alls hur vi ska göra annars?
–Finns det ingen ordinarie som kan stanna? frågar jag. –Är det någon som har ringt och pratat
med chefen? Vi har ju sagt att vi inte ska vara själva med bara vikarier? Hur mycket barn är
det efter fyra? fortsätter jag och nu känner jag att gårdagens frustration sakta kommer
krypandes tillbaka.
–Lima skulle ringa och prata med chefen. Det är ingen som känner för att stanna och sen
undrar vi lite med det här med beordrad övertid, säger Ewa.
Ewas röst har gått upp två tonlägen och jag märker att hon börjar bli irriterad. Hon
fortsätter:
–Jag jobbar till fyra och jag har en klipptid sen. Lima jobbar också till fyra och hon sa att
hon kan stanna men hon tycker att det borde vara chefen som beordrar in henne. Varför ska vi
alltid lösa allt?
Jag håller med henne. Vems ansvar är det egentligen? Jag går och pratar med Lima.
Klockan är kvart i nio och jag har inte ens hunnit in på min avdelning än.
–Fick du tag på chefen, säger jag med lite ironi i tonen då vår chef inte är den bästa på att
svara.
–Ja, faktiskt! säger Lima och ler.
–Vad sa hen? fortsätter jag.
–Ja vad sa hen…, säger Lima. –Hen sa att det inte blir någon beordrad övertid…Jag frågade
hur hen tänkte då och då svarade hen: Jag tänker att man ställer upp på varann…Jag är så less
Chris, på riktigt! Det är klart jag stannar om det behövs men jag tycker fan inte att det är okej,
det sista säger Lima med gråten i halsen.
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Jag tittar på henne och lägger min hand på hennes axel.
–Det är lugnt Lima. Vi löser det! Det kanske inte är så mycket barn efter klockan fyra?
Lima ler tacksamt.
–Ja vi får väl se. Det är klart jag stannar om det behövs men… Ja, du vet…
Jag nickar instämmande. Jag vet…
Kvart över fyra bedömer jag att det är okej att Lima går hem och jag blir ”ensam” kvar
med två vikarier. Kvart över fem ringer chefen…
–Hej, jag tänkte bara höra hur det har gått? Löste det sig? säger hen.
Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Det klart det har ”löst” sig! Vad tror hen. Jag får god
lust att säga att näää…Ett barn försvann på eftermiddagen. Vi har inte fått raster och fyra
ungar har gjort illa sig på ett eller annat sätt. Istället säger jag:
–Ja, det beror på hur du menar. Det har funkat och nu är det bara några barn. Så jaaa…det
löste sig! säger jag med betoning på löste sig.
–Ja, vad bra! säger chefen med nöjd röst. –Jag visste att ni skulle lösa det men ville ringa
och kolla.
Den där känslan av otillräcklighet, frustration och ilska bubblar upp inom mig.
Nu öppnas grinden på den stora gården där höstlöven virvlar för fullt i små grupperingar
av rött, gult och grönt. Det är Pelles pappa.
–Du…, säger jag till chefen med bestämd röst. –Jag måste sluta nu. Pelles pappa kom precis.
Chefen fortsätter prata men jag hör inte ens vad hen säger längre. Det enda jag uppfattar är
”lösa” och ”bra”.
–Jag måste verkligen sluta nu! säger jag igen.
Äntligen slutar hen och vi lägger på. Jag känner mig vansinnigt trött helt plötsligt… All
kraft rinner liksom ur mig under tiden jag ser Pelles pappa komma mot mig med en lerig Pelle
i grön regnjacka och röda rosor på sina kinder. Lite flyktigt funderar jag på om han kan se hur
trött jag är innan jag klistrar på mig mitt allra bästa professionella leende och möter upp dem.
–Har allt varit bra idag? frågar han.
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Problemformulering
Jag kommer i min uppsats utforska min erfarenhet utav hur den sociala och organisatoriska
arbetsmiljön och pedagogers stress och sätt att lösa dagen på ser ut. Hur påverkar detta barnen
och förskolans verksamhet? Dilemmat i min berättelse är att på grund av att pedagogerna hela
tiden behöver komma med kortsiktiga lösningar för att dagen ska fungera så får den
pedagogiska verksamheten stå tillbaka.

Syfte / Frågeställning
Syftet med min uppsats är att utforska hur pedagogers stress, kortsiktiga lösningar och den
sociala och organisatoriska arbetsmiljön, påverkar verksamheten och barnen på förskolan. Jag
vill även undersöka hur den sociala och organisatoriska arbetsmiljön påverkar arbetet som
förskollärare och vilken betydelse det har för barnens utveckling och lärande. Det perspektiv
jag vill undersöka är framförallt ur förskollärarens perspektiv men även ur barnens och
ledningens perspektiv. Jag kommer i min text ge en förklaring till vad stress och social och
organisatorisk arbetsmiljö är utifrån litteratur och relevant forskning.
Genom att analysera tre olika situationer vill jag visa på vilka konsekvenser social och
organisatorisk arbetsmiljö, kortsiktiga lösningar och stress har för verksamheten. Jag vill
genom att skriva i essäform skapa en igenkänningsfaktor och en förståelse för hur
verksamheten faktiskt ser ut. En igenkänningsfaktor som samtidigt visar på att det finns en
möjlighet till en ny förståelse genom den förförståelse vi redan har.
Mina frågeställningar är:
•

Hur påverkar pedagogers stress och kortsiktiga lösningar förskolans verksamhet?

•

På vilket sätt påverkas barnen i förskolan utav pedagogers stress och kortsiktiga
lösningar?

Metodbeskrivning/ Etiska överväganden
Jag har skrivit en vetenskaplig essä om förskola och stress. Essäskrivandet har för mig
inneburit att kunna visa på olika situationer som är relevanta genom att belysa dem utifrån ett
vetenskapligt perspektiv. Detta för att försöka förstå hur dessa situationer framförallt påverkar
förskolläraren i sin yrkesroll men även hur det indirekt påverkar barnens utveckling och
lärande. Att skriva i essäform har inneburit att jag analyserat min berättelse ur olika
perspektiv med hjälp utav reflektion och litteratur som varit relevant för att hitta svar på mina
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frågor. Genom att reflektera över tidigare händelser så kan man lära sig av sina egna
erfarenheter skriver Ylva Waldemarsson, enligt Lotte Alsterdal i ”Essäskrivande som
utforskning” (Alsterdal, 2014, s.55). Waldemarsson skriver även att reflektion är ett sätt att
eftertänksamt se tillbaka på vad som skett (ibid, ss.54 - 55). Jag har valt att skriva i essäform
då jag genom att gestalta situationer ur förskolans verksamhet har kunnat förtydliga hur
pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar verksamheten och barnen. Genom att jag
reflekterat och sökt få en ny förståelse har jag försökt hitta nya synsätt att kunna hantera
liknade situationer, inte bara för mig själv utan för pedagoger i det stora hela. I
kommunikation med mina kurskamrater och handledare så har jag hela tiden i en process fått
nya sätt att vidareutveckla min essä. Detta har hjälpt mig att tolka och omtolka min uppsats.
Jag har i mitt essäskrivande använt mig utav en hermeneutisk forskningsansats.
Hermeneutik innebär att man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna av den
mänskliga existensen - tolkningslära (Patel och Davidson, 2011, s.28). Forskaren inom
hermeneutiken är intresserad av att förklara företeelser och menar att det går att förstå andra
människor och vår livssituation genom att tolka hur existens kommer till uttryck i det talade
och skrivna språket och i människors handlingar (Patel och Davidson, 2011, s.29). Jag har i
min uppsats försökt att se på berättelserna ur olika perspektiv och därigenom tolkat
situationerna för att försöka få en ny förståelse över vad som sker. I mitt essäskrivande har
detta inneburit att analysera och tolka berättelsen framförallt utifrån människors handlingar
och utifrån mitt eget skrivna ord. Utifrån detta har jag fått ett vidare begrepp om hur man kan
arbeta med liknande situationer vid andra tillfällen. Jag har fått en ny förståelse.
Jag har använt mig av Gadamers hermeneutik i min uppsats. Gadamer talar om en icke
medveten förförståelse som fördomar och menar att all förståelse och mening är strukturerad
utifrån detta (Thomassen, 2007, s.95). Det är denna icke medvetna förförståelsen som jag har
utgått ifrån och synliggjort utifrån Gadamers hermeneutiska cirkel. Gadamers hermeneutiska
cirkel utgörs av det ömsesidiga beroendet mellan förståelse och förförståelse, de förutsätter
och skapar varandra i en ömsesidig relation (Allwood & Erikson, 2017, s.115). Genom att jag
inser min förförståelse för att skapa en ny förståelse så skapar jag på så sätt en ny förförståelse
och detta sker om och om igen. Såsom Gadamer menar att all förståelse är ändlig, ny
förståelse kan bara skapas utifrån den förförståelse eller förkunskap man redan har (Allwood
& Erikson, 2017, s.115). På detta sätt har jag under hela processen av mitt essäskrivande
arbetat.
Jag har analyserat, reflekterat och tolkat min berättelse utifrån tre olika situationer
Samverkan, Har ni löst det? och En helt vanlig dag. Jag börjar min reflektion med en
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genomgripande reflektion för att sedan gå vidare till de olika situationerna. Innan mitt slutord
gör jag en sammanfattande reflektion: Samverkan, En helt vanlig dag, Har ni löst det? I denna
reflektion så beskriver jag den nya förståelse jag erhållit under mitt essäskrivande utifrån den
förförståelse jag hade och går djupare in på hur de tre berättelserna hör ihop.
I min berättelse är alla namn fingerade, förutom mitt, jag är Chris. Situationerna är tagna
ur sitt sammanhang och jag har enligt vetenskapsrådet och de Forskningsetiska principer
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning varit medveten om att även om
personuppgifter publiceras utan att enskilda nämns vid namn, kan det, om data är tillräckligt
detaljerade vara möjligt för åtminstone vissa läsare att identifiera någon individ
(Vetenskapsrådet, 2018, ss.12 - 13). Jag har därför vidtagit åtgärder för att försvåra för
utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer enligt
Vetenskapsrådets principer (Vetenskapsrådet, 2018, ss.12 - 13). Detta har jag gjort genom att
situationerna är tagna ur sin kontext och att både situationer och personer finns under olika
tidsspann. Det som framkommer där man skulle kunna hänvisa till de personer som nämns är
tagna från offentliga dokument såsom möten, även dessa är fingerade och tagna ur sin
kontext.

Reflektion
”Sålunda rör sig förståelsen ständigt från helhet till del och tillbaka till helhet.”
(Gadamer, 1997, s.137)
Detta citat kommer ifrån Gadamers bok Sanning och metod i urval. Citatet är för mig en
sammanfattning av hur jag arbetat med mitt essäskrivande för att söka finna en ny förståelse
utifrån den förförståelse jag hade.
Något som återkommer vid upprepade tillfällen i min berättelse är ordet lösa. Ordet lösa
betyder enligt Svenska Akademins ordlista (SAOL):
Lösa: verb löste löst = komma fram till svaret på: lösa en uppgift. Lösa sig definieras som:
Lösa sig = ⟨vard.⟩ ordna sig”.
I berättelsen En helt vanlig dag så tänker jag då jag får veta att vi får vikarie att: ”Skönt,
då löser sig dagen”. Det jag då menar är att allting ordnar sig om jag ska gå efter SAOL:s
definition. Men vad är det egentligen som ordnar sig? Det kommer personal. Ja. Vattenleken
har jag dock redan konstaterat får vänta. Är det en lösning?
Den pedagogiska verksamheten som det så varmt skrivs om i Läroplaner och riktlinjer
från Skolverket får vänta. Det är lösningen. Jag har här en förförståelse om vad lösa innebär.
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En ”lösning” för mig är att klara av dagen. Detta behöver jag omtolka. Enligt hermeneutiken
utgår hur vi tolkar olika saker från vår förförståelse och vi tolkar ständigt den värld vi lever i
(Birkler, 2008, s.102). När chefen ringer på eftermiddagen i min berättelse Har ni löst det? så
undrar hen hur dagen gått och om vi löste det. Jag blir här konfunderad i min berättelse och
undrar vad hen egentligen menar. Jag har här antingen omförhandlat min förförståelse för
ordet lösa eller så har jag en annan förförståelse gentemot min chef. För vad är en lösning och
varför används den så ofta för att beskriva organisationsförändringar inom förskolan?
Jag upplever att detta är ett vardagligt ord som används just för att ”lösa” problem för tillfället
men inte i det långa loppet. Hur påverkar det här pedagogernas välmående? I artikeln
”Preeschool Teacher Well-Being: A Review of the Literature” summeras den litteratur som
finns kring förskollärares välmående (Hall- Kenyon, Bullough, Lake MacKay och Marshall,
2013, s.153). Slutsatsen av artikeln är att det gjorts alldeles för lite forskning på förskollärares
välmående för att kunna komma till några bra slutsatser. Stress är en faktor de lyfter och tycks
finnas i alla de undersökningar de gått igenom. Den stress som de lyfter är den stress som sker
i samband med allt som ligger utanför själva barngruppen, såsom pappersarbete och andra
”övriga” uppgifter (ibid, s.159). ”Övriga” uppgifter är för mig samma sak som olika
”lösningar”. Till exempel att pedagoger får ägna sig åt att lösa/strukturera upp dagen, genom
att hjälpa varandra eller ringa efter vikarier, så att verksamheten fungerar, dag för dag. Det är
min tolkning av ”lösningar”.
I alla de situationer jag skrivit om ”löser” pedagogerna situationerna på olika sätt.
”Lösningar” blir på så sätt en stressfaktor. Något som måste göras för att få verksamheten att
fungera. Forskningsartikeln ”Early childhood Teachers´Psychological Well-being: Exploring
Potential predictors of Depression, Stress and Emotional Exhaustion”, undersöker via
hypoteser vilken inverkan stress har på förskollärares arbete och hur man kan relatera deras
arbetstillfredsställelse till deras mentala hälsa (Jeon, Buettner och Grant, 2017, s.54). Syftet är
att undersöka vilka instrument som finns för lärares psykologiska välmående och att ta reda
på hur man kan stödja lärare i deras psykologiska utmaningar. Artikeln undersöker samband
mellan lärares professionella bakgrund, deras effektiva lärande och arbetsmiljö (ibid, s.54).
Den undersöker även lärares psykologiska välmående mätt i depression, allmän stress och
arbetsrelaterad känsloutmattning (ibid, s.54). Enligt artikeln är utbildade och erfarna lärare
mer kapabla att hantera stress (ibid, s.54).
Om jag ser utifrån min egen erfarenhet så ser jag hur jag genom min utbildning funnit nya
verktyg för att kunna nå upp till förskolans mål. Jag har lärt mig att se till det som är viktigt,
barnen, men även att kunna se hur viktigt det är med reflektion eller enligt Gadamer, tolkning
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och omtolkning utav situationer. Det som oftast enligt min erfarenhet utlöser stress är
personalbrist och brist på en fungerande struktur runt vikariehantering. Olika sorters av
organisatoriska ”lösningar”.
Ofta finns inte vikarier att tillgå och de vikarier som finns har ofta ingen tidigare
utbildning eller erfarenhet. Detta påverkar den ordinarie personalen på så sätt att, enligt min
erfarenhet, de flesta strävar mot att uppnå en bra pedagogisk verksamhet men då inte rätt
verktyg finns att tillgå så brister detta.
Min praktiska klokhet, fronesis, är det verktyg som jag upplever är det verktyg som oftast
kommer till uttryck när det gäller att hitta ”lösningar”.
Nilsson beskriver fronesis eller praktisk klokhet som något som hjälper oss att hantera de
utmaningar som livet ställer oss inför (Nilsson, 2009, s.39). Det hjälper oss med hur vi ska
handla i en situation (ibid, s.48). Det är en ”lösning”. Men ”lösningar” är för mig ingenting
som håller i det långa loppet och man behöver se över hur ”lösningar” och stress påverkar
både personal och verksamhet, enligt mig.
De lösningar vi pedagoger utför är kortsiktiga lösningar och de fungerar för stunden och
bevarar strukturen för dagen men det som behövs är långsiktiga lösningar för att lösa de
strukturella problem som finns i verksamheten. De kortsiktiga lösningarna löser dagen men de
leder i sin tur till stressade pedagoger som hela tiden behöver använda sin fronesis för att
klara dagen.
Det finns idag väldigt lite forskning om stress och förskollärare och hur det påverkar
verksamheten. Detta är något jag finner intressant och förvånande, då stress är något, i dagens
samhälle, som lyfts mycket i både medier och andra sociokulturella sammanhang. På senaste
tiden har Förskoleupproret fått mycket uppmärksamhet och dagligen så syns i dagstidningar
debattartiklar och inlägg om förskolans situation angående stora barngrupper och utanför
uppgifter. Lösningar.

Samverkan
Det jag reflekterar över i berättelsen Samverkan är den yttre påverkan. Under mötets gång så
har jag kvar mina tankar på förskolan då mötet inte håller tidsramarna. Detta är något jag
upplever ofta. Möten som bestäms utav chefer och ledning men som inte håller sig inom
tidsramarna. Hur påverkar detta då mötena? I just det här fallet så får jag sagt det jag vill men
så är inte alltid fallet. Detta får mig att fundera över vad mitt arbete innebär och för vems skull
möten är och hur de påverkar mig i min roll som förskollärare. I just denna situation så är jag
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på mötet som representant för Kommunal. Jag framför här mina medlemmars önskemål och
är inte där som mig ”själv”. Dessa roller, har jag upptäckt många gånger, är svåra att skilja på.
Rollen som mig som representant för Kommunal och rollen som mig som medarbetare och
kollega. Inte bara för mig utan även för arbetskamrater och ledning. Att vara ombud för en
fackförening är en roll som kräver att jag vet och kan söka upp information som
medlemmarna kan fråga mig om. Det innebär även att jag har ett ansvar över mina
medlemmar att lyssna till dom om de har synpunkter på sin arbetssituation. Det innebär
däremot inte att jag ensam har ansvar över den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Detta
är ett ansvar vi alla har.
Det jag även reflekterat över i situationen med samverkan är hur viktigt det är att se över
hur organisationen ser ut för att få ett bra fungerande samarbete. Gadamer skriver om
fördomar som att söka få grepp om en mening i det nya vi möter genom en bakgrund av
förståelse av det vi redan har (Thomassen, 2007, s.95).
Här tänker jag på mina egna fördomar gentemot möten och den förförståelse jag har över
hur de tidigare sett ut på möten. Jag tänker på hur jag tidigare blivit bemött utav ledning och
chefer utifrån min roll som medarbetare och min roll som fackombud. Många gånger i möten
har jag upplevt att det är jag som person som ifrågasätts och att det är jag som person som är
där för att hitta ”lösningar” för min egen del.
Detta är en fördom som jag har och som jag därigenom går in i mötet med. Jag behöver
här omtolka min roll och se utifrån ett helhetsperspektiv på vad som är viktigt att mötena
tillför. Inte enbart för mig själv utan för organisationen i sin helhet för att på så sätt verka för
en bättre arbetsmiljö.
Winroth skriver om organisationshälsa i sin bok Organisationshälsa. En bok om hållbart
arbetsliv. Winroth menar att organisationshälsa innebär att organisationen och dess
medarbetare mår bra och fungerar över tid. Han skriver vidare att det innebär att
organisationshälsa innebär att det finns tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag och
de krav som ställs för att kunna förverkliga organisationens mål (Winroth, 2018, s.16). I
situationen Samverkan där ledningen föreslår att vikarier ej får sättas in första sjukdagen eller
vid semester innebär detta för mig att organisationshälsan brister då den inte möter upp
kraven om tillräckliga resurser. Detta är min första tanke. Min fördom.
Om jag ser på det ur en hermeneutisk synvinkel så menar Gadamer att det är i mötet med det
främmande och okända som vi gör erfarenhet och utmanas vilket i sin tur sätter våra fördomar
på prov (Thomassen, 2007, s.97). Min fördom är att jag antar att ledningen ”bestämt” något.
När jag sedan provar min erfarenhet genom att ifrågasätta formuleringen så får jag en ny
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förståelse utifrån det svar jag får. Jag blir erfaren min förutfattade mening att vikariefrågan
redan är fastställd. Thomassen skriver i Kunskap, Vetenskap och praxis om att erfarenheten
av det främmande gör att man blir medveten om sina förutfattade meningar och visar att våra
förutfattade meningar är felaktiga (Thomassen, 2007, s.97). Jag hade fel i mitt antagande att
ledningen redan förutbestämt något och får omförhandla min förståelse utifrån min
förförståelse. Min fördom omtolkas. Jag ser i en ny förståelse istället hur ledningen genom att
ha samverkansmöten arbetar för att kunna tillgodose delaktighet. De visar på ett engagemang.
Winroth skriver att ledarskapets engagemang och medarbetarnas delaktighet krävs för att få
till ett förändringsarbete och en hållbar och effektiv organisation (Winroth, 2018, s.19).
Genom samverkansmöten så försöker ledningen i min tolkning att nå en hållbar och effektiv
organisation. Samverkansmöten är något som åligger ledningen att genomföra och de har inte
något alternativ men ändå så kan jag se funktionen utav mötena. Något jag ser tydligare
genom att söka få en ny förståelse utifrån den förförståelse jag har. Om jag tolkar just ordet
förståelse ur en hermeneutisk synvinkel så är enligt Gadamer förståelse människans
grundläggande sätt att vara, hennes varart (Thomassen, 2007, s.97). Om förståelse är
människans sätt att vara så handlar det om hur man är som människa och hur man kan och vill
förstå andra. Friberg skriver att för att få ett effektivt lyssnande måste vi vara inriktade på
förståelse och inte lyssna med ett halvt öra (Friberg, 2015, s.103). I början av mötet så lyssnar
jag bara med ett halvt öra då jag antar att vikariefrågan är bestämd inte bara satt som ett
förslag. Hade jag istället lyssnat mer öppet så hade lyssnandet blivit mer effektivt och mer
inriktat på förståelse.
Reflekterar jag över mitt eget handlande så borde jag istället för att känna ilska och vemod
utifrån min egen förförståelse ha försökt att sätta mig in i ledningens situation och lyssnat till
vad och varför förslaget uppkommit. Det jag gör är att istället för att motsätta mig förslaget
helt komma med ett konkret förslag för att kunna mötas halvvägs. Ledningen tar till sig mitt
förslag om att skriva om förslaget. Detta visar på en förståelse för verksamhetens situation.
Om jag ser ur detta perspektiv så är organisationshälsan fungerande då ledningen lyssnar och
tar till sig av medarbetarnas förslag. Genom att ha möten där medarbetarna får vara delaktiga
och komma med förslag så främjar man organisationshälsa. Gadamer menar att: ”Förståelse är
en kontinuerlig process av tolkning och omtolkning” (Molander, 2003, s.172). Möten såsom
samverkan behöver ses över anser jag då man behöver se till vilken kvalité och hur effektiva
de är utifrån verksamhetssynpunkt. De behöver kontinuerligt tolkas och omtolkas. Enligt
Gadamer bör en hermeneutisk tolkningssituation bygga på en förväntansfull öppenhet för att
något ska hända, tolkningsprocessen består av att man låter en värld öppna sig istället för att
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söka ta den i besittning (Ödman, 2005, s.21). Enligt min erfarenhet, så upplever jag att möten
inom förskolan oftast är förutbestämda och trots att medarbetarna ges delaktighet så upplever
jag att de oftast inte är öppna utan att de som leder dem försöker kontrollera situationen på ett
sätt som blir maktstyrande utifrån de olika roller som finns.
Om jag nu återgår till vad organisationshälsa egentligen handlar om så handlar det enligt
Winroth framförallt om att utveckla den inre kvaliteten och effektiviteten (Winroth, 2018,
s.21). Detta är något som fastnat hos mig och även om jag många gånger kan känna att möten
drar ut på tiden och tar tid från verksamheten kan jag samtidigt förstå vikten av dem för att
arbeta mot en hållbarare arbetsmiljö där både medarbetare och arbetsgivare ges möjligheten
att påverka sin arbetssituation. Som att mitt förslag om att omformulera vikariefrågan till att
”vikarier sätts in vid behov” faktiskt implementeras och förändras.
Det jag menar är att utifrån just denna situation har jag nu erhållit en ny förförståelse, jag
har sett att det går att se ur andra synvinklar. Jag har fått en förståelse för hur ledningen
tänker. Utifrån detta behöver man sedan arbeta för att utveckla den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Detta är ett arbete som aldrig tar slut. Likt den hermeneutiska cirkeln.
Arbetsmiljö kan alltid utvecklas och förbättras men för att kunna göra det behöver en
förståelse för organisation möjliggöras och en ny förförståelse skapas utifrån de fördomar som
redan finns.
I situationen Har ni löst det? saknas enligt min åsikt en förståelse för verksamheten från
min chefs sida. Detta skapar en otillräcklighet och besvikelse hos medarbetarna vilket i sin tur
leder till minskat kvalitetsarbete. Detta kommer jag nu att tolka och omtolka i kommande
stycke.
Har ni löst det?
”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att
grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets
välbefinnande och trygghet. ” (Lpfö18, 2018, s.10).
Vi på förskolan ska finnas för barnen och kunna erbjuda dem en trygg omsorg. Vi bör ha
en kommunikationskompetens där vi som pedagoger har förmågan att kommunicera med
varandra utifrån syftet med vårt uppdrag. Barnens trygghet! Friberg skriver att det i
kommunikationskompetens ingår självinsikt, förmåga till empati och förståelse för andra
människor (Friberg, 2015, s.129). I denna situation ringer en av pedagogerna på förskolan
och frågar chefen om beordrad övertid och chefen responderar med att personalen istället ska
”ställa upp” på varandra.
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Detta sätter en press på personalen då ingen egentligen vill arbeta övertid men heller inte
vill lämna någon i sticket. Chefen använder sin maktposition som ledare. Gallagher menar,
enligt Dolk att hur personer utövar makt får betydelse, i vilket sammanhang, med vilka
effekter och över vilka personer (Dolk, 2013, s.33). Här utövar min dåvarande chef sin makt
genom att inte tillåta beordrad övertid men heller inte låta någon arbeta på otrygg grund. Den
ena av pedagogerna i berättelsen, Lima, börjar då nästan gråta. Hon har en arbetsmoral genom
att säga att det är klart hon stannar men samtidigt behöver hon då åsidosätta sitt privatliv.
Denna ”lösning” skulle kunna leda till stress för Lima. Vad händer då rent fysiskt när
människor blir stressade?
Vid en stressituation skickas impulser från nervsystemet till bland annat binjuremärgen.
De snabbverkande hormonerna adrenalin och noradrenalin utsöndras då till blodet. Flera
vävnader och organ påverkas av hormonerna och hjärtats slagvolym och frekvens ökar.
Kroppen sätts i alarmberedskap. Det som sker i kroppen är: ökat blodtryck, ökad
hjärtverksamhet, luftrören vidgas, ökad vakenhetsgrad, mindre aktivitet i
matspjälkningsorganen, ökad blodsockerhalt med mera (Karlsson, Molander och Wickman,
2012, ss.207- 208). Kroppen reagerar helt enkelt på stress. Lima reagerar genom ilska och
gråt. Det är hennes sätt att klara av stressen. Om vi nu antar att detta är en stressituation för
Lima så är det viktigt att veta att människor klarar av stress på olika sätt.
KASAM är en teori som förklarar varför människor klarar stress och påfrestningar på
olika sätt. KASAM står för - ”Känsla av sammanhang”. Genom en ”stark känsla av
sammanhang”, en kombination av begriplighet, hanterbarhet och mening, klarar man sig bäst
enligt Winroth (Winroth, 2018, s.29). GMR är en terminologi som Antonovsky använder och
som står för generella motståndsresurser. GMR bygger på att vi har olika resurser som gör att
vi klarar av påfrestningar i vardagen. Tillsammans utgör KASAM och GMR en bas för det
salutogena tänkandet (Winroth, 2018, s.52). Att tänka på salutogen grund innebär att man
sätter en individ eller fråga i ett sammanhang och fokuserar på de resurser som finns
tillgängliga. Man tittar på vad som är möjligt att påverka utifrån det aktuella nuläget
(Winroth, 2018, s.59). Lima har här försökt att påverka det aktuella nuläget genom att
kontakta vår chef. Hon har använt sig utav ett salutogent tänkande. Men inte vår chef.
Hade vår chef valt att använda sig av ett salutogent tänkande hade hen beordrat övertid för
att underlätta för medarbetarna. Genom att hen inte gör detta skapas stället en
konfliktsituation mellan chefen och hens medarbetare.
När hen senare ringer och jag svarar är jag redan negativt inställd till hen och detta
resulterar i ett mindre givande samtal. Friberg uttrycker det som att vi i en konfliktsituation
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hör och ser det vi förväntar oss, även om det inte stämmer överens med en objektiv verklighet
(Friberg, 2015, s.104).
Om jag tolkar det utifrån Gadamer så går jag in i samtalet med en fördom. Enligt Gadamer
har fördomar inte en negativ klang utan är de förväntningar och föreställningar som utmärker
vårt sätt att vara närvarande på (Birkler, 2008, s.102). Gentemot min chef är jag redan när jag
svarar, negativt inställd då jag har en fördom om hen och hens sätt att använda sin makt.
Birkler skriver i boken Vetenskapsteori En grundbok, att om man vill förstå så behöver man
sätta sina egna fördomar inom parentes (Birkler, 2008, s.105). Detta behöver jag göra. Jag
behöver sätta mina fördomar inom parentes för att förstå min chef.
Genom att man tillsammans verbaliserar en gemensam förståelse i kontakt med andra så
skapas en ny förståelse (Birkler, 2008, s.105). Varje gång en ny delförståelse reviderar
helhetsförståelsen sker enligt Gadamer en horisontsammansmältning (ibid, ss.105-106).
Horisontsammansmältning betyder att man delar en förståelse, man ser på ett område på
samma sätt utifrån två olika horisonter (ibid, s.106). Om jag tänker utifrån Gadamers
hermeneutik så betyder det att jag behöver möta min chef och bortse från de fördomar jag
redan har för att kunna förstå och nå en horisontsammansmältning. Jag och min chef skulle nå
en ny förståelse.
Det finns även riktlinjer och allmänna råd om hur en arbetsgivare ska agera för att
förebygga en risk för ohälsa och detta är något som är viktigt, anser jag, att belysa då man
som medarbetare både har rättigheter och skyldigheter. En av de föreskrifterna är:
Arbetsmiljöverkets föreskrift och allmänna råd om Organisatorisk och social arbetsmiljö som
kom 2015, AFS 2015:4. Syftet med föreskriften är att förebygga risk för ohälsa på grund av
sociala och organisatoriska förhållanden i arbetsmiljön och främja en god arbetsmiljö (AFS
2015:4, s.5). Med organisatorisk arbetsmiljö menas i föreskriften: De villkor och
förutsättningar för arbetet som inkluderar, ledning och styrning, kommunikation, delaktighet,
handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar (AFS 2015:4,
s.6). Social och organisatorisk arbetsmiljö är alltså de faktorer som påverkar arbetet. För mig i
denna uppsats innebär det att se till hur man kan göra ett tillfredsställande arbete utifrån de
förutsättningar man ges. Hur kan man ”lösa” arbetsmiljön? Vilka skyldigheter har min chef i
den sociala och organisatoriska arbetsmiljön?
Social arbetsmiljö beskrivs som de villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar
samarbete, socialt samspel och socialt stöd från kollegor och chefer (AFS 2015:4, s.7). I alla
de situationer som jag har beskrivit så är samarbete mellan kolleger något som för mig är
väldigt tydligt. Vi ”ställer” upp på varandra för att få verksamheten att fungera. Vi ”löser” det.
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Det som saknas i situationen Har ni löst det? är chefens samarbete. Om jag ser ur
Arbetsmiljöverkets beskrivning av social arbetsmiljö behöver de situationer jag beskrivit inte
enbart ses som negativa. Det är även en trygghet att vi faktiskt finns där som ett stöd till
varandra. Detta visar sig då personal från en annan avdelning kommer in och stöttar upp min
avdelning och då rektorn lyssnar på mitt förslag på samverkan och förändrar det. Även om jag
i en perfekt värld inte skulle vilja att detta skulle vara ett behov som finns så ser jag ändå
vikten av att hjälpa varandra och stötta varandra i den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön. Att vi hjälps åt att ”lösa” dagen för barnen och pedagogernas skull. Att min chef
hänvisar till att vi borde ”ställa” upp på varandra anser jag däremot strida mot hur en ledare
bör agera mot sina medarbetare och kan tyda på något som Arbetsmiljöverket kallar
ohälsosam arbetsbelastning.
Ohälsosam arbetsbelastning innebär när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider
resurserna. Om denna obalans är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga
så blir den ohälsosam (AFS 2015:4, s.6). Arbetsgivaren har en skyldighet att förebygga
ohälsosam arbetsbelastning. Denna skyldighet omfattar chefer, arbetsledare och andra
arbetstagare och det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för arbetstagarna att
uppmärksamma arbetsgivaren på bristande resurser och höga krav (AFS 2015:4, s.8). I Har ni
löst det? så uppmärksammar Lima chefen på att det finns bristande resurser men chefen ger
inte pedagogerna de förutsättningar de behöver för att klara av att bemöta dessa, beordrad
övertid. Istället hänvisar hen till att man ska ”ställa upp” på varandra. Det är hens ”lösning”.
Detta i sin tur leder till att varken Lima eller jag mår bra av situationen. Arbetsmiljöverket
skriver att starkt psykiskt påfrestande arbetssituationer och arbetsuppgifter kan leda till ohälsa
hos arbetstagarna och detta ska arbetsgivaren motverka genom att vidta åtgärder (AFS 2015:4,
s.9). Den åtgärd vår chef borde ha vidtagit, enligt mig, är att beordra övertid. För mig innebär
detta ett etiskt dilemma. Chefen saknar enligt mig etisk kompetens om hur hen ska bemöta
sina medarbetare.
I artikeln: Värdet av chefers etiska kompetens handlar det om vikten av chefers etiska
kompetens. Just denna artikel är riktad mot vårdchefer och lyfter behovet av deras etiska
kompetens (Falkenström, 2013, s.858). Författarens slutsats är att chefsuppdragets etiska
dimension behöver tydliggöras (ibid, s.864). Artikeln grundar sig på att kompetens är viktigt
för att kunna möta etiska dilemman och människor i olika situationer. Kompetens i form utav
vetenskaplig kunskap om etik för chefer. Detta kräver en insikt om vilken betydelse
utbildning och kompetens inom etik har för ledarskap och organisation.
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Om min chef istället hade beordrat övertid så hade hen arbetat för att motverka en
ohälsosam arbetsbelastning. Om hen hade tagit sig tid att möta Lima och sätta sig in i och
försöka förstå hennes situation så hade Lima inte behövt känna sig otillräcklig i sitt arbete. I
min nya förståelse utifrån en hermeneutisk ansats så kan jag se att kraven på min chef kan
vara något som påverkar situationen. Beordrad övertid kostar mer och då chefer styrs utav de
socioekonomiska resurser de ges så ställs min chef inför ett dilemma hur hen bäst ska kunna
möta situationen. Genom att hen lämnar över ansvaret på sina medarbetare så förhindrar hen
ytterligare komplikationer från ledning. Samtidigt så finns det forskning som pekar på att en
god arbetsmiljö bidrar till förbättrad hälsa för de anställda. Detta skriver Lohela Karlsson om i
sin avhandling Healthy workplaces. Factors of importance for employee health and
organizational production. Karlsson menar att förbättrad hälsa påverkar organisationens
produktion positivt (Lindberg & Vingård, 2012, s.40). Detta är något som bör få större
utrymme inom förskolan. Hur arbetsmiljön påverkar verksamheten. Genom att ha en
tillfredsställande arbetsmiljö förbättras möjligheterna för ett mer utvecklande arbete. Inte bara
för pedagogerna utan för barn och föräldrar. Så även om jag kan förstå att min chef påverkas
av socioekonomiska faktorer så är det viktigt att se på vad som i det långa loppet är den bästa
”lösningen”. Förskolans arbetsmiljö är en miljö där många olika individer möts och där
samarbete är viktigt för att få en fungerande verksamhet. Vi behöver ”lösa” verksamheten
tillsammans.
Pedagoger, ledning, styrning, föräldrar och barn möts under olika konstellationer och
tillsammans ska de skapa en grund för ett livslångt lärande. Det är pedagogernas uppgift i
samarbete med hemmet att se till varje individ, att skapa en pedagogisk miljö som bidrar till
utveckling och lärande. För att detta ska fungera behöver ledning och styrning förstå vilka
verktyg som behövs för att kunna fullfölja det uppdrag vi har som pedagoger. Detta handlar i
grund och botten om en socioekonomisk fråga där samhälle och ekonomi blir styrande över
förskolans verksamhet. De yttre kraven behöver tillmötesgås med hjälp av de inre resurserna.
Det behövs en frisk arbetsplats.
En frisk arbetsplats är en arbetsplats med en arbetsmiljö som har gynnsamma effekter på
både verksamhet och individ (Lindberg & Vingård, 2012, s.52). Att arbeta för en frisk
arbetsplats är något som är viktigt och en ständigt pågående process. Som Lindberg och
Vingård beskriver det så uppstår inte friska arbetsplatser av en slump, det är en aktiv process
som resulterar i såväl hälsa för individen som organisationen i stort (Lindberg & Vingård,
2012, s.43). En frisk arbetsplats är en arbetsplats där man fokuserar på både individ och
verksamhet för att uppnå en bättre kvalitet.
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I boken Organisationshälsa av Jan Winroth lyfter författaren boken Switch – How to
change things when change is hard (Heath & Heath, 2010), (Winroth, 2018, s.117).
Författarna använder tre metaforer: direct the rider, motivate the elephant och shape the path
(Winroth, 2018, s.117).
Detta var något som jag fastnade för. Det väckte något inom mig som jag kände att jag
kunde relatera till i min essä. Det gav mig ett annat perspektiv att se på våra olika roller inom
förskolan. Ett nytt sätt att relatera våra olika roller ur en metaforisk synvinkel. Ska jag sätta
det i relation till min uppsats så tänker jag att ledningen/chefen är ryttaren, verksamheten är
vägen och pedagogerna är elefanten.
Uttrycket kommer ursprungligen från psykologen Jonathan Haidt och hans bok The
Happiness Hypothesis där Haidt menar att vår emotionella sida är elefanten och den rationella
sidan är ryttaren (Heath & Heath, 2011, s.15). Pedagogerna är alltså de emotionella och
ledningen de rationella. Ryttaren verkar vara ledaren men då ryttaren är så liten jämfört med
elefanten så varje gång de blir osams så förlorar ryttaren (Heath & Heath, 2011, s.15).
Ska jag sätta detta i relation till kortsiktiga lösningar så tänker jag att trots att det är
ledningen/ryttaren som bestämmer hur verksamheten ska se ut i sin helhet, så är det vi
pedagoger som får komma med de kortsiktiga lösningarna och utforma verksamheten utifrån
dem. Det är pedagogerna/elefanten som styr verksamheten trots ledningens önskemål.
Elefantens svaghet är snabba belöningar och ryttarens starka är långsiktiga (Heath &
Heath, 2011, s.15). Här tänker jag att pedagogernas svaghet är att alltid hitta snabba lösningar,
för barnens skull, och för pedagogerna. Ledningens styrka är långsiktiga belöningar, i form av
till exempel bättre ekonomi, som vid vikarieförslaget att inte ta in för mycket vikarier i
”onödan”. Detta skulle gynnat ekonomin i längden, då färre vikarier kostar mindre. Det är
rationellt.
Elefanten som i mitt fall är pedagogerna är den som är starkast och driver verksamheten
och genom sina kortsiktiga lösningar tar över ryttarens ansvar. Trots att ryttaren/ledningen
alltid har huvudansvaret.
Detta i sin tur leder till att de långsiktiga mål ledningen har för verksamheten,
måluppfyllelse, får stå tillbaka och fokus blir på kortsiktiga lösningar. Vilket drabbar både
pedagoger, ledning och verksamhet i längden. Elefanten, ryttaren och vägen blir alla
påverkade på något sätt.
Det är därför viktigt att både pedagoger och ledningen, elefanten och ryttaren rör sig i
samma riktning för att gemensamt kunna skapa en förändring för verksamheten, vägen. Då
elefanten står för drivkraften och ryttaren riktningen och de rör sig gemensamt så går
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förändringen lätt (Heath & Heath, 2011, s.16). Vägen blir då lättare att följa och upptar inte
hela tiden olika valmöjligheter utan kan lättare hanteras. De mål vi har för verksamheten blir
lättare att sträva efter och den pedagogiska verksamheten blir i fokus istället för kortsiktiga
lösningar.
Här i ligger ett ansvar från både ryttaren och elefanten att tillsammans hitta rätt väg.
Ryttaren behöver se över sina långsiktiga lösningar och vilka konsekvenser detta får för
elefanten. Samtidigt så behöver elefanten uppmärksamma ryttaren på att vägen blir svårare att
följa då ryttaren sätter för höga krav på elefanten. Det är bådas ansvar.
Carl Cederberg skriver i den vetenskapsteoretiska texten Om pedagogernas ansvar
bortom förskolans läroplan om pedagogers ansvar (Cederberg, 2016, s.367). Cederbergs
perspektiv är influerat utav Emmanuel Levinas (ibid, s.368). Levinas var en fransk filosof
som menade att känna sig som ansvarig endast kan förstås inifrån, utifrån erfarenheten av att
vara själv ansvarig, man sätter andras behov framför sina egna (ibid, s.369). Cederberg menar
att ansvaret till handling ligger hos en själv och inte i läroplanen och andra styrdokument
(ibid, s.384).
Så ansvaret för handlingarna jag utförde i En helt vanlig dag, både då jag inte läste för
Kalle eller när jag tappade mitt tålamod på Anton vid lunchen är mitt. Jag ansvarar för mina
egna handlingar.
Detta förstår jag genom att reflektera över situationen och hitta en ny förståelse och på så
sätt hitta nya vägar. Nu menar inte jag att ledning, organisation och situation står helt utanför
mitt eget handlande. Det är en faktor som påverkar men det yttersta ansvaret har alltid jag för
mina egna handlingar. Så hur kan jag då omtolka och tolka En helt vanlig dag utifrån mitt
eget handlande?

En helt vanlig dag
I berättelsen En helt vanlig dag handlar det om konflikter och makt. Konflikter mellan
pedagogen och barnen och maktutövande utav pedagogen. Friberg skriver att konflikter
uppstår vid mänskliga möten, där kommunikationen fungerar bristfälligt och är ineffektiv
eller inadekvat (Friberg, 2015, s.91). Vid situationen med boken som aldrig blir läst ser jag
först efteråt när jag reflekterar över situationen att detta är en konflikt och att
kommunikationen mellan mig och Kalle brister. Kalle vill att jag ska läsa en bok för honom
men jag avbryter läsandet då yttre omständigheter gör att jag inte ”kan” fortsätta. Eller kan jag
det? Hur påverkar att jag inte läser boken Kalle? I Lpfö18 står det:
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”Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om
något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i
ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder”,
(Lpfö18, 2018, s.6).
Vilken slags förebild är jag i denna situation? Boken kanske är viktigare för Kalle än vad
jag utger den för att vara? Vilket ansvar har jag? Kanske det var, ur hans perspektiv, just att få
läsa en bok tillsammans med en pedagog som han behövde just då. När jag väljer att inte göra
detta, innebär detta att Kalle ser sig som mindre viktig? Innebär det att hans uppfattning är att
han inte är viktig? Juul och Jensen skriver att i samspel mellan barn och vuxna är samspelets
kvalitet och konsekvenser den vuxnes ansvar (Juul & Jensen, 2009, s.106). Det är mitt ansvar
vilka konsekvenser detta får för Kalle.
Jag börjar tänka på andra situationer då jag kommit till förskolan fylld av en inre
frustration över varför jag egentligen är där. De dagar jag, då jag redan när jag kliver innanför
dörren, har en beslutsamhet om att idag, idag ska jag vara med barnen! För det är ju därför jag
har valt att arbeta på förskolan. För barnens skull. Det finns inget annat arbete där jag
dagligen möts utav kramar och förväntansfull nyfikenhet över vad dagen har att ge. Ett barn
ser på världen med stora ögon och en oförstörd nyfikenhet som gör att jag stormtrivs med det
jag faktiskt arbetar med. Att lära barnen om världen. Att utmana dem i deras nyfikenhet och
naivitet. Så ibland gör jag faktiskt så, jag ägnar dagen enbart åt att se barnen. Jag bortser från
allt ”runtomkring” arbete, jag låter andra hitta ”lösningar”. Jag bara är med barnen. För mig
är det guld värt att ta mig den tiden för att faktiskt få tillbaka min arbetsglädje och se på syftet
med mitt arbete.
Jag är tjänstledig just nu och var och hälsade på min förskola för ett tag sen. När jag ska
gå frågar ett barn, varför? Jag förklarar att jag ska hämta min son i skolan och hen tittar på
mig och säger: - Men sen kommer du tillbaka hit Chris!
Det är sådana tillfällen jag bär med mig. Vikten av att det jag gör betyder något även om
jag emellanåt känner mig frustrerad över hur organisation, ledning och arbetsmiljö ser ut. När
jag ser att ett av barnen skrivit mitt namn på en teckning trots att jag varit borta åtta veckor.
Då vet jag att jag betyder något för dem trots att det inte alltid känns så. När de lyser upp när
jag kommer in och börjar berätta om allt som hänt under tiden jag varit borta, då vet jag!
Jag behöver reflektera över mitt eget beteende kopplat till den pedagogiska uppgiften.
Vilket ansvar jag har och varför jag är där. Bromseth skriver om detta som att det är viktigt att
man i den pedagogiska processen tittar på sig själv, våra attityder och praktiker (Bromseth,
2010, s.48). Han beskriver det som ett kontinuerligt reflexivt arbete (Bromseth, 2010, s.48).
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Jag behöver i min yrkesroll hela tiden reflektera över hur jag gör och vad jag gör och varför?
Vad kan jag göra annorlunda och hur påverkar mitt förhållningssätt barnens utveckling och
lärande. Vad är egentligen syftet med mitt arbete och hur ser barnens utveckling och lärande
ut?
I matsituationen med Anton så reflekterar jag över att det som syns i denna situation är
den vuxnes makt. Elisabeth Arnér är pedagogikforskare och i sin studie om barns inflytande i
förskolan visar hon hur föreställningar om hur en god, professionell pedagog bör bete sig gör
att pedagoger sätter gränser mot barn som de själva kanske inte anser nödvändiga (Dolk,
2013, s.191). Man sätter gränser för att kontrollera situationen rent strukturellt och den
pedagogiska verksamheten får då stå tillbaka. Jag ”löser” situationen för stunden.
I matsituationen så överreagerar jag jämfört med hur jag brukar förhålla mig. Att prata
bajs är vanligt på förskolan och de gränser jag sätter mot Anton handlar inte enbart om vad
jag anser är nödvändigt utan mer om hur jag bör förhålla mig gentemot de andra barnen och
övrig personal. Arnér skriver att pedagoger tar det osäkra före det säkra och säger nej, om
något inte är överenskommet (Dolk, 2013, s.192). Jag säger här nej, då jag just då står
handfallen inför vad som är rätt eller fel. Anton slutar inte säga bajs trots att jag upprepade
gånger bett honom. Enligt Jensen och Juul är detta ett sundhetstecken då den vuxne säger nej
(Juul & Jensen, 2009, s.85). Barnet kämpar aktivt för sitt behov, vilket är en nödvändighet i
alla dess nuvarande och framtida relationer (Juul & Jensen, 2009, s.85). Ser jag det ur detta
perspektiv så är situationen ett steg för Anton att utvecklas i sina blivande relationer.
Denna situation är svår anser jag. Samtidigt som jag kan känna att jag behandlar Anton
orättvist då jag inte möter honom på hans nivå utan avfärdar honom, vilket han tydligt visar
missnöje med genom sin tysthet och sitt kroppsspråk, så är det ju heller inte rättvist mot de
andra barnen som ”störs” av Antons bajspratande. Jag vet ju inte om det är just ordet bajs de
andra barnen stör sig på eller om det är så att de ”lärt” sig att bajs är ett ”fult” ord. Min
förförståelse över ordet gör att situationen anpassas utifrån detta. Jag skulle istället kunnat
möta Anton i hans förförståelse för att skapa en gemensam ny förståelse. Vad hade hänt om
jag hade börjat prata bajs istället? Dolk skriver att när barn inte anpassar sig efter reglerna
som finns på förskolan eller den idé som pedagogen har om hur man uppför sig i en viss
situation, skapar detta en besvärlig situation för pedagogen (Dolk, 2013, s.194). Detta är för
mig en sådan situation. Jag vet inte hur jag ska hantera den och då morgonen har varit
påfrestande så har jag inte möjlighet att överblicka situationen på ett adekvat sätt.
Dolk skriver att de pedagogiska ramarna blir styrande för pedagogerna och att uppgiften
ofta blir att se till att barnen håller sig inom ramarna (Dolk, 2013, s.217). För mig blir det de
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pedagogiska ramarna som styr och min teoretiska och praktiska kunskap kommer till korta. I
denna situation utövar jag min makt över Anton då jag till slut skickar honom från bordet. Jag
”löser” situationen. För att jag kan.
Om jag i enlighet med Jensen och Juul istället hade lyssnat in barnets sinnestillstånd,
behov, lust, olust, dröm och mål och ansvarat för att involvera eller inkludera detta så långt
som det varit möjligt och försvarbart (Juul & Jensen, 2009, s.84), skulle situationen sett
annorlunda ut. För handlade det egentligen om bajs?
Anton, vet jag sedan tidigare är inte så förtjust i nya vikarier. Han är därför inbjuden till
mitt bord. Det som där sker är att detta inte heller är en bekväm situation för honom. Anton är
ett barn som behöver fasta rutiner och struktur i sin vardag. Detta har jag inte alls i åtanke vid
bajspratet, utan fokuserar helt på just ordet bajs. Det kan ju vara så att Anton genom att prata
bajs försöker att göra en redan lite främmande situation mer normaliserad i hans värld? Då jag
vet att Anton inte trivs i nya situationer så kan det ju vara så att han genom att spela ”pajas”
försöker göra situationen mer avslappnad i hans bemärkelse. Detta är bara gissningar från mig
då jag aldrig kan veta hur Anton tänker men samtidigt är det något som jag behöver ha i
åtanke. Jag behöver omtolka situationen.
Rosén skriver att ett normkritiskt likabehandlingsarbete handlar om hela den pedagogiska
verksamheten, att ständigt kunna reflektera kring den pedagogiska praktiken och att fråga sig
vilka normer som kommer till uttryck i den (Rosén, 2010, s.72). Frångår Anton normen och
av vilka skäl gör han i så fall det och vad är normativt? Anton pratar ”bajs”. Detta är något
som många anser vara något som man inte gör vid matsituationer då det förknippas med
obehag. Anton som just nu är inne i en riktig ”bajs” period upplever det kanske inte som
något obehagligt utan snarare något som fascinerar och intresserar.
För Anton är ”bajs” just nu normativt men inte för mig. Eftersom jag har haft en ”stressig”
dag så är inte heller jag medveten om vad Anton egentligen utforskar och detta påverkar i sin
tur mitt förhållningssätt gentemot Anton och vidare hans utveckling och lärande. Han
påverkas av min ”stress”, indirekt. Liksom Kalle påverkas av min stress indirekt då jag aldrig
läser färsigt boken för honom.
Barn påverkas alltså av pedagogers stress. Ibland direkt men oftare indirekt. Detta är något
jag ser tydligare genom att reflektera och analysera min berättelse. Barnen påverkas på det
sätt att genom pedagogernas stressfulla organisationsmiljö så får barnens utveckling och
lärande stå tillbaka. ”Lösningar” för dagen blir det som blir relevant och pedagogens praktiska
kunskap tar över den vetenskapliga. Detta då pedagogen hela tiden behöver använda sig utav
sin erfarenhet för att strukturera upp dagen. Vad har fungerat förut? Hur kan vi bäst hjälpa
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varandra för att både barn och personal ska må bra under dagen? Vad har vi lärt oss utav
tidigare erfarenhet som har fungerat och inte fungerat?
Genom att använda mig utav en hermeneutisk forskningsansats har jag fått en ny
förståelse utifrån den jag hade, jag har upptäckt nya sätt att se på situationerna. Jag har vidgat
min horisont. Det är de små tingen som ofta påverkar, att kunna se hur och varför utifrån min
egen livsvärld för att utvidga min horisont.
Det uppsatsen har hjälpt mig att förstå är hur viktigt det är med en tydlig organisation och
ett tydligt fördelat ansvar och en vilja att arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna utifrån
de villkor som finns och ges. Genom att vara medveten om de förutsättningar som finns så
kan man även handla utifrån dessa. Det handlar även om personen i sig och individens
förmåga att hantera stressfulla situationer. Här behöver varje människa hitta sina verktyg.
Människor reagerar olika på stress och människor har olika känsla för ansvarstagande. I
min roll som förskollärare är det viktigt att hela tiden ha syfte i åtanke då jag arbetar. Att
kunna reflektera eller att tolka situationer ur ett Hur? och Varför? perspektiv.
Vad är vår uppgift är och hur ska vi kunna genomföra den? Som ledning har vi Förskolans
läroplan och allmänna riktlinjer om arbetsmiljö. Genom att kunna kombinera dessa två
behöver man i förskolläraryrket vara medveten om de situationer som uppstår på förskolan så
att man kan uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö både för sig själv och för barnen.
Vi som arbetar inom förskolan är inte mer än människor och det är barnen och föräldrarna
också. Vi behöver därför finna en balansgång för att känna tillfredsställelse och yrkesstolthet i
det arbete vi faktiskt gör.
Samverkan, En helt vanlig dag, Har ni löst det?
Jag vill avsluta min reflektion med en sammanfattande reflektion över alla tre berättelser och
vad jag i mitt essäskrivande upptäckt.
I Samverkan ser jag i reflektion och i min nya förståelse att jag har en mildare inställning
gentemot ledningen än vad jag har gentemot min chef i Har ni löst det? Då jag försöker få en
ny förståelse för detta så ser jag att detta handlar om förväntningar och olika roller. I
Samverkan så sitter jag som Kommunals ombud. På mötet är även andra representanter från
olika fackförbund, biträdande rektorer och rektor närvarande. I min roll som fackombud har
jag en annan möjlighet att påverka än i min roll som medarbetare. Jag intar därför denna roll
och använder mig utav den professionalism som tillhör rollen. Som att medla, lyssna öppet
och kunna vara mottaglig för andras perspektiv. I situationen med min chef i Har ni löst det?
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har jag redan när jag ser att det är chefen som ringer en fördom om vad hen vill. Denna
fördom eller förförståelse har jag bland annat erhållit då min kollega tidigare under dagen fick
som svar av vår chef att:
–Jag tänker att ni ställer upp på varandra.
När chefen sedan ringer mig på eftermiddagen så antar jag, utifrån min egen fördom, att
hen bara ringer för att kolla så att allting verkligen löst sig för att hen ska kunna, så att säga,
ha ryggen fri. Att dagen löst sig utan att detta inneburit större kostnader för förskolan. Detta
är något som fortfarande kan störa mig än idag, även om det var länge sen. Detta ser jag nu i
min reflektion och i min nya förståelse har påverkat hur jag skriver fram och reflekterar över
situationerna i min uppsats.
I Har ni löst det? syns även rollfördelningen. Här är jag ”bara” medarbetare och har därför
en mindre ”rang” gentemot min chef som alltid har det slutgiltiga beslutsfattandet. I
Samverkan är min roll mer lika med övriga deltagare då jag inte enbart representerar mig själv
utan de på min förskola som tillhör kommunals medlemmar. Ytterligare en förståelse visar sig
för mig, makt styr dessa två situationer, precis som makt blir en faktor i En helt vanlig dag där
jag som pedagog utövar min makt över både Kalle och Anton. Detta är en gemensam faktor
för dessa tre situationer.
Den faktor som jag framförallt ser löper genom alla tre berättelser är dock lösningar. Alla
tre berättelser jag skrivit om visar på olika lösningar av något slag. I Samverkan föreslår
ledningen att vikarie inte får sättas in första sjukdagen eller vid semester. Detta är en lösning
för ledningen för att spara pengar. Färre vikarier kostar mindre. Jag föreslår istället att vikarier
får sättas in vid behov. Behov innebär att innan vikarier sätts in så ser man över hur det ser ut
på förskolan med antal närvarande barn och personal. Utefter detta beslutar man sedan om
man ska sätta in vikarie. Detta löser personalbristen.
I En helt vanlig dag så löser pedagogerna dagen genom att hjälpa varandra till exempel
genom att hjälpa till över frukost. Jag löser Antons svårighet med att sitta bredvid en ny
personal genom att erbjuda honom en plats vid mitt bord. Antons bajspratande vid bordet
löser jag genom att skicka Anton från bordet. Med läsningen av boken för Kalle, läser jag
aldrig boken. Här använder jag mig istället av en annan slags lösning, nämligen att erbjuda
Kalle att få hjälpa till med dukningen.
I Har ni löst det? är svaret på rubriken uppenbart. Ja! Vi har löst dagen när chefen ringer
men på bekostnad av vad? Alla tre situationerna visar på lösningar av olika slag som indirekt
drabbar, pedagoger, barn och verksamhet. Detta genom att pedagogen blir mindre närvarande
i sin pedagogiska roll på grund av att tillfälliga lösningar ges större utrymme än långsiktiga.
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Vad hade hänt om vi inte hade löst situationerna? Varför löser pedagoger på förskolan
organisationsfrågor som borde ligga på en ledningsnivå?
Jag tror att det handlar om att vi har en fördom om att om vi inte löser dagen så drabbar
det barnen och det är ju för barnen vi är där. Gadamer menar att: ”De fördomar och
förhandsmeningar, som ockuperar tolkarens medvetande, står honom inte fritt till förfogande”
(Gadamer, 1997, s.142). De är omedvetna. Ponera att vi skulle bortse från fördomen att det
drabbar barnen och söka få en ny förståelse. Vad skulle då hända?
Den tanken och reflektionen väcker hos mig en slags skräckblandad förtjusning och
vidgar min horisont…
För vad skulle hända om vi pedagoger vågade låta bli att lösa dagen…

Slutord
I min uppsats har jag undersökt situationerna ur olika perspektiv för att försöka förstå dem på
ett nytt sätt. För att kunna göra detta måste jag kliva ur mig själv och betrakta utifrån. Att jag
reagerar som jag gör har inte enbart med organisationen att göra i En helt vanlig dag. Jag kan
inte skylla mitt beteende på utomstående handlingar, jag behöver gå till mig själv för att
kunna se vad jag kunde ha gjort annorlunda. Nu är det ju så att yttre påfrestningar såklart
påverkar hur man reagerar men det är mitt handlande som jag behöver bearbeta för att kunna
förstå och förhindra att jag reagerar inte enbart ser till om inte…
Jag läste aldrig boken för Kalle… Anton fick gå från bordet… Jag var helt slut efter en
strukturellt oorganiserad dag på förskolan… Det var då! Imorgon läser jag kanske boken.
Imorgon kan jag prata bajs med Anton. Imorgon är en annan dag och det enda jag kan göra
just nu i detta varande är att bära med mig det jag lärt mig genom fronesis och episteme. Det
jag genom att få en ny förförståelse för nu insett och det jag genom att reflektera över nu vet
hur jag ska hantera eller åtminstone arbeta för att förhindra.
Om jag idag skulle skriva om min berättelse så skulle jag kunna förändra den utifrån den
nya förståelse jag fått. Jag skulle kunna låta telefonen ringa tills jag läst färdigt boken… jag
skulle kunna ha fört ett samtal med barnen vid lunchen om vad de anser man kan samtala om
vid maten… Jag skulle kunna ha varit ärlig mot min chef och förklarat hur dagen gått…Jag
skulle kunna ha förändrat situationerna!
Detta är något jag bär med mig och som jag hoppas andra kan bära med sig, vikten av att
skapa en ny förståelse för att kunna förändra dagen här och nu. Vikten av att kunna reflektera
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över vad som skett och sker för att skapa förändring. Inte bara för oss som pedagoger utan för
barnen och verksamheten i dess helhet.
Att kunna ifrågasätta mig själv och att se ur andra perspektiv har varit både utvecklande
och lärande för min egen del. Att använda mig utav en hermeneutisk forskningsansats för att
kunna hitta den sanning som passar just nu i det samhälle vi lever i. Detta är föränderligt men
utan att kunna ha en förståelse om hur samhälle och historia påverkar vår livsvärld idag så blir
förändringen svårare.
Det blir svårare att hitta en ”lösning”.
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