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                         When it breaks  

 

An essay on how prioritizing financial resources, rather than educational, affects children and 

educators in practice. 

 

Abstract 
 

In my essay, I start from an event in my workplace that I experience stressful and mentally 

stressful for both children and educators, where a child who needs extensive adjustments cannot 

receive it satisfactorily. Through my many years of knowledge and experience with work in 

preschool and school, I see how the work situation has changed and how it affects us who are in it. 

Administrative work is increased through documentation, reflection and analysis of the business. 

The child groups are growing steadily while the staff density is unchanged. Temporary absence is 

reduced, and we can resolve the situation ourselves by changing our working hours. I am critical 

of how the working environment has become for us staying in the preschool's premises. According 

to the school law, education must be equal and consider and be adapted to the different conditions 

and needs of children. How is it when we work inclusive without getting resources for it? Through 

scientific literature and steering documents, I reflect and explore how we are affected by the 

situations we end up in, both the individual child, the child group and the work team. What scope I 

have as a preschool teacher in the guidelines mentioned in the preschool curriculum and how / if 

we can meet the goals based on these premises. In the paper, I highlight that lack of higher-level 

organization is the big problem and I investigate what responsibilities the principals and higher 

executives have and how it ultimately affects us. 

 

I also reflect on whether, in my eagerness to be solution oriented, I am contributing to the fact that 

there is no change and the prevailing culture of silence that exists. 

 

 

Keyword. Preschool. Governing documents. Research. Teaching. Preschool teacher. Makers. 

Pedagogy 

                                                                                                                    To my family, 

                                                                                                                   IN AETERNUM. 
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Sammanfattning 
 

I min essä utgår jag från händelser på min arbetsplats som jag upplever stressiga och psykiskt 

påfrestande för både barn och pedagoger, där ett barn som är i stort behov av omfattande 

anpassningar inte kan få det i tillfredsställande grad. Genom min mångåriga kunskap och 

erfarenhet med arbete inom förskola och skola ser jag hur arbetssituationen har förändrats och hur 

den påverkar oss som är i den. Det administrativa arbetet ökar genom dokumentation, reflektion 

och analys av verksamheten. Barngrupperna ökar i stadig takt medan personaltätheten är 

oförändrad. Vikarier vid frånvaro minskar och vi får lösa situationen själva genom att ändra vår 

arbetstid. Jag är kritisk till hur arbetsmiljön har blivit för oss som vistas i förskolans lokaler. Enligt 

skollagen skall utbildningen vara likvärdig och ta hänsyn och anpassas till barns olika 

förutsättningar och behov. Genom vetenskaplig litteratur och styrdokument reflekterar och 

undersöker jag hur vi påverkas av de situationer vi hamnar i, både det enskilda barnet, 

barngruppen och arbetslaget. Vilket handlingsutrymme jag som förskollärare har i de riktlinjer 

som nämns i förskolans läroplan och hur/om vi kan uppfylla målen utifrån dessa premisser. Jag 

belyser i uppsatsen att bristande organisering på högre nivå är det stora problemet och jag 

undersöker vilka ansvarsområden rektorer och huvudmän har och hur det i förlängningen påverkar 

oss.  

 

Jag reflekterar även över om jag, i min iver att vara lösningsorienterad, bidrar till att det inte sker 

en förändring och över den rådande tysthetskulturen som finns. 

 

 

Nyckelord. Förskola. Styrdokument. Forskning. Undervisning. Förskollärare. Beslutsfattare. 

Pedagogik. 

 

 

 

 

                                                                                                              Till min familj, 

                                                                                                             IN AETERNUM. 
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                           När det brister 

 

                                        

1. Berättelse 
 

Utanför fönstret kämpar solen med att nå fram bakom det grå molntäcket och några löv singlar sakta 

ner från träden. Jag försvinner i tankarna medan jag hör barnen småprata i bakgrunden. Det är och 

har varit en tuff period för oss alla, både barn och pedagoger, och jag ser att vi är vaksamma i både 

blick och kroppsspråk. Det är som att vi är på ständig vakt och har ett katastroftänk framför ögonen. 

Hela tiden. När smäller det nästa gång? När kommer nästa utbrott?  

 

Nu känns det som en relativt lugn förmiddag. Barngruppen är indelad i smågrupper där en del arbetar 

med bygg och konstruktion i byggrummet, några sitter vid olika bord och spelar spel, ritar och ett par 

bygger med små lego medan de småskrattar gott. Det andas ro och jag känner att mina axlar inte är 

lika spända. Det känns skönt, jag har nästan glömt den känslan.  

 

Plötsligt hör jag ett vrål och klossar som far in i väggen. Jag far upp från min stol och öppnar 

glasdörren in till byggrummet. Där står barn tryckta intill väggarna. Deras ögon utstrålar rädsla, men 

även lite ilska och mitt på golvet far ett barn skrikande runt, ” Fuck youuu, fuck youuuu, jag hatar 

er!!”medan hen kastar klossar omkring sig. Jag tar återigen ett beslut i stunden utan att hinna 

reflektera över vad som är bäst just nu. Med snabba steg är jag framme och försöker få tag i barnets 

händer medan jag försöker tala lugnande. Det ger motsatt effekt och raseriet är ett faktum. Jag känner 

mig så otroligt maktlös. Hen kastar sig skrikande mot mig och får tag på mitt hår, det gör ont men jag 

försöker ändock få kontroll över situationen mitt i all vanmakt. Raseriet fortsätter ända ut i korridoren 

och jag sätter mig tillsammans med barnet för att vänta ut det som sker. Efter ett tag lugnar det ner 

sig och hen flyttar allt närmare mig för att till slut sitta i mitt knä medans huvudet blir tyngre och 

tyngre mot min bröstkorg. Där sitter vi långt om länge och får ner vår andhämtning till normal nivå. 

Jag känner en stor sorg över det som sker.  

 

Jag går återigen hem med tungt hjärta och trötta steg efter arbetsdagens slut. Det blir allt som oftast 

så här. Hur ska vi göra för att skydda barnen? Hur ska vi göra för att få en fungerande verksamhet för 
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alla? Hur ska vi kunna ge barnen det lärande som de har rätt till utifrån förskolans läroplan? 

Barngruppen är ständigt på spänn då det inte går att förutse utbrotten, det är som att hen, på långt 

håll, känner av irritation och konflikter mellan andra barn men även våra känslor.  

 

Som att det finns en intuitiv förmåga där inne i den lilla kroppen och att hen agerar efter den. 

Vårdnadshavarna reagerar. De frågar hur det går, med all rätt. De ser på oss hur vi mår och vi får ofta 

samtal om att barnen berättar hemma om att hen slåss och skriker och där står vi pedagoger och far med 

lögner. Vi lindar in alla ord i bomull och går som katten kring het gröt. Vi kan inte vara ärliga och säga 

hur illa det är. Vi pedagoger går på knäna. Vi kommer inte orka så länge till. Jag för fortlöpande samtal 

med min rektor som både ser och hör vad som sker men inte heller han kan trolla med knäna. 

Även vi får ta emot sparkar, slag, skrik och hemska ord. Ska det behöva vara så här? Vad händer med 

oss som individer när vi dagligen utsätts för det här? 

Barnet inskolades hos oss i mitten av terminen och de resurspengar som finns att ansöka om är slut 

sedan länge då det ansöks och eventuellt betalas ut i början av terminen. Dessutom är det nästan 

omöjligt att få resurspengar för en heltidstjänst. Vad är det för förskole – och skoltid vi ger barnen, vad 

gör det för det enskilda barnet, barngruppen och oss pedagoger när det ständigt handlar om pengar? När 

ska beslutsfattarna förstå att barnen är det värdefullaste vi har och sätta till ekonomiska möjligheter för 

att kunna bygga hållbara individer?! Det är inte första gången vi har barn som inte klarar av 

sammanhanget med stora grupper och få pedagoger. 

Hösten övergår till vinter. Träden har tappat sina löv och de står nakna utanför förskole fönstret. De är 

vackra i sin enkelhet och grenarna är som armar som sträcker sig mot himlen tänker jag. Nu är det 

varma overaller, vantar och skor som behövs. Solen når fram genom molntäcket emellanåt och det 

kommer snö. Vi kämpar vidare och får allt som oftast gå ut med barnet från övriga gruppen då hen inte 

klarar det stora sammanhanget. Vi kan inte åka på utflykter eller gå iväg till parker som ligger lite längre 

bort. Kommunala färdmedel verkar skrämma hen och vi vågar inte bli utsatta för eventuella krisartade 

händelser där vi inte kan hantera situationen. Vi övergår till att ha ett rullande schema, en superstruktur, 

kring vem som ansvarar när och för barnet och dagarna blir som ett rutmönster. Vi ser att alla 

övergångar blir en svårighet för hen och vi hittar bland annat en struktur där vi efter varje måltid stannar 

kvar i matsalen.  
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Vi plockar undan på borden, torkar dem och småpratar om allt och inget. Hen mår bra av dessa stunder, 

men det är av stor vikt att de alltid ser lika ut. Det är fina stunder som jag värdesätter och är noga med. 

Den lösningen gör dock att vi behöver skjuta på våra välbehövliga raster och en pedagog fattas i läsvilan 

för de andra barnen och det blir ohållbart i längden. 

Det gör ont i mig när jag ser hur vissa av mina kollegor mår dåligt över att behöva befinna sig i vissa 

situationer och jag blir den som ofta erbjuder mig att ta barnet och ta över situationer som uppstår. Kan 

det vara så att vi i vår iver att vara lösningsorienterade bidrar till att beslutsfattarna inte förstår hur illa 

det är? Men å andra sidan, hur ska vi annars göra? Vi kan ju inte ge upp. Då sviker vi vår yrkesroll, 

heder och barnen. När de ekonomiska resurserna brister har vi inget annat val än att bita ihop, försöka 

trolla med knäna och göra det vi är där för – arbeta. 

Det gör ont i mig när jag ser hur övriga barn håller för sina öron när de spelar spel, leker, ritar och 

målar. De ständiga högljudda harangerna som far ur hens mun är inte lämpliga för någons öron och det 

är många gånger som vi väljer att inte säga till hen då det blir än värre vid tillsägelser. Det blir så fel, vi 

väljer bort det mest naturliga – att inte säga ifrån och markera när ett barn gör fel. Det går emot varenda 

del i våra kroppar och sänder ut fel signaler till de andra barnen. 

Vi är ett starkt arbetslag men jag ser hur det här bryter ner oss bit för bit. Vi försöker anpassa 

arbetssättet på alla sätt och vis genom att dela in barngruppen i flera smågrupper, turas om att ansvara 

för barnet som ständigt behöver en vuxen vid sin sida och vi får hjälp med avlastning av vår mellanchef. 

Det kommer stunder när vi hittar glädjen i vårt yrke igen och vi får ny kraft att orka vidare. Kramar från 

barnen, en klapp på kinden, nya erövringar och upptäckter när de utforskar och undersöker under 

projektstunderna. Det gör gott, det är det här vi kan och är utbildade för. Det finaste och roligaste yrket 

som finns! Tyvärr är de stunderna för få. Vi blir sjuka oftare och irritationen ligger och lurar vid ytan. Vi 

snäser ifrån mot varandra på ett sätt som vi aldrig har gjort förut. Vid minsta lilla sak. Vi som alltid har 

haft högt i tak, skrattat och skojat tillsammans även i dråpliga situationer, har blivit som fräsiga isbitar. 

Det sitter som i väggarna och det känns tungt för oss alla att gå till arbetet.  

Vi får handledning av kommunens förskolepsykologer en gång per månad. Det har vi fått vid flertalet 

tillfällen under åren kring olika barn. De är fantastiska och ger oss flera verktyg till att klara av vår 

vardag och till att hjälpa både det enskilda barnet och barngruppen men jag känner ändock att det inte 

räcker. Vi behöver mer utbildning för att kunna hjälpa dessa barn, utifrån deras behov och möjligheter, 

på bästa sätt.  

Vi gör allt som står i vår makt för att försöka göra en så bra verksamhet som möjligt utifrån de 

förutsättningar vi har men jag funderar på om vi inkluderar eller exkluderar barnen i det arbete vi gör. 
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En pedagog tas ur barngruppen tillsammans med den/de barn som inte klarar av sammanhanget vilket i 

praktiken innebär att bara en pedagog är kvar med övrig barngrupp. Exkluderas det barn som tas ur 

sammanhanget eller exkluderas de barn som är kvar med en pedagog när vi inte kan bedriva den 

verksamhet som vi är ålagda utifrån styrdokumenten? Blir det hållbart att bedriva undervisning utifrån 

läroplanen under dessa förutsättningar när barn och pedagoger mår dåligt och inte räcker till? 

Det kommer en dag när allt ställs på sin spets. Jag och en av mina kollegor är inne på avdelningen 

med några barn. Det har varit en ganska rörig morgon med sjuka pedagoger, vikarier som fattas och 

ett pusslande för att få ihop dagen. Det märks i barngruppen men vi får en lugn och skön samling och 

nu är barnen indelade i smågrupper i våra miljöer. Några barn är i hemvrån där det bjuds på både 

frukost, middag och fika. Jag frågar om jag kan få köpa en kopp kaffe och de blir oense om vem som 

skall koka kaffet och vem som skall servera.  

Som ett skott kommer hen farande bakom mig, in i hemvrån och far på ett barn. Jag går emellan och får 

ta emot både sparkar, slag och återigen har jag hens händer som fastnaglade i mitt hår. Hen drar så hårt 

att jag tror att tussar skall fara av. Det gör så ofantligt ont och jag känner hur raseriet tar tag i mig. Det är 

nog nu! Den känslan och ilskan som infinner sig inom mig gör mig så otroligt rädd. Det är som att jag 

får lägga band på mig själv för att inte slå tillbaka. Jag ropar högt på min kollega som tar över 

situationen samtidigt som jag springer in i personalrummet.  

 

Där står jag skakandes av ilska, vanmakt, ledsamhet men allra mest rädsla. Vad var det som hände i 

mig? Tänkte jag slå tillbaka!?! Jag som aldrig någonsin gjort någon illa.  

 

Min chef kommer in till mig och låter min gråt sakta ebba ut i hans varma och förstående famn. 

Skuldkänslorna över hur jag kände betynger mig medans han förklarar att känslan jag fick där och då 

inne i byggrummet är fullt naturlig. Det är en omöjlighet att dag ut och dag in strida med det vi gör utan 

att det till slut tar stopp.  

” Du lät känslan och ilskan stanna vid just en känsla, du slog inte tillbaka. Du är inte mer än en 

människa Katrin”. Nej, jag är inte mer än människa, det är ingen av oss men det är vi som får leva 

med känslan av otillräcklighet i vår yrkesroll. Det är ett tungt ok att bära. Det får vara nog nu.  
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2. Syfte och frågeställningar  
 

Mitt syfte är att synliggöra och undersöka hur en prioritering av ekonomiska, istället för pedagogiska 

frågor, påverkar barn och pedagoger i praktiken med stora barngrupper. Jag vill bidra till ökad 

förståelse för att kunna påverka beslutsfattare. Min berättelse belyser problematiken med att 

undervisa och inkludera alla barn i stora barngrupper och jag reflekterar över hur förutsättningarna 

har förändrats för oss som vistas i förskolans lokaler. Det har i mångt och mycket blivit en ökad 

arbetsbelastning men även större barngrupper. Jag vill gärna leva upp till den förväntade kvalitén 

som läroplanen för förskolan beskriver men jag kritisk till de förutsättningar vi har. Jag tycker 

fortfarande att mitt arbete är viktigt, roligt och berikande på flera sätt men jag ser också hur det tär på 

mig och mina kollegor.  

Jag utgår från mina frågeställningar som är: 

¤ Vad jag får för handlingsutrymme som förskollärare utifrån styrdokumenten?  

¤ Vad gör den ekonomiska prioriteringen för det enskilda barnet, barngruppen och arbetsgruppen? 

¤ Kan vi nå verksamhetens mål utifrån de resurser vi får?  

 

3. Metod 
 

Jag skriver en individuell vetenskaplig essä där jag reflekterar över hur prioritering av ekonomiska 

förutsättningar i förskolan påverkar oss som är i den miljön och det som sker. Under min utbildning 

till förskollärare fick vi möjlighet att välja mellan att skriva vår C uppsats i empirisk form eller i 

essäform. Jag valde essäform då jag tycker om detta sätt att skriva på och för att få möjlighet till att 

reflektera över mig själv, hur och varför jag agerar som jag gör och över förskollärarens komplexa 

uppdrag. Under arbetets gång har jag fått vägledning och handledning i en liten grupp tillsammans 

med en handledare. Det har fått mig att reflektera över mig själv och mitt arbete flera gånger om och 

texten har fördjupats genom våra intressanta och reflekterande samtal. 
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Bech- Karlsen skriver om att berättelsen träder ur gemenskapen och mötesplatsen och att den är en 

erfarenhetens uttrycksform. Glädjen över att berätta är stor. (2011, s. 5) Det har varit utvecklande, 

stimulerande, arbetsamt, roligt och mycket värdefullt för mig i mitt arbete att skriva den här 

uppsatsen. Jag skulle göra det igen. Bech- Karlsen fortsätter med att berättelsen är naturligt nedlagd i 

människan. När vi inte längre kan berätta har vi förlorat oss själva då vi inte kan meddela vad som är 

viktigt i livet. (s.11) För mig som snart färdigutbildad förskollärare är det viktigt att få förmedla hur 

mitt arbetsliv ser ut och hur det påverkar mig, kollegor och de barn jag möter. Jag vill fortsätta tycka 

väldigt mycket om mitt arbete.  

Maria Hammarén (2005) skriver att ” Skrivande kan vara en metod både för reflektion och för att 

synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap” (s. 17). Jag har genom att synliggöra min erfarenhet och 

reflekterat över den, upptäckt att det inte är tillräckligt att ha arbetat inom mitt yrke i närmre 30 år 

utan att få reflektera, och därmed få kunskap om vad vissa handlingar och beslut kan leda till. ”Du 

behöver inte vara författare för att använda skrivandet som en kunskapsprocess. En av nycklarna är 

att se ditt arbete med språket” (s. 25). Genom att formulera mina tankar med ord har jag fått en 

bredare syn på hur vi alla påverkar de sammanhang och situationer som uppstår och därmed fått en 

djupare förståelse, och kunskap, om hur vi kan försöka påverka arbetet inom utbildningssektorn. Det 

gör jag genom att undersöka och försöka tolka styrdokument, forskningsavhandlingar, olika 

psykologiska perspektiv och hur vi använder oss av vår praktiska kunskap.  

 

4. Etiska överväganden 
 

Reflektionerna och tankarna i denna essä är endast mina egna. I enlighet med Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer har jag tagit hänsyn till Konfidentialitetskravet. Situationen jag beskriver 

är hur jag uppfattar den och jag har anonymiserat genom att förvränga vissa uppgifter. I de fall där 

jag tar stöd av litteratur har jag hänvisat till den enligt Harvard manualen på Södertörns Högskola.  

 

 

 

 

 



   

10 

 

 

5. Reflektion 

 

5.1 Vad får jag för handlingsutrymme som förskollärare utifrån 

styrdokumenten? 
 

Jag återkopplar ständigt till ledningen om hur situationen är och hur vi arbetar för att försöka lösa 

situationen med att inkludera barnet trots frånvaro av resurser. Jag känner att de lyssnar på mig, ser 

och förstår allvaret i det som sker men får till svar att de på resursenheten inte beviljar anstånd till 

resurs och att det inte finns ekonomiska resurser i förskolans budget att tillgå. ”Om det genom 

uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. 

Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna”. 

Lag (2018:1303). Enligt skollagen är det rektorns ansvar att se till att stöd ges men vad är det då som 

gör att det inte finns ekonomi till det?   

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela 

resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda 

föreskrifter i denna lag eller andra författningar (ibid, 10 §).  

Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 

förutsättningar och behov. Lag (2018:608). Hur fördelas dessa resurser egentligen? Skall det finnas 

en budget på varje förskola, genom den förskolepeng som betalas ut per barn, som stöder dessa men 

att den går till andra kostnader?  

Vad har jag som förskollärare för rättigheter och skyldigheter, bör eller skall jag vända mig än högre 

upp bland tjänstemännen på kommunen? Enligt förskolans läroplan har jag som förskollärare flertalet 

riktlinjer där jag har ansvaret för att se till att det enskilda barnet ges förutsättningar att utveckla sina 

förmågor. Hela verksamheten måste anpassas utifrån ett barn och vi kan inte göra utflykter eller gå 

utanför förskolans gård. Det blir inte görbart, jag kan inte uppnå mitt ansvar att ge förutsättningar till 

det enskilda barnet, utifrån hur det ser ut. Jag tolkar det som att jag i praktiken begår tjänstefel då. Vi 

är i ett läge som blir moment 22. Vill beslutsfattarna bidra till ett dilemma som inte har en lösning? 

Bidrar jag, genom att vara lösningsorienterad, till att det inte sker en förändring och hur frångår vi 

den tystnadskultur som råder?  
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När jag läser rapporten från högskolan i Malmö, Forskning om villkor för yngre barns lärande i 

förskola, förskoleklass och fritidshem (Persson 2019) där syftet är att presentera en översikt om 

villkor för yngre barns lärande, känner jag att genom min lösningsorientering bidrar jag till att det 

inte sker en förändring.  

Resultaten i denna studie visar på förskollärares omsorg och ansvar, samt omfattande 

lojalitet med barnen, verksamheten och arbetslaget, liksom även med barnens föräldrar. 

Den stora lojaliteten kan utgöra en särskild stressrelaterad ”fälla” för just förskollärare, 

menar Fredrik Sjödin, forskare vid Umeå universitet (Persson 2019, s. 57).  

Författaren fortsätter vidare med att just det här utgör en fara för arbetsrelaterad stress. Vi tar på oss 

väldigt många kringuppgifter för att underlätta för verksamheten, arbetslaget och föräldrarna. Vi 

anser att det positiva som barnen ger oss överväger.  

Jag känner så väl igen dessa ord. Jag säger dem ofta. Jag bidrar till det här. Vi är ofta ”på tå” och tar 

oss an de extra arbetsuppgifter som kommer uppifrån med en axelryckning, ett leende och ett ”ja 

visst, vi löser detta” trots att magen knyter ihop sig som en hård boll, pulsen ökar och tankar om hur 

vi ska hinna detta också far genom huvudet. Vad är det som gör att vi inte sätter ner foten och säger 

”STOPP!”?  Så länge vi löser allt som skall lösas, så visar vi att vi klarar allt, och kan omöjligt 

begära att beslutsfattarna skall förstå att det är tvärt om. Att vi faktiskt går på knäna. Vi går hem med 

tunga steg, hamnar i konflikter kollegor emellan och blir sjuka oftare. Det politiska bidrar till att vi 

mår som vi gör och att vi inte kan utföra vårt uppdrag i tillfredsställande grad. Det blir ohållbart i 

längden att utbilda alla barn utifrån deras utveckling, tillgodose kraven uppifrån och arbeta för ett 

gott arbetsklimat. 

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 

Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares 

ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och 

arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att 

utbildningen skall utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att 

rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, 

följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen (Lpfö18, s. 11). 

 

Förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda 

och får uppleva sitt eget värde, tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt 
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deltar, utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen 

(Lpfö 18, s. 12). 

Jag och min rektor har ansvar för att målen uppnås men det blir en omöjlighet att uppfylla alla. 

Vi hinner inte dokumentera kontinuerligt när vi får ändra vårt arbetssätt och vår struktur. 

Barnen får inte fullvärdig träning i normer och förhållningssätt när vi väljer att inte säga ifrån 

till barnet för att inte göra situationer värre än de är. Vi lever alltså inte upp till detta.  

Vidare står det att läsa i läroplanen att jag även har ansvar för att varje barn upplever att det är 

meningsfullt och roligt att lära sig nya saker, stimuleras och utmanas i sin lust att erövra nya 

erfarenheter och kunskaper, får förutsättningar för att utvecklas, leka, lära och samtidigt 

stimuleras till att använda sin hela förmåga och får goda förutsättningar att bygga upp 

tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. Dessutom ansvarar jag för att varje barn 

erbjuds en god omsorg, utmanas och stimuleras i sin utveckling av matematik, språk, 

kommunikation, naturvetenskap och teknik (s.15).  

Utifrån de förutsättningar jag har är det omöjligt att ansvara för att varje barn upplever att det 

är meningsfullt och roligt att lära, stimuleras, utmanas, får goda förutsättningar och känner sig 

trygga. 

Jag läser vidare att i mitt uppdrag som förskollärare har jag ett särskilt ansvar i att främja barns 

utveckling och lärande genom att ansvara för det pedagogiska innehållet. Dessutom skall 

utbildningen ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov samt anpassas till alla barn och 

särskilt uppmärksamma de barn som av olika anledningar behöver mer ledning, stimulans eller 

särskilt stöd (Lpfö18, s.6–7). Det sliter vi hårt med och gör men det är ett betungande ansvar utifrån 

rådande förhållanden och spär på den stress som upplevs. Det blir på bekostnad av oss och jag undrar 

hur blir det när ekonomin nu är så pass ansträngd att prioriteringen till att anställa förskollärare har 

minskat? Vi kommer inte klara av att upprätthålla läroplanens mål så länge vi inte får de resurser vi 

behöver. Handlingsutrymmet är på tok för snävt, antingen får vi frångå läroplanen och begå tjänstefel 

eller bli sjuka av utmattning och stress. Vi har flertalet riktlinjer i läroplansmålen med ett stort ansvar 

att leda undervisningen och hålla hög kvalitet. Det innebär att vi förskollärare får betala ett högt pris, 

i form av psykisk ohälsa, som jag är orolig för kommer att öka nu när besparingskraven är så pass 

hårda att vi är för få förskollärare per förskola. Kvaliteten kommer att påverkas, rektorns ansvar för 

att fördela resurser inom enheten kan omöjligt upprätthållas och kommunens fördelning av resurser 

utifrån barnens olika förutsättningar och behov uteblir. Nu är det av stor vikt att vi förskollärare inte 

tar på oss mer än vi klarar av och slutar att vara lojala. Vi måste stå upp för vår profession.  



   

13 

 

 

5.2 Vad gör den ekonomiska prioriteringen för det enskilda barnet? 
 

Regeringen har gjort en ändring i skollagen och nu står följande: ”Alla barn och elever i samtliga 

skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål”. Lag (2018:1098).  När barn behöver tas ur sammanhanget blir då 

frågan om jag kan säkra att det enskilda barnet får den ledning och stimulans som det behöver och 

skall få utifrån sin personliga utveckling.  

I många fall kan vi inte uppfylla att alla barn ges den ledning och stimulans de har rätt till och då 

tänker jag att det finns en risk att inkluderingen blir en exkludering med tanke på att barn får tas ur 

sammanhang och/eller inte får det lärande det har rätt till.  Dessutom ökar antalet barn i grupperna 

och överlämning från en förskola till en annan sker inte längre. Det som förut vara av stor vikt när ett 

barn flyttade, att pedagoger från den dåvarande förskolan och den nuvarande träffades och hade så 

kallat överlämningssamtal – allt för att göra det allra bästa för barnet, har i dag nästan upphört helt, i 

den kommun jag arbetar, enligt direktiv ”uppifrån” – med argumentet att det är att ”peka ut” och 

”stämpla” ett barn. Det här, tillsammans med att vårdnadshavarna eventuellt inte vill ha ett 

överlämningssamtal kan i praktiken innebära att ett barn förlorar flera år av stödinsatser. Det rimmar 

illa med att förskolan ska samverka för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt 

perspektiv (Lpfö18, s. 17). 

Mina tankar om att jag inte kan säkra att det enskilda barnet får den ledning och stimulans det 

behöver, styrks av det som står att läsa i skriften Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i 

barnomsorg och skola- en kunskapsöversikt där syftet med studien var att redovisa kunskapsläget när 

det gäller samband mellan strukturella faktorer, pedagogisk kvalitet och måluppfyllelse i förskolans 

och grundskolans tidiga år (Asplund Carlsson m fl. 2001, s.13). 

 Exempel på strukturkvalitet kan vara pedagogernas formella kompetens, personaltäthet, 

barngruppens storlek m.m. Processkvaliteten hänför sig i stor utsträckning till den 

pedagogiska verksamhetens inre arbete. Det handlar om kvaliteten i relationer och 

processer för att en verksamhet skall vara bra. Processkvaliteten fokuserar på personalens 

förhållningssätt, arbetssätt och kvaliteten i samspelet mellan dem och barnen. 

Resultatkvalitet är slutligen det man vill uppnå med det pedagogiska arbetet, dvs. vad 

barnen har lärt sig och vilka kunskaper de har skapat under sin vistelse i förskolan och 
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skolan (Socialstyrelsen, 1994). Kvaliteten är då beroende av hur väl man når upp till de 

övergripande målen i läroplanerna (s.23).  

Fortgår dessa besparingar som är, och har varit under väldigt lång tid, ställer jag mig frågande till hur 

vi skall kunna nå upp till god resultatkvalitet och vad det kommer att innebära för barn inom förskola 

och skola utan att vi inom den påverkas på ett negativt sätt.  

Undersökningen utgick från barns läs, skriv och räkne utveckling i olika stora gruppkonstellationer 

och med en eller/och flera vuxna närvarande hos barn i ålder fem till tio år. 

En extra hjälp i klassrummet gav ingen effekt. Man kan alltså säga att barn i behov av 

särskilt stöd har mest att vinna på att ha deltagit i undervisning i en mindre grupp. Effekterna 

kvarstod under lång tid även om de blev mindre tydliga.  

Det här resultatet visar på att vi måste få till en förändring och förminskning av barngruppernas 

storlek! Redan när resultatet presenterades 2001 uttryckte författarna att läget troligen hade 

försämrats sedan studien gjordes.  

Frågan är om dessa resultat gäller för dagens förskola som skall erbjuda full behovstäckning, 

där gruppstorleken är betydligt större, och där resurserna är oförändrade. Dessutom står 

förskolan inför ett beslut om ”maxtaxa” och i förlängningen en allmän förskola från 4 års 

ålder (ibid, s.80–85). 

Nu läser jag det här några år senare än när studien gjordes och konstaterar att det i flertalet 

kommuner är så att vi även har barn till föräldralediga inskrivna vilket gör att det är än fler barn och 

att resultatet blev det författarna befarade. Återigen på barnens bekostnad. Undersökningen visar 

tydligt på skadan av stora barngrupper och den ilska, frustration och utåtagerande beteende hen hade 

tolkar jag som en reaktion på omständigheterna hen befann sig i. Det känns så självklart att ett barn 

som mår dåligt av det sammanhang som denne befinner sig i, och inte kan påverka, blir just 

frustrerad och utåtagerande.  

Blennberger (2013) skriver om en slags psykologiserande inställning med intresse för hur människor 

upplever sin situation där bemötande kan vara en större förmåga till empatisk inlevelse i personers 

villkor. ” Det gäller i synnerhet om den person som blir bemött befinner sig i en utsatt situation i livet 

och är starkt beroende av den professionella aktörens handlande”. Jag tänker att vi besitter den 

förmågan och på så sätt ger barnet möjligheter till att få tillhöra, oavsett bakgrund och avsaknad av 

resurser, och för ett barn med svag jag– känsla som träffar endast ett fåtal personer är det bemötandet 

av avgörande betydelse (s. 12).  Det är vår profession, men när arbetssituationen utsätter oss för yttre 
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omständigheter vi inte kan rå på och när vi behöver gå ut ur barngruppen för att sammanhanget är för 

stort, väljer att avstå från aktiviteter utanför förskolan då hen inte klarar av det eller inte kan se till att 

alla situationer och aktiviteter ser likadana ut blir frågan om vi kommer kunna hålla kvar förmågan 

att bemöta barn som av olika anledningar känner sig utsatta i olika situationer.  

Vi besitter även en samspels – och situationsanpassningsförmåga, det vill säga att vi väljer rätt 

bemötande inför en viss person i en viss situation. Den sätts på prov och enligt Blennberger är risken 

stor att en professionell aktör förlorar sin professionella integritet när det uppstår konfliktsituationer. 

” En förmåga till samspel och situationsanpassning förutsätter en social tolkningskompetens, en 

skicklighet i att ”känna av” huvudpersonens tal och agerande, och att svara mot detta agerande på rätt 

sätt, utifrån det sammanhang som bemötandet har” (s.123). Genom att anpassa vår verksamhet, vara 

lyhörda och söka lösningar för att ge barnet förutsättningar till att utveckla sin förmåga tolkar jag det 

som att vi har en god pedagogisk–metodisk skicklighet men i situationen med barnet, när jag trodde 

att stora hårtussar skulle falla av och jag kände en förlamande ilska, och fick be min kollega att ta 

över brast jag i min professionella integritet. Det var en skrämmande och omskakande upplevelse 

som jag inte önskar någon och som känns direkt orättvis. Hur vi än gör så har vi de resurser och 

möjligheter vi har.  

I Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola- en kunskapsöversikt har 

kostnader och kvalitet i åtta kommuner undersökts. Där nämns personalens utbildning och barntäthet 

som två av de faktorer som väger tyngst när det gäller kriterier för kvalitet (s. 27). Vad är det då som 

gör att det trots allt inte har kommit till en förändring efter 23 år?! Kan hända att en bidragande orsak 

till det är att vi som arbetar i förskolan är lösningsorienterade men det måste finnas fler orsaker.  

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i 

första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa (FN 1989, artikel 3).   

  Alla åtgärder som vidtas av välfärdsinstitutioner och lagstiftande organ beaktas i dessa fall inte 

utifrån barnets bästa. Kadesjö (2008) beskriver svårigheterna för barn med stora och varaktiga 

koncentrationssvårigheter. Hur de påverkas av det de utsätts för i deras förskole – och skolsituation 

och hur det påverkar deras fortsatta utveckling och uppväxtsituation.  

   Ett barn med koncentrationssvårigheter har t.ex. ofta svårt att utveckla och behålla nära och 

ömsesidiga kamratrelationer. Gruppaktiviteter som fordrar uppmärksamt samspel och förmåga 

att hålla sig till regler fungerar dåligt. Att få och utveckla intressen är också ett problem för 



   

16 

 

många av dem. De har svårt att hålla fast vid en aktivitet och förmår därför inte pröva och 

utveckla den så att den blir spännande (Kadesjö 2008, s.13). 

Det kan inte bli ett bemötande utifrån barnets bästa när det inte finns möjligheter att få hjälp till 

samspel med andra barn, vara delaktig i verksamheten och få det lärande som det har rätt till. Varför 

tas inte barn som har svårt med stora sammanhang på allvar när det är ett växande problem? Hen 

hade inte förmågan att samspela med andra barn och flera av barnen visade tydligt både rädsla och 

ilska. Vi pedagoger tar det på allvar, att hen har svårt med stora sammanhang. Vi kan inte annat men 

det innebär att vi inte kan leva upp till målet att hjälpa till med samspel med andra barn och att få hen 

att både vara och få känna sig delaktig. När vi behöver gå ur barngruppen med ett barn som inte 

klarar av det stora sammanhanget flertalet gånger under dagen kan vi omöjligt ge det ett lärande som 

det har rätt till utan vi får lösa det för stunden. Det blir även svårt att ge barnet den delaktighet som 

det har rätt till och det gäller för alla barn som ingår i en grupp, inte bara de som har uttalade 

svårigheter. Prioriteringen av det ekonomiska leder således till att det enskilda barnet inte får den 

omsorg som det enligt lag har rätt till. Jag ser fram emot när barnkonventionen träder i laga kraft 

2020 med en förhoppning om att det måste ges möjligheter till bättre förutsättningar för alla barn.  

 

 

5.3 Hur påverkas barngruppen av den ekonomiska prioriteringen? 
 

Enligt läroplanen skall förskolan erbjuda barnen en trygg omsorg och bidra till att deras trygghet och 

självkänsla grundläggs (Lpfö 18, s.10). Återigen tenderar inkluderingen att bli en exkludering då vi 

inte kan uppfylla detta när vi behöver anpassa verksamheten utifrån ekonomi. Hur blir tryggheten när 

barnen känner sig hotade och utsatta, håller för sina öron för att få ner ljudnivån och är ledsna över 

att deras dagar ser ut som de gör? I boken att lära med hjärtat (2011) står det att läsa om 

trygghetsbehov, ett av många behov vi alla besitter, som innebär att vi har ett behov av att känna oss 

beskyddade och leva under fredliga, ordnade och icke hotfulla omständigheter. Om de behoven inte 

tillgodoses aktiveras människans flykt– och– kampbeteende. Vägen till balans, ro, välmående och 

avkoppling går via en ökad medvetenhet om våra behov och förmåga att kunna uttrycka dem utan 

vare sig angrepp eller försvar (Emilia s.45). Barnens vardag består av skrik, slag, hårda ord och 

stressade pedagoger. De hör hur både vi och vårdnadshavarna pratar om det som sker hos oss och 

påverkas såklart av det. Hur mår de när flykt och kampbetendet ständigt är påkopplat och, vad säger 

barnkonventionen om att utsättas för detta i förskoleverksamheten, som skall vara en trygg och säker 
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miljö? De barn som är i barngruppen och som utsätts för detta varje dag lever inte under fredliga och 

ordnade omständigheter. De lever under ett ständigt hot om våld och bråk. Asplund Carlsson m.fl. 

beskriver vikten av att ge barnen förutsättningar till rätt hjälp och stöd. 

Förutsättningarna för barn som är under 4 år och barn i behov av särskilt stöd är sämre än 

för andra barn då verksamheter bedrivs i stora grupper, även om personaltätheten är hög. 

För de minsta barnen är det identitetsutvecklingen och språkutvecklingen som är så viktig 

för senare års lärande som tar mest skada. För många barn i behov av särskilt stöd krävs 

numera ofta en diagnos för att de skall få hjälp och stöd. I en mindre grupp hade det 

kanske aldrig uppstått något behov av att diagnostisera dessa barn. Både barn i behov av 

särskilt stöd och de minsta barnen har behov av att ingå i en mindre grupp, som de vuxna 

kan ingå i och stimulera till kommunikation, lek och samlärande. (Asplund Carlsson med 

flera 2001, s.90–91). 

 

Förskolan skall även särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer särskilt 

stöd, stimulans och ledning och alla skall få en utbildning som är anpassad och utformad så att de 

utvecklas så långt det är möjligt (Lpfö18, s.6) Ser jag till ovan nämnda studie har vi inte möjlighet 

att arbeta så. Barnen ges inte möjlighet till att få vistas i en mindre grupp med tanke på 

gruppstorlekens utformning och pedagogantal. Det är för stora barngrupper och för få pedagoger. 

Det kan vi lösa med att arbeta i mindre projektgrupper under några timmar i veckan men då är det 

verksamheten och antal pedagoger som styr när det sker, inte barnen. Den fysiska miljön har stor 

betydelse för alla, både barn och pedagoger, och enligt det interaktionistiska perspektivet innebär 

det ett ömsesidigt samspel mellan personliga faktorer och miljöfaktorer. Vi påverkas inte bara av 

vår miljö, vi påverkar den också och har ett behov av att göra det. Lärande sker i samspel med 

omgivningen, en interaktionell process, som är betydelsefull för individen. Det sker här och nu 

och är inte begränsat till enbart platser eller tidpunkter där det är tänkt att ske (Björklid 2005, 

s.27). Hela dagen är en lärandesituation. En mycket viktig sådan och vi är skyldiga barnen 

möjlighet till lärande i mindre grupper under hela dagen. Det behöver vi få beslutsfattarna att 

förstå. 

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det 

är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor.  När man 

planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in de här 

kvalitetsfaktorerna: 
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• Personalens kompetens. 

• Personaltäthet. 

• Sammansättning och antal barn i grupperna. 

• Inne- och utemiljön. 

Riktmärke för antal barn 

För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara sex till tolv 

barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara nio till 15 barn. Riktmärkena 

är inte tvingande. De ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att 

skapa lagom stora barngrupper (Skolverket 2019, red.03/10). 

 

”Riktmärkena är inte tvingade, de ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att 

skapa lagom stora grupper”. Vad är lagom stora barngrupper och vem bestämmer vad som är lagom? 

Skolverkets riktlinjer är suddigt formulerade och känns missvisande. Den åldersgrupp jag arbetar 

med, det vill säga ålder fyra–fem år, innefattar nu 23 barn. Inte nio till 15 barn som det står. Jag 

upplever det missvisande att formulera regler och lagar utan att ha kunskap om vad det innebär i 

praktiken och hur tolkningsbar en sådan riktlinje faktiskt är. Det finns inga direktiv om vart jag som 

personal kan vända mig med synpunkter på gruppstorleken. Endast var jag som vårdnadshavare kan 

vända mig, men med tanke på att vi många gånger undanhåller och förskönar sanningen för dessa blir 

jag osäker på om det kommer fram hur verkligheten faktiskt ser ut. 

 

Enligt denna rapport bidrar jag och mina kollegor till att psykisk ohälsa och stress ökar bland barn. 

Barngruppen är stor och det blir lätt rörigt när hen inte klarar av det som sker. Alla övergångar från 

ett rum till ett annat, till och från matsalen, från inneverksamhet till uteverksamhet och brist på 

pedagoger eller nya vikarier blir nästintill oöverstigliga för alla barn när hen inte klarar av det. Vi 

pedagoger blir irriterade och stressade. I media larmar pedagoger, speciallärare och psykologer oftare 

och oftare att barn blir sjukskrivna på grund av detta och att det måste till en förändring. Vad gör det i 

förlängningen, när de som växer upp i dag inte har fått grunden till en trygg och stark självkänsla i 

förskolan och kanske till och med utvecklat en diagnos på grund av bristande resurser? Urie 

Bronfenbenners systemteoretiska modell – den utvecklingsekologiska modellen beskriver hur barn 

samspelar i olika miljöer samt hur skilda miljöer relaterar till varandra. ” Utanför barnens närmiljöer 

finns förhållanden som indirekt påverkar den verklighet de möter (exosystemet). Det kan vara 

egenskaper hos de kommunala förvaltningarna, kommunens ekonomi, den kommunalpolitiska 

sammansättningen. Sådana faktorer påverkar barnet indirekt” (Björklid 2005, s. 31). Enligt rapporten 

tycks vi alltså medverka till att skapa stressade medborgare. Utöver exosystemet finns även 
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makrosystemet som är den översta nivån och omfattar Skollagen, läroplanen, Arbetsmiljölagen och 

barnkonventionen. Dessa ger möjligheter eller sätter ramar för verksamheten (s.31). Allt det här som 

barnen omges och påverkas av är så självklart för oss som arbetar med barnen men jag undrar –

struntar makthavarna i att förskolan bygger upp en generation av stressade medborgare eller kan det 

vara så att de är ovetande om vad som sker på grund av de beslut som tas eller är tolkningsutrymmet 

för vilka som skall ingå i särskilt stöd för stort? 

Skollagens formulering av elever i behov av särskilt stöd har blivit ett relativt vedertaget begrepp 

medan särskilt stöd inte är definierat. Det kan göra att målgruppen är svår att avgränsa. (Lindqvist & 

Rodell 2015, s. 17). Frågan är då vem som skall tolka och avgränsa med tanke på hur det ser ut i 

verkligheten. Barnens bästa kommer allt som oftast i sista hand när riktlinjerna är så suddigt 

formulerade och att det blir ett orättvist och svårt uppdrag när de kan tolkas så olika. Enligt skollagen 

9 § ska utbildningen vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den ordnas och dessutom 

finns det bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) vars ändamål är att motverka 

diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett olika 

tillhörigheter såsom kön, etnisk tillhörighet, religion och funktionsnedsättning (Lag (2010:800).  När 

vi inte kan erbjuda likvärdig skolform för alla barn och motverka att det då blir diskriminerande, blir 

det inte bara oetiskt. Det är, vad jag tolkar, dessutom mot lagen. Prioriteringen av det ekonomiska 

tvingar både mig och min rektor att bryta mot lagen och de ansvariga är huvudmännen. Det vill säga 

kommunerna runt om i landet, de som återigen rustar för ytterligare besparingar.  

I boken Grunderna i vår tids psykologi står det att läsa om personlighetspsykologi och att varje 

familj, arbetsplats et cetera har sina speciella förstärkningskontingenser. Faktorer som samspelar med 

varandra och den omgivning som en individ befinner sig i. Som jag tolkar det menar författarna att en 

del barn lär sig under uppväxten att det lönar sig att uppträda aggressivt, medan barn som växer upp i 

andra familjer lär sig att det lönar sig bäst att vara undergiven och tillbakahållen.  

Och om omgivningen är sådan att det inte spelar någon roll vad individen gör, så kan 

resultatet bli ett sådant tillstånd, av vad som kallas inlärd hjälplöshet, det vill säga individen 

ger upp, och slutar helt enkelt att försöka påverka sin situation (Hwang, Lundberg m.fl. 2012, 

s. 256–257).  

Vi sänder ut fel signaler till barngruppen de gånger vi väljer att inte säga ifrån ett visst 

beteende/agerande för att inte göra situationen än värre. Jag vågar påstå att ingen vill bidra till att 

individer ger upp och går in i ett tillstånd av inlärd hjälplöshet men indirekt är jag rädd för att det kan 

ske. Vi hinner inte se och stoppa utbrotten alla gånger när vi är för få pedagoger och det innebär att 
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barngruppen utsätts för stora yttre omständigheter i form av slag och kränkande ord. Dessutom har de 

pedagoger som går på knäna. De har inte möjlighet att välja bort de sammanhang de befinner sig i 

och blir därför både stressade, utåtagerande, ledsna och otrygga. I förlängningen bygger vi inte starka 

barn, vi bygger stressade och otrygga barn och det bidrar till psykisk ohälsa i form av depressioner. 

 

 

5.4 Hur påverkas vi pedagoger och arbetsgruppen? 
 

Från att ha utgått från barngruppen och det enskilda barnet tänker jag nu ta en närmare titt på hur det 

påverkar oss pedagoger som arbetsgrupp och vad som gör att vi ändock klarar av den situation vi 

befinner oss i. Vår arbetsmiljö är nästintill lika viktig för oss som familj och skola är för barn när det 

gäller utveckling och välbefinnande (Lennéer, Axelson &Thylefors 2005, s.13). Jag inser att vår styrka 

och sammanhållning har bidragit till att vi har klarat av det vi har behövt men att vår produktivitet och 

våra personliga erfarenheter också spelar en stor roll. Dessutom har några av oss arbetat tillsammans 

under ett antal år vilket gör att vi har gått igenom olika faser av processer som har stärkt oss som grupp. 

”Först när arbetskamrater känner sig accepterade av och trygga med varandra finns förutsättningar för 

öppenhet och konstruktiv problemlösning” (ibid, s. 209). Jag tänker i mitt stilla sinne hur det kan bli när 

ledning beslutar att vi skall rotera i arbetslagen och inte hinner arbeta ihop oss och bli trygga med 

varandra. Risken är att det i slutändan återigen drabbar de som har minst möjlighet att påverka det som 

sker- barnen.  

 

Vi är varandras arbetsmiljö och formar klimatet både i arbetsgruppen och barngruppen. ”Arbetsgruppen 

– närmiljön – är den klart viktigaste delen av arbetsorganisationen när det gäller den psykosociala 

arbetsmiljön” (ibid, s.31).  En bra arbetsmiljö kräver att vi tar ett personligt ansvar för den. Författarna 

skriver om den psykosociala arbetsmiljön, att arbetslivets primära uppgift inte är att främja 

arbetstagarnas hälsa men minikravet är att inte bryta ner eller skada människor och om personalen är 

djupt engagerad kan det trots dålig arbetsmiljö vara hög produktivitet (s.20–21).  

Genom att arbeta så här utsatt med stora barngrupper, få pedagoger, höga krav på måluppfyllelse, 

dokumentation och barn som inte klarar av sammanhangen funderar jag över om det bryter ner och 

skadar oss i förlängningen. Arbetssituationen tär på oss och vi känner både vanmakt och oro. Vi borde 

ha satt ner foten och sagt ”nej, vi kan inte utföra det här arbetet så att det blir tryggt och säkert för alla 

barn och för oss själva”.  Med tanke på att sjukskrivningar ökar bland förskolepersonal kan jag se att 

dålig arbetsmiljö på grund av bristande ekonomiska resurser är en bidragande orsak och att vi i 
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arbetslaget drabbats med olika former av stressymptom. Jag drevs till en gräns som inte är rimlig inom 

min arbetssituation och när det sker regelbundet är det bara en tidsfråga innan jag blir en siffra i 

statistiken kring sjukskrivningstalen inom förskolan. 

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport från 2018, vars mål är att kartlägga de hälsoproblem som orsakas av 

arbetsmiljö, konstateras följande ” Bland yrken med hög andel besvär till följd av arbetet återfinns 

kvinnodominerade yrken inom vård och utbildning. Bland grundskollärare, fritidspedagoger och 

förskollärare samt undersköterskor och sjuksköterskor hade fler än fyra av tio sysselsatta besvär till följd 

av arbetet. ”De vanligaste orsakerna till besvären var påfrestande arbetsställningar, otydliga eller 

motstridiga krav från arbetsgivaren samt hög arbetsbelastning” (s.23). Det här är alarmerande siffror 

som inte ser ut att minska. Dessutom arbetar vi under en den ekonomiska stressen av att det inte finns 

möjlighet till att få vikarier. Nu är det så dystert så att vid frånvaro av pedagog räknas antal frånvarande 

barn för att se om det indikerar behov av en vikarie. Det är alltså inte arbetsbelastningen som avgör om 

det behövs vikarie. Det resulterar i att vi går till arbetet när vi är sjuka och/eller att vi är hemma sjuka 

med ett dåligt samvete som gnager. Det har blivit som att det inte är legitimt att vara sjuk och en 

gnagande känsla av misstro infinner sig. Vår arbetsbelastning ökar med administrativt arbete men tiden 

till att utföra det ökar inte. När jag ”kliver ur” barngruppen för att utföra detta arbete, arbetar mina 

kollegor vidare med färre personal men med full barngrupp.   

Hur ska vi någonsin få möjlighet till ett lugn i arbetslivet under dessa premisser och varför värdesätts 

inte vårt yrke och vår profession mer?  

Enligt fenomenologin är verkligheten på ett eller annat sätt skapad av människans uppfattningar, 

tolkningar och genom mänskliga möten och kommunikation (Gustavsson 2000, s.79). Den grekiska 

filosofen Aristoteles talade om olika kunskaper som bland annat praktisk klokhet (fronesis) och praktisk 

produktiv kunskap (techne). Dessa är praktiska kunskaper som tar fasta på vikten av människans 

handlingar för kunskap, en omdömesförmåga där vi väljer hur vi ska handla för att nå ett gott resultat av 

våra handlingar (s.159–160). Jag tänker att vi ofta arbetar så. Vi får i vissa lägen handla i stunden och 

genom vår livs-, arbetserfarenhet och klokhet gör vi allt vi kan och lite till för att ge barnen allt de har 

rätt till utifrån både styrdokumenten men även vad som är humant. Det bidrar till att vi klarar av det vi 

åläggs och även de stundom svåra situationer vi ställs inför. Genom vår praktiska kunskap ser vi om 

barn behöver tas ur sammanhanget då de inte kan hantera situationen och mår dåligt av det. För att olika 

kunskaper ska kunna sammanstråla och integreras i en helhetlig handlingsberedskap i konkreta 

situationer krävs erfarenhet över tid” (Thomassen 2006, s. 37). Våra olika former av kunskap ingår i 

kompetent yrkesutövning och de är en oerhört viktig del i vårt arbete.  
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  5.5 Kan vi uppnå målen utifrån förutsättningarna vi får?    
 

Det är direkt upprörande att läsa om vad som föranleder dagens ekonomiska situation inom förskolan. 

Överhettningen av svensk ekonomi i slutet av 1980-talet blev inledningen till en djup ekonomisk kris 

som påverkade hela den offentliga sektorns omfattning och inriktning under 1990-talet. Det fanns en rad 

strukturella faktorer som skapade en besvärlig ekonomisk situation i kommunerna: minskade 

statsanslag, minskad produktion, hög arbetslöshet och höga socialbidragskostnader ledde till att det ser 

ut som det gör i dag. Det vanligaste sättet att spara var att minska antalet personal och höja antalet barn i 

barngrupperna (Persson 2008, s.20). Vad är det som gör att det som skedde för över 30 år sedan och 

föranledde vissa åtgärder har blivit en norm i dag?! 

Idén om ”en skola för alla” har en lång historia och begreppet inkludering kom av att olikheter skall ses 

som en berikande tillgång och att undervisning skall vara anpassad till elevers olika behov och 

förutsättningar (Nilholm & Göransson 2013, s. 26). Lindqvist och Rodell menar att inkludering handlar 

om värden kring social rättvisa, att barnen ska utveckla respekt för grundläggande demokratiska värden 

och visa tolerans (2015, s. 62). När vi ges möjligheter till det handlar integrering om alla barn och 

vuxna i förskolan. När möjligheterna inte finns är risken stor att vi inte kan uppnå det. Själva ordet 

inkludering finns inte i förskolans styrdokument men ändock talas det om att vi skall arbeta 

inkluderande. Integrering betyder ”en sammanhållen gemenskap av sinsemellan olika individer utan att 

våld görs på deras individuella karaktäristiska och förutsättningar” (Tössebro 2004, s. 103–104). 

Begreppet har under tid mist sin ursprungliga och genuina mening, det vill säga gemenskap och helhet 

för alla till att bli ett metodbaserat åtgärdstänkande. I takt med det blir exkludering ett faktum då vi 

behöver ta ett barn ur sammanhanget och lämna kvar övrig barngrupp med för få lärare. De 

grundläggande deklarationerna om alla människors lika värde mister sin mening. 

Kan det vara så att vi inte kan uppnå målen fullt ut för att vi inte har kunskapen och utbildningen för det 

här när det är så att det i huvudsak är speciallärare/specialpedagoger som besitter den kunskapen och det 

återigen är dags för ytterligare besparingar i kommunerna? Kommer vi och barnen någonsin få en bra 

arbetsmiljö?  ”Målen för förskolan är formulerade som mål att sträva mot, men samtidigt sägs att 

huvudmannen för förskolan skall ge verksamheten sådana förutsättningar att målen kan uppnås” 

(Asplund med flera 2001, s.26). Jag anser å det bestämdaste att vi inte får de förutsättningar som behövs 

för att nå en god måluppfyllelse. Det blir en omöjlighet för oss att utföra ett bra arbete under den 

rådande effektiviseringstrend som blåser och det känns mycket oroande. Vi känner både oro och sorg 

över att vi inte klarar det fullt ut. 
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6. Slutord 
 

Jag har kommit fram till att det blir en omöjlighet att klara av det som är och sker i 

förskoleverksamheten med barn som inte klarar av sammanhanget när vi inte får förutsättningar till 

att göra det som vi är ålagda, utifrån styrdokumenten, så länge det inte finns ekonomiska resurser att 

tillgå. Jag har tyvärr svårt att se en förändring och det gör mig både uppgiven och upprörd. Genom 

min undersökning har jag kommit fram till att skolverkets riktlinjer innefattar förskolan mer än vad 

jag har förstått men att de är otydligt skrivna vilket gör dem svårtolkade. Kommunerna är ytterst 

ansvarig och har höjt kraven men inte gett oss förutsättningarna till att uppfylla dem. Det blir en 

omöjlighet att följa kraven och samtidigt ha en hög kvalitet i verksamheten utan att få rätt 

förutsättningar. Jag anser att ett av de viktigaste och finaste arbeten du kan göra är att arbeta med 

utbildning av barn. De är framtiden och värda alla resurser som finns att tillgå. Det går inte att spara 

in på detta! De ska växa upp till hållbara vuxna individer som skall ta hand om sig själva, oss och vår 

miljö.  

Jag ser även i de forskningsartiklar som jag har läst att det förekommer en tystnadskultur inom 

förskolan som drabbar barnen och oss. Under många år har vi fått höra att det är av stor vikt att vi är 

positiva, ser och söker lösningar på problem och i och med detta har det uppstått en slags norm kring 

att visa att just vår kommun och förskola är den bästa att arbeta i. Då blir det oerhört svårt att bryta 

det och svara ärligt på vårdnadshavarnas oro och frågor kring det som sker. Trots att de klart och 

tydligt ser på oss hur vi mår. När vi försiktigt försöker lyfta problemen får vi till svars att det är så här 

det ser ut och vi är inte den enda förskolan som har det så här. ”Tänk positivt”. ”Ändra på 

arbetssättet”. ”Gör om i miljöerna så det blir anpassat för alla barn”. ”Tänk miljön som den tredje 

pedagogen”. ”Upprätta en superstruktur där det tydligt framgår vem som gör vad vilken tid under 

hela dagen”. ”Avsätt tid för att utföra det administrativa, städa och berika med material i miljöerna, 

hålla ordning i korridoren och på barnens hyllor”. 

Vi tar på oss mer arbete än vad vi klarar av och det bidrar till den situation vi befinner oss i. Det finns 

även ett dilemma i att inte vilja tillhöra tystnadskulturen. Jag kan upplevas som ”obekväm” och 
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egoistisk inför andra kollegor. Väljer jag att inte ta på mig mer än jag orkar och markerar tydligt inför 

kollegor och ledning att jag inte hinner göra vissa arbetsuppgifter agerar de efter det genom att visa 

missnöje eller ta på sig de arbetsuppgifterna själva. Dessutom är det som en slags konkurrens mellan 

avdelningarna. Det är som att vissa har ett behov av att påtala för andra när det brister i ett arbetslag och 

ber vi om hjälp kommer svaret ”vi har minsann lika mycket vi”. Varför gör vi så mot varandra när det 

borde vara en självklarhet att samarbeta? Kanhända det är för att orka med det som sker, våga försöka 

frångå tystnadskulturen och få till en förändring. Det kan vara av oförståelse eller att vi ”slår det ifrån 

oss” men det blir även en slags hierarki i och med tystnadskulturen. Vidare funderar jag på vad som gör 

att vi tar över de uppgifter en kollega inte hinner, trots att vi redan går på knäna. Är det av hjälpsamhet, 

vår lösningsorientering som slår över eller en rädsla kring att känna sig utbytbar?  

 

Jag vill stå stark och rak i det här och säga STOPP! Dels för att bidra till en förändring, dels för att 

inte göra mer än jag hinner och orkar. Jag inser även att jag genom min positiva, medmänskliga och 

rättvisa personlighet bidrar till att det inte sker en förändring.  Jag vill vara rädd om min och mina 

kollegors hälsa men jag vill å andra sidan inte uppfattas som den kollegan som agerar egoistiskt. 

Detsamma blir med vår lösningsorientering. Den drabbar oss med sjukskrivningar, ökade 

arbetsuppgifter och psykisk ohälsa, då vi visar att vi klarar av allt, och i och med det så drabbar det 

barnen. 

Jag ser förändringar kring vår arbetstid och vår arbetssituation. Möjligheter till att få vikarier minskar 

nu när vi återigen är i en besparingsperiod. Vi får lösa det inom arbetslagen genom att ändra våra 

arbetstider, byta tider med varandra eller arbeta över men vi bör inte arbeta över. Det talar emot sig 

själv. Den övertid som trots allt blir, då det är omöjligt att lösa det utan att arbeta över, får tas ut när 

verksamheten tillåter, och kan dras in. Vi får inte gå på läkarbesök, tandläkarbesök och så vidare på 

arbetstid trots att vi har som förmån att få göra just det. Måste det ändå ske får vi ingen vikarie vilket 

gör att vi antingen står över läkartider eller besöker läkare med andan i halsen och ett dåligt samvete. 

Kollegorna och barnen är utan en pedagog. Vi har 30 minuters rast per dag som i vissa lägen känns 

problematisk att få till. Hur kan det ha blivit så att den korta andningspaus vi har känns betungande?  

Skollagen är tydlig i sina bestämmelser och genom mitt arbete med uppsatsen ser jag med 

förskräckelse att det som sker är olagligt. Vi ger inte alla barn det de har rätt till. Laglig rätt. Det 

känns fruktansvärt att läsa och jag är osäker på om de styrande är medvetna om det här. Eller är 

tolkningsutrymmet för stort? De lagar som är inkluderar även förskolan, inte bara skolan. Det behövs 

lyftas inom verksamheterna och så länge det här fortgår kommer det enskilda barnet att drabbas. De 
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får inte det lärande, den utveckling och de möjligheter som de har rätt till, fullt ut. En god skolgång 

med stöd och utmaningar utifrån barnens rättigheter borde ge positiva effekter i förlängningen inom 

andra områden i samhället. Vi borde inte behöva känna att vi gör så gott det går och det bästa vi kan 

utifrån de förutsättningar vi har. Vi borde få känna att vi gör det vi är utbildade till, det vi kan och det 

barnen har rätt till.  

Dessutom funderar jag på det stora sammanhanget, vad gör det i förlängningen för barnen när de 

tillbringar så stor del av sin tid i stora grupper från väldigt ung ålder och med få resurser. Skjuter vi 

problemen på framtiden och vad lämnar vi över till skolverksamheten? Professioner med gedigen 

utbildning, kunskap och erfarenhet rapporterar ständigt över oron kring det som sker i förskola och 

skola. Varför tas inte deras och vår oro på allvar? Det finns strikta riktlinjer, som följs upp och 

straffas, angående djurs täthet i exempelvis burar men det sker inte i grupper där det är för många 

barn.  

Jag är osäker på hur läroplanens mål tolkas i verksamheten. Gås de tydligt igenom i arbetslaget, och 

hinns de gå igenom, och vem bär ansvaret till att även barnskötare och outbildad personal som 

arbetar i verksamheten får kännedom om hur målen omsätts i praktisk handling? Är det ytterligare ett 

ansvar som läggs på förskollärarna? Vår smärtgräns är nådd och många gånger lämnas vi att själva 

bedöma hur formuleringar i styrdokument skall omsättas i praktisk handling. Då finns risken att det 

blir lika luddigt och otydligt som skolverkets riktlinjer angående barngruppers storlek och det gagnar 

inte barnen.  

Min sorg över det som sker på arbetsplatser runt om i landet, övergår till ilska. Det här är ohållbart! 

Varför sparas det in på det viktigaste vi har?! Vi måste få till en förändring, det är vi skyldiga ALLA 

barn inom utbildningsförvaltningen men vi är även skyldiga oss det som arbetar inom den. Vi skall 

kunna känna glädje och tillfredsställelse i vårt arbete, för det är vi som skall orka med och få 

förutsättningar till att bedriva en verksamhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.  

Jag vill avsluta min essä med en inblick i mitt arbete. Det som gör att jag fortfarande går med ett 

leende till arbetet, men nu med en tanke till den rapport från Malmö Högskola (2019) som jag citerar 

till i min reflektion. Det positiva som barnen ger mig överväger allt. 

” Katrin, jag vet att du går i skolan på måndagar men varför är du inte här på tisdagar?” 

” Jag är ledig på tisdagar för att göra de uppgifter och läxor jag får från skolan, därför är jag inte här 

på tisdagar”.  

” Jag saknar dig när du inte är här. När är du klar i skolan egentligen?” 
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” Jag är klar efter jul, då kommer jag att vara här på måndagar och tisdagar också”.  

” Jag längtar till efter jul, för jag tycker inte om när du är borta så här länge. Kom nu och läs Karlsson 

på taket med din berättarröst, och glöm inte att berätta vem som har skrivit boken för det är ju någon 

som har jobbat med den för att vi ska få något att läsa.  Det berättar du alltid”. 

 

Nu är jag snart färdigutbildad förskollärare med en stor ryggsäck full av ökad och viktig kunskap. 

Snart går jag till mitt arbete både måndagar och tisdagar igen och en sak vet jag med säkerhet, jag 

kommer inte att sluta strida för barnens bästa. Det har reflektionerna, litteraturen jag har läst och 

skrivarbetet med den här essän stärkt mig i. Dessutom kommer jag arbeta aktivt med att våga frångå 

den tystnadskultur som råder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

27 

 

 

 

7.Litteraturlista: 
 

Arbetsmiljöverket (2018). Arbetsmiljöstatistisk Rapport 2018:3. Arbetsorsakade besvär 2018. 

Hämtad 191119. 

Asplund Carlsson, M., Pramling Samuelsson, I. & Kärrby, G. (2001). Strukturella faktorer och 

pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola- en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. Liber. 

Bech-Karlsen. J. (2011). Jag skriver, alltså är jag. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö- En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande 

och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Liber. 

Blennberger, E. (2013). Bemötandets etik. Lund: Studentlitteratur AB.   

Gustavsson, B. (2000). Kunskaps filosofi- Tre kunskapsformer i historisk belysning. 5.uppl. 

Smedjebacken: ScandBook AB. 

Hammarén, M. (2005). Skriva- en metod för reflektion. Stockholm: Santérus förlag. 

Hwang, P. Lundberg, I. Smedler, A-C. (2012). Grunderna i vår tids psykologi.  Stockholm: Natur 

och Kultur. 

Kadesjö, B. (2008). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber. 

Lennéer Axelsson, B & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

 

Lindqvist, G., Rodell, A. (2015). Stöd och anpassningar, Att organisera särskilda insatser. 

Stockholm: Gothia 

 

Läroplan för förskolan. Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. 

Nilholm, C., Göransson, K. (2013).  Inkluderande undervisning- vad kan man lära av 

forskningen? Malmö högskola och Mälardalens högskola. 

Persson, S. (2019).  Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och 

fritidshem.  Malmö högskola: Lärarutbildningen.  

Sanna Nova Emilia. (2011). att lära med hjärtat. Lettland: True Heart Education AB.  

. 



   

28 

 

 

Thomassen, Magdalene (2006), Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till 

vetenskapsfilosofi, 1 uppl. Malmö: Gleerups utbildning.  

Tössebro, J. (2004). Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur. 

 

Utbildningsdepartementet, SFS 2010:800. Skollag. Hämtad 191001 

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#kort-version 

Hämtad 191001 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 
 


