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Title: ”They always come too late!”  

A scientific essay on communication problems between parents and preschool. 

Abstract 

My science- and experience based essay depicts the communicative difficulties I perceive with a special 

parent couple at my preschool. My questions are: What kind of relationship can I have with the parents 

based on my duty ethics, utility ethics and virtue ethics? How can the power between me and the parents 

be described from a power perspective? How can my practical knowledge help me deal with parents 

who are late? In the essay I present my interpretation of two self-experienced situations that I illustrate 

in two different stories.  

 

The problems are also from a more general perspective regarding the communication between home and 

preschool. The study will help me learn more about what communication is and what new challenges 

that may arise when home and preschool meet. Furthermore, my reflection will help me to get an 

overview from a power-related perspective and what is in the preschool curriculum about cooperation 

between parents and preschool. How can I see the problem from the parents´ perspective and take their 

position? What makes me react the way I do? What makes parents act the way they do? The purpose of 

this study is to analyze the importance of communication between parents and educators in preschool 

and then see what the consequences will be for the child when the communication fails. I intend to also 

shed the light on the power relationship that exists between educators and parents. 

 

To get further, I need to reflect on my actions based on several different perceptions and with this create 

a deeper insight into the whole dilemma. From different ethical  perspectives, I will help to see my 

dilemma. I will also highlight the significance and influence of Aristotle´s three forms of knowledge for 

my practice. I believe that education, learning and care are important components that we preschool 

educators should relate to.  

The conclusion I see is that the steering documents are important to me as an educator and just as 

important is the cooperation with all parents at the preschool. Relationship competence is important to 

have when we educators at preschool have to work with it every day, through all our “meetings” with 

educators, children and parents. That relational competence requires that I as an educator have intuition 

and am extremely responsive to how I should act there and then.  
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Titel: ”De kommer alltid för sent!” 

En vetenskaplig essä om kommunikationsproblem mellan föräldrar och förskolan. 

Sammanfattning 

Min vetenskaps- och erfarenhetsbaserade essä skildrar de kommunikativa svårigheter jag uppfattar med 

ett speciellt föräldrapar på min förskola. Mina frågeställningar är: Vilken typ av relation kan jag ha med 

föräldrar utifrån min pliktetik, nyttoetik och dygdetik? Hur kan makten mellan mig och föräldrarna 

beskrivas ur ett maktperspektiv? Hur kan min praktiska kunskap hjälpa mig i bemötandet av föräldrar 

som kommer försent? I uppsatsen redogör jag för min tolkning av två egenupplevda situationer som jag 

belyser i två olika berättelser.  

 

Problemen är även ur ett mer allmänt perspektiv gällande kommunikationen mellan hemmet och 

förskolan. Reflektionen kommer att hjälpa mig, till att veta mer av vad kommunikation är och vilka nya 

utmaningar som kan uppstå när hemmet och förskolan möts. Min reflektion kommer vidare att hjälpa 

mig att se ur ett maktrelaterat perspektiv och vad som står i förskolans läroplan kring samarbetet mellan 

föräldrar och förskolan. Hur kan jag se problemet ur föräldrarnas perspektiv och ta deras position? Vad 

gör att jag reagerar som jag gör? Vad gör att föräldrarna handlar som de gör? Syftet jag har är att studera 

kommunikationens betydelse mellan föräldrar och pedagoger i förskolan för att sedan se vilka följder 

som uppkommer för barnet när kommunikationen brister. Jag har för avsikt att även kasta ljus över 

maktrelationen som finns mellan pedagoger och föräldrar.  

 

För att komma längre så har jag behov av att reflektera mitt handlande utifrån flera olika uppfattningar 

och med detta skapa mig en mer djupare insikt av hela dilemmat. Genom olika etiska perspektiv 

kommer jag ta hjälp av att se mitt dilemma. Jag kommer även att belysa betydelsen och påverkan av 

Aristoteles tre kunskapsformer för min praktik. Jag anser att utbildning, lärande och omsorg är viktiga 

komponenter som vi pedagoger på förskolan ska förhålla oss till.  

Slutsatsen jag ser är att styrdokumenten är viktiga för mig som pedagog och lika viktig är samverkan 

med alla föräldrar på förskolan. Relationskompetens är betydelsefullt att ha när vi pedagoger på 

förskolan måste arbeta med det varje dag, genom alla våra ”möten” med pedagoger, barn och föräldrar. 

Den relationskompetensen fordrar att jag som pedagog har intuition och är enormt lyhörd på hur jag ska 

handla där och då.  

 

Nyckelord: Förskola, Föräldrar, Samverkan, Makt, Kommunikation, Professionalitet   
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1. Två berättelser: 

1.1 Att komma för sent när det är utflyktsdag       

   - Har Oskars föräldrar hört av sig? frågar Åsa. 

   - Nej, det har de inte, svarar jag.   

   - Hur ska vi göra om Oskar kommer när vi har hunnit gå iväg till hamnen för att mata fåglarna? undrar 

   Jessica. 

   - Föräldrarna får antingen gå ner till hamnen med honom eller så får han stanna kvar med Regnbågen, 

   svarar jag och märker i samma ögonblick att jag är irriterad.  

   

Det är onsdag morgon och klockan är snart nio. Jag och mina kollegor Åsa och Jessica samt en grupp 

femåringar befinner oss på förskolans gård. Solen skiner och dagens temperatur är behaglig. Det är 18 

grader, fast det är slutet av september. Idag ska vi gå ner till hamnen och mata änderna. Vi tänkte 

dessutom leta efter hösttecken i naturen under promenadens gång. Vi hjälper barnen att ställa sig i ett 

led. Förutom Oskar, så har alla barn kommit. Jag ser på klockan och tänker att Oskar kanske kommer 

snart. Vi måste börja gå till hamnen som ligger en bit bort från förskolan, så att vi hinner komma 

tillbaka till lunchen sedan.  

 

När jag står där och funderar hörs ett gnisslande ljud och grinden öppnas, det är Oskar och hans 

mamma.              

   - Vart ska ni gå? frågar mamman häpet och med skarp röst.         

   - Vi ska gå ner till hamnen och mata änderna. Vi har skrivit om detta i veckobrevet på Schoolsoft, 

   svarar jag och gör ett försök att se glad ut.  

Det är inte Oskars fel att hans mamma inte kan komma i tid, tänker jag. Min känsla är uppgiven och 

ödmjuk, så jag bestämmer mig för att vara professionell och komma tillbaka till mitt vanliga glada jag.  

 

Mamman går sakta in med Oskar och lämnar lite extra kläder på förskolan. Sedan kommer hon ut på 

förskolegården med honom och säger ett långsamt hej då och lämnar honom. Klockan har blivit 09.30 

och nu måste vi börja gå, så att promenaden inte ska bli för kort. 

 

   - Oskar, idag ska vi gå på promenad ner till hamnen och leta efter hösttecken! säger jag överdrivet 

   trevligt.        

Oskar börjar gråta och säger: 
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   - Jag vill inte. Jag vill ha min mamma tillbaka.  

Den uppretade sinnesstämningen hos mig rinner av och en känsla av ledsamhet uppstår. Oskar har svårt 

att lämna sina föräldrar vid lämning och i själva verket skulle han behöva ett lugnare avsked. Jag och de 

andra pedagogerna på avdelningen har pratat med Oskars föräldrar om hur betydelsefullt det är att han 

är på förskolan tidigt till vår verksamhet börjar och inte komma i sista stund. Det säger vi för att Oskar 

kan starta sin dag lugnt, fint och stillsamt och inte stressa in på förskolan. 

Föräldrarna verkar inte ha tagit till sig budskapet. 

   -Ska vi börja gå? Är alla barn och vuxna redo? ropar Jessica. 

Jag gör trots allt tummen upp och tar Oskar i handen och vi börjar att gå. Oskar ser inte så glad ut men 

följer med utan klagomål. Han ser att alla hans kamrater från avdelningen är redo för promenaden. Vi 

går i samlad trupp och efter en stund har tankarna på Oskars mamma bleknat. Jag tänker inom mig att 

vad bra det gick trots allt vid lämningen. Oskar blev inte så ledsen när han blev lämnad av sin mamma 

som han brukar bli. För nu måste jag som förskollärare ha fullt fokus på alla barnen och hösttecken vi 

ska leta efter.  

 

Nu är det eftermiddag och det är dags för alla barn att bli hämtade av sina föräldrar. 

När Oskars mamma kommer och hämtar sin son på eftermiddagen frågar hon mig: 

   -Vilken tid ska vi lämna Oskar på morgonen så att vi kommer i tid?  

   -Vi önskar att barnen kommer till förskolan senast nio om vi har någon aktivitet inplanerad, men det är 

   ju också beroende på hur barnet funkar vid lämning. Vissa barn lämnar föräldern utan problem och 

   vissa inte. Det är viktigt för Oskar att han får en bra start på dagen och kan komma in i verksamheten, 

   svarar jag.  

 

Jag informerar Oskars mamma om att snart ska vi arbeta med projekt och att Oskar missar massor om 

han inte blir lämnad i tid. Hon verkar lite upprörd och talar om att förskolan har för mycket 

gruppaktiviteter. Jag får genast en känsla av att hon har en negativ inställning till den verksamhet som 

utövas. Jag ser det på hennes kroppsspråk att hennes ögonbryn och ögon ser ilskna ut och jag ser och hör 

att hon är upprörd i rösten. Mina tankar avbryts av att hon säger: 

   -När Oskar började på småbarnsavdelningen var personalen inte alls lika hård. Där var det ingen fara 

   om man kom senare. Nu på stora avdelningen har ni gjort typ som en skola. Jag vill att mitt barn ska 

   leka under förskoletiden, det kommer att finnas tid i skolan att lära sig allt.      
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Jag inser vad Oskars mamma menar. I dessa banor har jag funderat många gånger själv. Att barnen 

måste först få vara barn, att få leka, skapa fritt att undersöka olika saker och sedan i skolan är man redo 

för all undervisning man ska få lära sig. Trots allt känner jag kravet av att försvara mitt yrke och att 

verksamheten utöver omsorg även måste omfatta utveckling och lärande. Jag säger sedan: 

 

   -Det är så att vi har styrda aktiviteter varje förmiddag, samtidigt har ju förskolan som mål att arbeta   

med lärande och utveckling utifrån förskolans läroplan. Man kan göra det på olika sätt…. 

Oskars mamma avbryter mig: 

   -Vad var det som hände? Varför låter ni inte barnen vara barn. Varför måste barnen hela tiden lära sig 

   något? De ska ju gå halva livet i skolan och få lära sig. Låt de ha roligt och leka nu!     

Jag samlar mig snabbt och säger: 

   -Jag förstår din frustration, som förälder skulle jag inte heller vilja att mina barn skulle vara 

   schemalagda från de är små. På liknande sätt hade nog jag också reagerat om det var så att deras 

   förskola skapade sin verksamhet liknande en skola. Dock menar jag att det går att koppla samman 

   lärande och utveckling med barnens egna intressen och lekar. Min upplevelse är att små barn är 

   nyfikna och vill lära sig så mycket som möjligt av världen omkring. Vi pedagoger finns där som 

   medforskande och kan ställa frågor till barnen för de som de visar intresse för och att sätta begrepp på 

   sin omvärld. 

 

Jag tänkte inom mig med en yrkesstolthet att alla vi pedagoger är viktiga för barnen på förskolan, där vi 

lär och utvecklar framtida världsmedborgare. Oskars mamma var tyst och lyssnade på vad jag hade att 

säga. 

   -Alla vi pedagoger på förskolan vill väl, vi finns här för alla barnen, svarar jag.  

   -Det ser jag och hör och tack att du har förklarat för mig, svarar Oskars mamma. 

Jag är fortfarande tveksam om Oskars mamma har tagit till sig samtalet vi hade tillsammans. Jag förstår 

Oskars mamma och vill visa henne omtanke, men istället ”undervisar” jag henne om förskolans roll 

samt utveckling och lärande. Gör jag det för att påvisa mitt viktiga uppdrag som förskollärare?  

1.2 Sen ankomst när vi ska till skogen 

Det är tisdag morgon och jag kastar en blick mot klockan som sitter på väggen i samlingsrummet, den 

visar kvart i nio. Jag är fortfarande lite stressad när jag öppnar dörren och går med stora steg ut på 

trappan som leder ut till förskolans gård. Det är skönt att jag ändå kom i tid, det var nära att jag kom för 
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sent i dag till jobbet. Bussen som jag skulle ta kom inte, men efter en stund kom en annan buss som jag 

kunde ta. ”Det var i grevens tid”, tänkte jag lättad när jag stod vid busshållplatsen med hjärtat i 

halsgropen. Jag tycker inte om att komma för sent. Jag känner mig lugn nu och stressen börjar lägga sig, 

så jag går mot stora gården. Förskolegården har börjat fyllas med föräldrar, barn och pedagoger. 

Endast jag har kommit ut från personalstyrkan på min avdelning där femåringarna går. Kollegorna 

Jessica och Åsa är kvar inne och håller på att klä några barn som ännu är inne och kom tidigt i morse. 

Klockan är nu kvart över nio och alla barn vi har förväntat oss komma har anlänt, utom Oskar. Vid 

trappan möter jag tre pojkar från vår avdelning.  

   -Hej, säger de i kör. 

   -Idag ska vi gå till skogen, säger en av pojkarna glatt.  

   -Ja, det ska vi göra, svarar jag tillbaka. Pojkarna går vidare med mig till stora gården.  

   -De kommer alltid för sent!, säger Jessica som precis kom ut till mig. Hon syftar på Oskars föräldrar. 

   -De kommer snart, säger jag högt och undrar inom mig, när kommer de? Min klocka visar halv tio. Nu 

ropar Åsa som nu har samlat femåringarna för avfärd till mig: 

   -Nu är klockan halv tio och vi måste börja gå snart om vi ska hinna gå till skogen, för vi måste vara 

   tillbaka vid elvatiden.  

   -Sonja, du kanske ska vänta in Oskar och hans pappa så kan vi börja gå i förväg säger Jessica. 

   -Bra förslag, svarar Åsa och jag i kör.  

 

Barnen i ledet har börjat att bli oroliga och orkar inte vänta längre, de vill börja gå till skogen. 

I samma ögonblick som barnen och pedagogerna ska börja gå till skogen, så ser jag i ögonvrån att 

Oskars pappa kommer genom grinden med Oskar. Han är inte stressad utan lugn när han kommer fram 

till oss. 

   -Vi tog lite sovmorgon idag. Men vad bra att vi kom precis när ni ska gå till skogen, säger Oskars 

   pappa.  

Jag vet inte vad jag ska säga till honom och inom mig så kokar jag och tänker att de tar sovmorgon 

nästan varje dag. 

   -Ja vilken tur ni hade idag, säger jag vänligt till Oskar och hans pappa. Jag hör hur Åsa muttrar högt: 

   -Föräldrarna måste passa tiden!, samtidigt som Oskar och hans pappa hör när hon säger det.  
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Jag känner att det inte är professionellt att säga så, fast jag håller med Åsa. 

 

   -Tack för att du väntade på oss! säger Oskars pappa till mig. 

   -Det är mitt jobb, svarar jag. 

   -Hej då nu går jag! säger pappan och kramar om sin son och går ut genom grinden. 

   -Hej då! svarar jag tillbaka. 

Åsas ord kom tillbaka i mitt huvud ”Föräldrarna måste passa tiden”. Visserligen kan jag erkänna, att jag 

själv har tyckt likadant som min arbetskamrat. Men när Åsa sa så till oss den här dagen blev det mycket 

tydligt och påfallande. Det lät besvärligt i mina öron fast jag själv har sagt likadant, men jag har inte 

själv reflekterat över det tidigare. Tonen Åsa sa det på, var hög och något beklämmande även om det är 

viktigt att tider passas.  

 

Lite senare när jag sitter på en stubbe i skogen i min lilla värld med tankar kring tisdagens och dagens 

situation, blir jag tillbakaputtad till verkligheten när barnen vill ha min uppmärksamhet. Oskar kommer 

fram och frågar: 

   -Sonja, kan du vända på stenen, säger han. 

Oskar sträcker fram sin hand som är full med jord. Han har utforskat skogen med hela kroppen. 

   -Ja det kan jag göra, svarar jag.  

Jag och barnen sitter där ett tag och tittar vilka insekter som finns under stenarna.  

 

Arbetsdagen löper mot sitt slut och det är dags för mig att gå hem. Under hemvägen börjar tankarna 

vakna upp till liv igen och far i väg från det naturliga mot det olösta. Jag kan inte låta bli att tänka på 

dagens händelse och min kollegas uttalande under tiden jag går hem. Det kan hända att Åsa har rätt i det 

hon säger tänker jag. Möjligtvis är det jag som måste förstå att det inte alltid går att se till varje individs 

önskningar och behov även om man ofta vill. Framförallt vid de tillfällen där vi har tidsanpassade och 

fasta aktiviteter bör man se till en hel grupps behov och önskemål. Det är alltid en balansgång att se till 

gruppen och individens behov och samtidigt driva den dagliga verksamheten framåt.  

2. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med essän är att studera och undersöka kommunikationens betydelse mellan föräldrar och 

pedagoger i förskolan för att sedan se vilka följder som uppstår för barnet när kommunikationen brister. 

Jag har även ändamål att kasta ljus över maktrelationen som finns mellan pedagoger och föräldrar. 
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Såsom jag skriver om i min berättelse där pappan tar sovmorgon, trots att han vet att vi ska gå en viss tid 

till skogen. Hur kan jag överbrygga den frustration som uppkommer när vår planerande verksamhet får 

stå tillbaka vid till exempel förseningar uppkomna av föräldrar, men ändå behålla min professionalism 

och möta barnet som många gånger kommer i kläm. Hur bemöter vi barnet i dessa situationer och hur 

gör vi det så bra som möjligt för barnet?  

 

Det dilemma som jag tampas med uppträder på olika sätt i dessa två berättelser. Jag upplever svårigheter 

i samverkan med dessa föräldrar. Samt nuvarande förväntningar som i sin tur åstadkommer en nötning 

mellan förskola och föräldrar. Vi människor bär med oss skilda erfarenheter och uppfattningar om 

fostran och barndom. Syftet med verksamheten och uppdraget har ändrat karaktär över tid och på olika 

vis har samhällsutvecklingen och de politiska vindpustarna gjort att människor har koncentrerat sig på 

olika saker genom åren. Dessa förändringar, tillsammans med ändringar i barnsyn, har självfallet 

inverkan i olika grad för föräldrar, pedagoger och övriga samhällets synsätt på förskolan som inrättning. 

Genom att jag tolkar och gör ett försök att tyda de olika åsikterna och agerandet som framkommer i 

berättelserna vill jag i denna essä dels pröva hur olika synsätt, egna erfarenheter och förväntningar på 

förskolans uppdrag kan skapa en friktion mellan föräldrarna och det professionella yrkesutövandet. Hur 

olika föräldrakontakter kan komma att påverka samarbetet och kommunikation mellan oss. Med detta 

hoppas jag kunna få, en uppfattning om och insikt i, hur jag i framtiden kan agera på ett mer medvetet 

sätt. På vilket sätt kan jag få samarbetet mellan parterna att fungera mer positivt för såväl barnet, 

föräldern och för personalen på förskolan? Min önskan är också att essän ska kunna vara till hjälp för 

läsaren, att det kan ge liv till förståelse hos läsaren eller fungera som ett stöd för ytterligare reflektion 

inom området. Jag önskar att essän kan ge fördelen av att se och reflektera över andras och sitt eget 

handlande för att komma till nya kunskaper och bli bättre. Mina frågeställningar är: 

• Vilken typ av relation kan jag ha med föräldrar utifrån min pliktetik, nyttoetik och dygdetik?   

• Hur kan makten mellan mig och föräldrarna beskrivas ur ett maktperspektiv? 

• Hur kan min praktiska kunskap hjälpa mig i bemötandet av föräldrar som kommer försent?  

3. Metod 

Jag har valt att använda mig av essäskrivande för att på det sättet reflektera över mitt dilemma. Det som 

är typiskt för en essä, enligt Alsterdal (2014), lektor och docent vid Centrum för praktisk kunskap vid 

Södertörns Högskola, är att den förutsätter en handlingssituation som är svårbedömd. Ur denna 

situation, koppla sina egna tankar och frågeställningar som man sedan kan besvara från olika perspektiv 
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till det man upplevt själv, som sedan utvecklas och leder till en essä (Alsterdal 2014, s.49). Anledningen  

till att jag valt denna form är att jag bedömer att den ligger nära den verksamhet jag befinner mig i. Min 

upplevelse är att det är svårt att visa prov på resultat i mitt arbete, då man inte har förmåga att bevisa 

eller bedöma hur ett barn uppfattar och tänker kring verksamheten. Det är via reflektionen vi kan se, det 

vi är med om tillsammans med barn, föräldrar och kollegor där vi kan se resultat. Beroende på vem som 

reflekterar över situationen så uppstår alltid nya vinklar, frågeställningar och tolkningar. Jag ska röra 

runt och vända på berättelsen och se ur olika infallsvinklar på mitt dilemma. Maria Hammarén (2005), 

journalist och handledare i skrivande, förklarar vikten av skrivandet i sin bok Skriva – en metod för 

reflektion. 

   Skrivande kan vara en metod både för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad 

   kunskap. Att synliggöra erfarenhet handlar om att hämta stoff ur sitt eget lager – för att 

   kunna belysa det. Det är en metod som är raka motsatsen till att förpacka budskap på  

   ett övertygande sätt, tvärt om så gäller det att befria sig från alla förpackningar och  

   alla förutfattade meningar (Hammarén 2005, s.17-18). 

 

Då texten skrivs i en process öppnas det, enligt Alsterdal (2014), till tankar som man kanske tidigare 

inte uppfattat (Alsterdal 2014, s.54). Vissa dagar skriver jag mindre och andra mer, men under 

processens gång får jag nya saker att tänka på. Jag uppskattar och ser det som gynnsamt för mitt 

essäskrivande när vi under seminarierna lyfter varandras texter och får nya infallsvinklar på det redan 

skrivna med hjälp av min handledare och kurskamrater. Via mitt skrivande önskar jag kunna vidga mitt 

seende och lyfta saker som jag tidigare ansett som självklara och få syn på saker som jag förut inte lagt 

märke till. Essäskrivandet har hjälpt mig att få insikt utifrån olika teorier och som jag har satt i 

förbindelse till mitt eget handlande. I min uppsats utgår jag från en egenupplevd situation på förskolan 

som, för mig, återspeglar ett dilemma. Genom att formulera mina tankar i skrift, önskar jag kunna skapa 

en distans till det upplevda för att skapa en kapacitet till att se det med andra ögon. Hammarén (2005) 

anser att förädling av språket genom skriftliga berättelser kan göra att vi får möjlighet att se oss själva ur 

ett utifrånperspektiv (Hammarén 2005, s.14). Jag förväntar mig att utifrånperspektivet kan hjälpa mig 

när jag för en dialog senare mellan olika teorier och mina egna tankar i min reflektion kring dilemmat. 

Anders Burman (2014), lektor vid Södertörns Högskola och docent i idéhistoria, beskriver Deweys teori 

om hur och vad man uppfattar blir till erfarenhet via reflektion. Han anser att Dewey lägger stor 

betydelse vid att reflektera över det som har inträffat och genom detta gör att en kunskap fastslås hos en 

individ. Innan man reflekterat över sina händelser är dessa bara rörig information. Genom 

reflektionsprocessen är det upplevelserna som kan stöpas samman och utveckla en djupare insikt och på 
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detta sätt kan bli en vana hos den reflekterande. Erfarenheten som man tar med sig sedan kan man 

utnyttja sig av i andra situationer (Burman 2014, s.36). Genom litteraturen, forskningen och min 

erfarenhet i förskolan försöker jag komma fram med föräldrarnas och pedagogernas agerande i de två 

berättelser samt reflektera över min praktiska kunskap. Genom att analysera arbetet ur teoretiska 

infallsvinklar ser jag detta på det sätt som barnets perspektiv, föräldrarnas perspektiv, pedagogens 

perspektiv, maktperspektivet samt Aristoteles tre kunskapsformer som är techne, fronesis och episteme. 

Jag har i detta essäskrivande haft som utgångspunkt utifrån författarna Broberg, Hagström & Broberg 

(2012), Nilsson (2009), Winther Jørgensen & Phillips (2000), Henriksen & Vetlesen (2013), 

Havnesköld & Risholm Mothander (2009), doktorsavhandling av Bigsten, Airi (2015) och Michael 

Foucault (1969). Jag kommer att skriva om anknytningsteorin, etik i arbete med människor, maktteorin 

med mera.   

Jo Bech-Karlsen (1999), journalist och författare skriver i sin bok Jag skriver, alltså är jag att ”Essän är 

öppen och sökande, sinnlig och reflekterande. Det knyter samman berättelse och reflektion” (Jo Bech-

Karlsen 1999, s.45). Reflektionerna kopplas samman i handlingen. Essän bjuder in till samtal och 

läsaren kan förflyttas i skrivarens tankevärld, genom att ta del av personens reflektion och upplevelse. 

Eftersom essän blir som en process kan man följa mellan teori och dilemma och det finns ömsesidig 

rörelse som provocerar varandra (ibid.). Jag kommer närmare mig själv, mina tankar och mitt handlande 

genom essän. Utmaningen blir för mig att ta till mig detta, för att kunna undersöka det och skapa mig en 

insikt för mitt eget handlande och vad jag vill få ur denna essä. Skrivandet kan även vara ett sätt för mig 

personligen att reflektera kring vad som hänt, mitt eget handlande men även varför situationer blev som 

de blev. 

4. Sekretess och etiska överväganden    

Den här essän är skriven efter vetenskapsrådets God forskningssed (2017) där regler kring forskaretik 

och forskningsetik benämns och i och med det följs i denna text. En viktig utgångspunkt som tas upp är 

att ”forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller 

informanter får behandlas” (2017, s.12). Namnen som jag använder mig av i den här essän är påhittade, 

med undantag av mitt. För att inte avslöja föräldrarnas identitet har jag valt att benämna föräldrarna som 

medverkar i min essä som föräldrar. Berättelserna som jag har skildrat är gestaltade på det sättet att 

ingen identitet avslöjas. Några detaljer har ändrats på för att göra essän etiskt rätt. De omgjorda 

detaljerna ligger i hur jag skildrat de olika mötena med vårdnadshavarna. Dock har jag främst gjort 

förändringar i detaljer och inte tagit bort något väsentligt. Jag har trots allt lyckats få fram det budskap 

som jag vill visa med mina berättelser utan att det ska gå att urskilja de olika situationerna. 
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5. Reflektion 

Nu när jag sitter och skriver min essä och tänker, så tror jag att jag på något sätt förstår, hur min kollega 

Åsa tänker när hon säger att ”Föräldrarna måste passa tiden!”. För hur skulle vi annars kunna ha en 

fungerande och bra verksamhet om föräldrarna ska få komma till förskolan när som helst. Särskilt på 

våra utflyktsdagar där de har blivit informerade och vet att det är betydelsefullt att de kommer i tid. Ska 

vi pedagoger fortsätta att invänta föräldrarna, kommer vi inte komma iväg. 

 

Man kan se det som en självklarhet att man måste passa tiden och som vuxen får man ta följderna som 

uppstår när man inte kommer i tid. Jag tänker att för ett litet barn kanske det inte är så självklart att inse 

och kunna ta konsekvenserna som blir. Jag undrar hur Oskar känner sig om morgnarna att alltid komma 

försent till förskolan och inte kunna börja dagen i lugn och ro. Han ser lugn och belåten ut men det är 

bara min upplevelse av hans ansiktsuttryck och kroppsspråk. I själva verket, vad vet jag om det? I 

ögonblicket, kanske Oskar inte bryr sig och tycker att det är helt okej att vara med sina föräldrar på 

morgonen och ha en mysig frukost. Oskar uttryckte att han ville vara med sin mamma den morgonen vi 

skulle på utflykt till hamnen. Jag kan tycka att Oskar får vara med sina föräldrar och ta det lugnt och 

komma lite senare de dagar när vi inte har någon aktivitet bokad. Nu jobbar hans föräldrar ganska 

mycket och ibland kan det vara bra för Oskar att kunna umgås och bara ta det lugnt och hinna äta sin 

frukost i lugn och ro. 

Oskar ser glad ut på morgonen som vi skulle gå till skogen, men det behöver inte betyda att han är 

tillfreds. Känslorna kanske ligger och bubblar inne i hans lilla kropp och funderingar som han försöker 

förstå. Dagen då han lämnades av sin mamma grät han då han saknade henne, kanske han behöver vara 

med sina föräldrar lite längre på morgonen. Föräldrarna är ju viktigare än vi pedagoger på förskolan, när 

jag tänker efter. Jag kommer fram till att egentligen är det mycket svårt att veta hur en annan person 

uppfattar en situation och det blir lite av en gissning när man ska göra denna förklaring.  

Genom att jag reflekterar om dilemmat så förstår både jag och läsaren berättelsen lite bättre.  

Carl Cederberg & Eva Schwarz (2013) är filosofer och författare som skriver i deras artikel om att 

reflektion är en förutsättning för att ledare och pedagoger i förskolan ska klara av att verka 

professionellt. En bra pedagog beskriver de, är någon som kan dra sig tillbaka, men också någon som 

lyckas vara med barnen. Man behöver reflektera för att kunna se vad kollegorna, barnen och man själv 

gör, och på vilket sätt man gör det man gör (Cederberg & Schwarz 2013, s.44-45). För att komma vidare 

så har jag behov av att reflektera angående mitt handlande utifrån flera olika synsätt och därmed skapa 

mig en mer djupare insikt av hela dilemmat.  
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Enligt Cederberg & Schwarz (2013) är pedagogisk reflektion beroende av kunskap, tid och utrymme. 

Kunskap i form av pedagogernas samlade erfarenheter men också i form av teoretiska perspektiv. De 

här erfarenheterna ger en situationsbunden vetskap som berör just denna situation som arbetslaget 

behöver reflektera kring och som rör just detta barn eller denna lek med mera. Därutöver behövs 

kunskap om själva reflektionsprocessen, om på vilket sätt ska man reflektera och till vilken avsikt (ibid., 

s.46). Författarna berättar om varför reflektion är viktig: 

   Reflektionen är viktig. Den vägleder oss i handling och ger samtidigt möjlighet  

   att kunna distansera oss från själva handlingen. […] Just denna reflexiva distans behövs  

   för att kunna handla professionellt och intuitivt som pedagoger och ledare (Cederberg & Schwarz 2013, s.49). 

 

Som jag ser det är det mycket betydelsefullt att det finns tid till reflektion i arbetslaget så vi får 

möjlighet att prata om och tänka kring hur vi förhåller oss till verksamheten, barnen och till oss själva. 

Att handla professionellt ökar våra möjligheter genom reflektionen, som jag tolkar Cederberg & 

Schwarz (2013). Jag tyder att författarna konstaterar att det behövs såväl teoretisk som praktisk kunskap 

för att kunna reflektera. Jag tolkar vidare författarna att det är viktigt att ha kunskap i hur man tänker 

igenom och vilka frågor man kan förhålla sig till. I våra gemensamma reflektioner på förskolan skulle 

det ha varit värdefullt att ha reflektion med kollegorna och föräldrarna över situationen, istället för korta 

informerande samtal eller kritiska kommentar.  

Jag har valt det etiska perspektivet för att man använder etik i arbete med människor. Arbeten med 

människor omfattar olika slags situationer då etiska reflektioner måste göras. 

Jag kommer att göra ett försök att belysa olika etiska teorier ur det Jan-Olav Henriksen och Arne Johan 

Vetlesen skriver om i boken Etik i arbete med människor (2013). Jan-Olav Henriksen är fil. dir och 

teologie dr, och därtill även professor vid den teologiska meningsfakulteten i Oslo. Arne Johan Vetlesen 

är fil. dir och professor i filosofi vid Oslo universitet. Det är två dilemman i texten som jag kan lägga 

märke till. Det första är handlandet precis när barnet blir argt och ledsen vid lämning på morgonen av 

sin mamma på utflyktsdagen och hur vi pedagoger förhåller oss mot barnet. Det andra är hur vi 

pedagoger handlar när kommunikationen inte är bra mellan förskolan och hemmet. Kommer denna essä 

leda till en klokskap, som ger mig starkare verktyg, att möta barn och föräldrar i liknande förhållanden i 

framtiden? Eller kommer jag att ha ännu fler frågeställningar när jag väl är klar? 

                                                                      *** 
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6. Etiska perspektiv 

6.1 Pliktetik 

När jag tar emot Oskar från sin mamma på morgonen gör jag detta på rutin och gör det så smärtfritt det 

bara går. Det gör jag så att Oskar kan gå in smidigt i verksamheten och inte vara ledsen över 

separationen från hans mamma. Jag ser kollegornas ögon och våra ögon möts och det uppträder en tyst 

kommunikation med en vädjan från dem att jag skall skynda mig och hjälpa Oskar, ur hans bekymmer 

och att vår utflykt kan börja. Den tyske filosofen Immanuel Kant är talesman av pliktetiken (Henriksen 

& Vetlesen 2013, s.175). Han anser att de moraliska handlingsreglerna ska kunna göras allmän utan 

möjlighet till motsägelser (ibid., s.176). Jag ser som pedagog en tolkning av Kants pliktetik att det är en 

möjlig åtgärd för att hantera ett etiskt dilemma. Varför kan jag inte vänta lite med Oskar på gården så att 

han kan lugna ner sig lite. Nu har hela gruppen blivit lidande av att vänta på honom och det börjar bildas 

irritation hos barnen av allt väntande. Det fanns en lärsituation att öva på just där. Att vi väntar på 

varandra och går tillsammans och hur viktigt det är att hålla tider för att det är inte bara föräldrarna och 

Oskar som blir berörda av att komma försent, utan hela barngruppen. Emellertid tänker jag vidare på om 

det blir etiskt rätt att göra situationen till en lärande situation utan möjlig handledning från mina 

kollegor. Henrik & Vetlesen (2013) tolkar Kant att bakom alla våra handlingar finns en typ av drivkraft 

som handlingarna kommer fram ur. Denna drivande kraft kan enligt Kant utformas i en ”(maxim)” 

(ibid., s.177-178). Kan det etiska i pedagogernas gärning ha möjlighet att ”formuleras i en 

handlingsregel (maxim)” (ibid., s.178) och agera i alla liknande situationer även med andra barn på 

förskolan? Enligt Henriksen & Vetlesens (2013) tolkning av Kant en handlingsregel är i gång om att du 

ska kunna bli behandlad som du behandlar den andre. Det finns en drivande kraft som är moraliskt 

grundad, en slags plikt som även är ansluten till en ”konkret handling”(ibid., s.178). Personligen skulle 

jag inte vilja bli bemött som Oskar i berättelsen blev, det blev en stressad och pressad situation. Jag 

skulle förmodligen känna mig blyg, irriterad, oförstådd och utsatt om jag var i hans ställe.  

 

Enligt Henriksen & Vetlesen (2013) kräver arbete med människor ett synsätt format av mottaglighet och 

öppenhet för andras behov (2013, s.149). Jag har både ansvar och omsorg över Oskar på förskolan och 

jag och mina arbetskamrater tillmötesgår hans behov. Ett moraliskt subjekt är en person som tillmötes 

kommer andras behov genom att visa omsorg och ansvar (2013, s.150). När Oskar senare hade stått ett 

tag med sin ilska och frustration över att inte bli förstådd och längtan efter mamman blev för stor, 

förekom det tyst kommunikation och denna gång var vi pedagoger eniga om att jag skulle hålla Oskar i 

handen under vår höstpromenad ner till hamnen och gå sakta med honom tills han har lugnat ner sig.  
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Det Henriksen & Vetlesen (2013) skildrar kring pliktetiken är ”[a]tt göra något av plikt är att ha en 

bestämd typ av etisk motivation för sin handling" (2013, s.175). Jag sätter i förbindelse till när Oskars 

mamma ber om råd om vilken tid hon ska lämna Oskar på morgonen så att de ska komma i tid. Den 

etiska bedömningen i situationen blir att jag vill vara behjälplig för föräldrarna så att de kan ge Oskar 

hjälp. När liknande situationer kommer ska jag enligt pliktetiken kunna genomföra samma handling.  

Med det anser jag att om jag accepterar att ta över fostran till viss del från föräldrarna, måste jag kunna 

ge alla föräldrar som jag möter liknande tjänst. Föräldrarna kanske har ett annat förhållningssätt till 

barndom och flexibilitet och de fostrar barnet enligt det.  

 

Min första fråga är vilken typ av relation kan jag ha med föräldrar utifrån min pliktetik, nyttoetik och 

dygdetik?  

 

Författarna formulerar därtill att en plikt ska fungera som en hjälp ”om vad som är rätt att göra” (2013, 

s.174). I skildringen är det inte min plikt att göra det vårdnadshavarna begär, men ibland gör jag det 

ändå. Jag väntade på Oskars pappa och Oskar när alla gick till skogen, för att jag ville göra avskeden 

smärtfritt från pappan vid lämningen. Jag tänkte att det bästa för Oskar är att hans dag börjar bra. När 

Oskar mår bra då kan han ta till sig dagens lärande och utveckling på förskolan. Han har den närmaste 

anknytningen till mig av alla pedagogerna på avdelningen. Pliktetiken är viktig för mig. Varför gör jag 

det och på vilka grunder? I förskolans läroplan 2018 står det att: 

 

   Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid  

   vila  på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som   

   arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling  

   utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 

   estetiska (Skolverket 2018, s.10). 

När vi pedagoger har läroplanen som grund är det vår plikt att ge varje barn hjälp genom att stimulera 

och tydligt visa ett bra uppförande. Jag tolkar att det inte är min plikt att ta över föräldrarnas ansvar att 

fostra deras barn. Däremot undrar jag i vilken riktning ska jag dra gränsen så att det blir bra för barnet? 

Var går min gräns och min skyldighet som pedagog?  

                                                              *** 

6.2 Nyttoetik 

Varför lät jag bli att konfrontera Oskars pappa när de kom för sent till förskolan när vi hade 

skogsutflykt? Henriksen & Vetlesen (2013) skriver om ”nyttoetik” att man noga undersöker handlingar 
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ur konsekvensen eller det mål handlingen leder till. De berättar dessutom om att nyttoetiken tänker: 

”Vilken handling kommer det att vara nyttigast att göra?”(2013, s.206). Skulle jag ha tillrättavisat 

pappan eller var det bra att jag välkomnade dem med öppna armar? Jag tänkte gott och väl på vilken 

handling skulle vara till nytta för barnet? Det var handlingen som var att vara välkomnande och 

professionell i sitt handlande och att samarbeta med föräldrarna. Alla vinner på det barnet, föräldrarna 

och pedagogerna.  

 

Genom att jag visade med mitt glada kroppsspråk och min praktiska kunskap, så fick både föräldern och 

barnet tillit och det blev en bra dag för Oskar. Han var ju ledsen över att lämna sin mamma, men lycklig 

över att gå på utflykt med sina kompisar. Jag såg på hans ansiktsuttryck att han sken upp när han fick 

reda på var vi skulle gå. Vilken handling är nyttigast? Aristoteles frågar sig vad kunskap och etik har 

med varandra att göra? Han svarar kort på denna frågan och ger kunskapen en ledande roll i det han 

berättar om som målet för etiken: ett lyckligt liv (Nilsson 2009, s. 39). Jag kommer längre fram i essän  

skriva och beskriva mer om påverkan och betydelse av Aristoteles tre kunskapsformer för vår praktik.   

                                                             *** 

6.3 Dygdetik 

Dygd beskrivs av Henriksen & Vetlesen (2013) ”vara en stabil attityd som sätter oss i stånd att 

förverkliga det goda” (Henriksen & Vetlesen 2013, s.218). De talar om att det är ett pålitligt, modigt och 

rättvist karaktärsdrag att arbeta utifrån dygd. Man kan sammankoppla det etiska i dygdetiken med 

praktisk klokhet. Där en persons yrkesvanor i samarbete med förståelsen för plikter, olikheter, regler och 

olika sätt att fundera på, som skapar en praktisk kunskap om vad som är etiskt bra i olika dilemman 

(ibid.). Dygdetiken ger viss riktning på hur jag som person vill vara, såsom hur jag vill vara en 

förskollärare. Det är lätt att tappa perspektiv över förhållanden när det är många barn i ledet som väntar 

på att få gå på utflykt och mycket att hålla reda på. Jag konstaterar att det kan vara bra att resonera 

gemensamt om metoder och uttryck med vårt arbetslag för att stärka Oskar vid lämningen och hans 

föräldrar. Jag kopplar tillbaka till reflektionens betydelse som jag diskuterade tidigare i min reflektion. 

Jag har arbetat med mina nya kollegor endast en kort tid och min erfarenhet är att det skulle kunna ta 

lång tid att hitta förhållningssätt på ett djupare plan tillsammans. Bra diskussioner är en bra början att 

öppna upp för reflektion, där vi alla pedagoger ska ha samma förhållningssätt på förskolan och undvika 

att säga: 

   -Föräldrarna måste passa tiden! som min kollega Åsa sa, så att Oskars pappa och Oskar hörde.  

                                                               *** 
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7. Förskolans läroplan och relationen mellan förskola och hem 

Förskolans läroplan 2018 är ett av de styrdokument som ligger till grund för förskolans arbete. Det är en 

skrift som förklarar vilken värdegrund förskolan har och hur uppgiften som sysselsatt pedagog inom 

förskolan är skapat. Målen är strävansmål inom ett antal varierande kategorier. Jag har för avsikt att se 

närmare på det som behandlar mitt dilemma, närmare bestämt kommunikationen mellan hemmet och 

förskolan och även värdegrundsfrågor. Med hjälp av läroplanen kan jag få mer insikt i hur jag ska 

samarbeta med föräldrarna. I förskolans läroplan står det att:    

 

   Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina  

   förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål 

   utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse 

   för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå 

   och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att  

   förskole tiden blir positiv för barnen (Skolverket 2018, s.8). 

 

Barn gör som vi vuxna gör. Enligt vem kan man tycka? Jag bär med mig från min uppfostran. Därför 

belyser citatet ovan det ansvar vuxna har mot barn. Jag funderar över att Oskar råkar komma i en 

situation som förvirrar honom när han på ett sätt blir delaktig till att föräldrarna inte tycks vara eniga 

med hans förskolepersonal.  

Vi pedagoger tycker att det är betydelsefullt att lära barnen att komma i tid och hålla det vi har kommit 

överens om. Oskars föräldrar tycker att det är viktigt att inte begränsa barnen med ett mycket tydligt 

schema redan när de är små. På vilket sätt påverkar det Oskar? Vems förhållningssätt ska han ta emot 

och vem ska han lyssna på? Med samarbete tänker jag förskolan och hemmet delar med sig av sina 

bilder av barnet, för att tillsammans skapa ett sammanfattande intryck och se vad barnet bäst behöver.  

 

Brodin & Hylander skriver i sin bok,  Att bli sig själv – Daniel Sterns teori i förskolans vardag att ”teori 

kan ge struktur och mening åt de egna erfarenheterna, öka förståelse och stimulera till att pröva nya 

grepp” (Brodin & Hylander 1997, s.15). Jag har läst olika teorier på förskollärarutbildningen om barns 

utveckling och lärande som bedöms vara en viktig grund för ett bra pedagogisk arbete. Jag kan få hjälp 

av teorier genom att jag analyserar och förstår barns uppförande bättre och deras handlingar och se på 

barnet som kompetent, se barn som medmänniska och helhet med egna sätt att lära sig och tänka.  
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8. Olika perspektiv utifrån mitt dilemma 

  

8.1 Professionellt perspektiv 

För mig blir bilden klar att läroplanen slår fast vid en syn på barnet som projekt där barn behöver  

utmaningar och stimulering för att kunna utvecklas varierande och rikt. Då läroplanen är bindande så 

tyder jag att arbetet måste utgå ifrån denna uppfattning vilket betyder att pedagogen på olika vis ska 

stimulera dess utveckling och utmana barnen. Eftersom jag tidigare varit inne på, har vi pedagoger och 

föräldrar olika personliga förförståelse för förskolans uppdrag och barns utveckling. Fast i enlighet med 

mitt uppdrag som professionell så är jag beroende vid att se på förskolans uppdrag och barns utveckling, 

från den syn som läroplanen föreskriver. Hur en förälder väljer att stimulera eller utmana barnet i 

hemmet kan jag emellertid inte styra över, men jag vill förklara att det trots allt är avgörande för hur 

barnets lärande och utveckling kommer att visa sig om vi har en samsyn eller inte. Jag kommer därför 

att reflektera kring olika omständigheter som kan påverka samverkan och hur detta i sin tur kan komma 

att ha verkan på barnet. 

 

I läroplanen för förskolan står det att: ”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” (Skolverket 2018, s.10).  Jag tycker att omsorg, 

utbildning och lärande är viktiga faktorer som vi pedagoger på förskolan ska förhålla oss till. Dessa 

styrdokument är viktiga för mig och varje dag jobbar jag med dem på min förskola.  

 

Mina två berättelser visar två olika aspekter av samma dilemma. Jag har jobbat inom skolan i 13 års tid, 

där det är viktigt med tidsperspektivet såsom att komma i tid till skolan. Det är min bakgrund som gör 

att jag tycker att vikten av att passa tiden är viktig. När barnen sedan börjar i förskoleklass är det 

skolplikt och skolgången blir svårare om man inte kommer i tid. Problematiken med föräldrar som inte 

respekterar förskolans rutiner samt hur förskolans personal förhåller sig till detta. Jag som förskollärare 

har ett ansvar att arbeta efter och att nå upp till en samverkan med alla föräldrar. Det goda samarbetet i 

dilemmat tycks omöjligt i detta fall, men ändå får jag inte ge upp min ansträngning om att skapa detta 

samarbete. Jag upplever att Oskars föräldrar har svårigheter att respektera våra tider för utflyktsdagarna, 

så att inte Oskar eller hela barngruppen blir lidande. Svårigheter i kommunikationen med ett barns 

föräldrar vill jag inte ska ha en negativ inverkan på mig och mitt uppdrag.   
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Tomas Rahm & Gunlög Wall (1990) är förskolepsykologer och skriver att som personal ser man till 

förskolan som en enhet och på det enstaka barnet som en del i den här helheten (Rahm & Wall 1990, 

s.14). Jag ser till att alla barn mår bra på förskolan och får vara med på allt vi planerar. Jag tänkte både 

på barngruppen som var klara och väntade otåligt på Oskar och jag tänkte på Oskar att han måste 

komma nu så att vi kan gå tillsammans till skogen. Författarna Rahm & Wall (1990) skriver vidare om 

att personalen förväntas behandla barnen lika, det vill säga att pedagogen inte medvetet skall stöta bort 

något barn eller favorisera. I förskolan blir det viktigt med gemensamma fasta rutiner och regler än det 

man har hemma. En stimulerande pedagogisk verksamhet och god omsorg har alla pedagoger ansvar för 

att alla barn i gruppen får det. Varenda barns behov måste balanseras mot de övriga barnens behov i 

våra ögon. I förskolan kan man inte ta likadan enskild hänsyn som i hemmet (ibid.). Personalens makt är 

enligt mig, när de styr sin planerade verksamhet som inte möter upp Oskars familjs behov. Jag har tänkt 

på att vi kan lägga om verksamheten och göra våra utflykter på eftermiddagarna istället. Barnen är då 

mätta, utvilade och alla barn är där som ska vara under dagen. Men då är det vi personal som ska ha våra 

raster och det är alltid någon som ska sluta tidigt eller hjälpa till i någon annan avdelning vid sjukdom 

av personal. Det är väldigt sårbart att det ska fungera i praktiken, så denna tanke är mer eller mindre 

omöjlig.  

 

8.2 Barnets perspektiv 

Jag försöker att ta Oskars perspektiv att han kanske mår bra av att äta frukost med sin mamma eller 

pappa beroende vem som lämnar på morgonen. Han kanske behöver mer tid med sina föräldrar för de 

jobbar mycket och det är kanske den enda lugna stunden han har med sina föräldrar på morgonen. På 

eftermiddagarna ska man gå på olika aktiviteter och då blir det inte så mycket tid för att umgås 

tillsammans. Varför tar jag barnets perspektiv? När jag nu tänker tillbaka så kan jag minnas att Oskars 

lämningar med pappan gick bättre än med mamman. Han sprang och grät efter mamman och ville inte 

bli lämnad på förskolan. Oskar rör sig varje dag mellan hemmet och förskolan och vågar testa nya saker 

när han är med sina föräldrar hemma. Föräldrarna har uttryckt det och att Oskar är mer försiktig på 

förskolan. På förskolan är det inte som i hemmiljön och Oskar kanske inte känner sig tillräckligt trygg 

för att våga lika mycket där. Det kanske är övergången mellan förskolan och hemmet som är besvärlig 

för Oskar eller kan det vara separationsångest, att säga hej då! Att ta farväl och säga hej då till sin 

mamma och väntas gå ner till hamnen sedan för att mata änderna kan vara svårt. Att säga hej då till 

pappa och förväntas att villigt följa med till skogen kan också vara ansträngande för Oskar. Kan det 

finnas något som saknas i Oskars anknytning till sina föräldrar? Oskar vill inte släppa taget om sin 

mamma vid lämningen på förskolan. Mina kunskaper om anknytningsteorin som vi fått i tidigare kurser 
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tar jag hjälp av för att hjälpa Oskar. Jag förstår att han behöver en tydlig förberedelse för att hans dag 

ska bli bra, så jag tar Oskars hand och berättar hur dagen ska se ut för honom. Jag förstår att Oskar 

behöver en tydlig förberedelse för att hans promenad ner till hamnen ska bli meningsfull och bra. Malin 

Broberg leg. psykolog och docent i psykologi, Birthe Hagström förskollärare, speciallärare och fil.dr. i 

pedagogik samt Anders Broberg ( 2012) leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk 

psykologi. De skriver i sin bok Anknytning i förskolan: Vikten av trygghet för lek och lärande att talar 

man om trygghet i förskolan utnyttjar man ofta anknytningsteorin som modell för att skildra hur de 

minsta barnen knyter an till en person, ofta är det en förälder i avsikt att överleva (Broberg, Hagström & 

Broberg 2012, s.37). Jag upplever att Oskar ändå känner sig trygg på förskolan. Lämningarna med 

mamman känns jobbiga och när vi byter till otrygga miljöer så känns det jobbigt för honom. Trots det 

bristande samspelet i kommunikationen emellan de vuxna, bidrar det inte till att hjälpa Oskars övergång 

mellan de två livsvärldarna. Broberg, Hagström & Broberg (2012 )skriver om dessa två världar: 

    

   Att barnet ser de vuxna från de två världarna mötas och småprata gör att barnet kan inta 

   förskolevärlden till ljudet av de vuxnas vänliga röster[…]Genom det lilla morgonsamtalet 

   mellan förälder och pedagog känner både barnet och föräldern att världarna möts, att det 

   finns en koppling (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.180-181). 

 

Oskar kommunicerar sina behov via sitt kroppsspråk. Han börjar dagen med att observera de andra 

barnen och miljön noga, vilket jag bedömer visar att han har behov av att starta sin dag på förskolan i 

lugnt tempo innan han får välja en aktivitet. Inom utvecklingspsykologin används begreppet 

transaktionell ”för att beskriva hur en mängd olika faktorer samvarierar i barnets utveckling” 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.23). Den transaktionella processen är verksam gällande 

miljö, arv och tid och  

 

   kan enkelt beskrivas som att varje avsänt budskap påverkar mottagaren, så att varje svar 

   är en produkt av de budskap och svar som tidigare avgetts. På detta sätt bildas en kedja 

   eller ett pingpongspel, med tiden som en viktig dimension[…]Barnets beteende i nuet är  

   alltså en effekt av hur de ärftliga egenskaperna har modulerats av den miljö barnet vuxit 

   upp i och de erfarenheter barnet fått (ibid., s.24). 

Allt som barnet upplever sätter därför sitt avtryck på den vuxna person den kommer att bli. 

Oskar upplever förmodligen att något i kommunikationen inte är bra mellan sina pedagoger och 

föräldrar. Om det inte går att ändra denna relation så går det att tänka över hur Oskar berörs av den. 
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Pojken är i början av sitt liv och det som händer i hans barndomstid kommer att inverka på hans 

utveckling och utforma den Oskar kommer att bli, både som barn, ungdom och vuxen. Handlingen som 

äger rum på förskolans gård är därför inte att nonchalera.  

 

Havnesköld & Risholm Mothander (2009) skriver att ”Anknytningsteorin handlar om utforskande för att 

utveckla egen kompetens, egna färdigheter och jagfunktioner. Detta beteendesystem har sin plats när 

barnet inte är stressat eller oroligt” (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.188). Oskar var orolig 

och stressad över att lämna sin mamma och gå en promenad som han inte var redo för att göra. Det är 

skillnad på när pappa lämnar, han är sen men vet vad vi ska göra under dagen. Han läser på Schoolsoft 

och är väl underrättad och kan informera Oskar vad som kommer att hända på förskolan. Det är 

annorlunda med Oskars mamma, hon är inte så insatt och kan då inte förbereda Oskar för dagen. Vi 

pedagoger har märkt skillnaden mellan föräldrarnas agerande vid lämningarna. 

 

Havnesköld & Risholm Mothander (2009) förklarar att barnets anknytning till en vuxen reagerar av två 

huvudsakliga beteendesystem som förefaller i motsatt riktning, där det ena utgörs av barnets behov av 

närhet och trygghet samtidigt som det andra systemet som är format av ett behov av utforskande och 

frihet. Därför baseras anknytningen på ett samspel mellan barn och pedagog som i sin tur kan medverka 

till hur barnet söker kontakt och vilket gensvar som kontakten skapar (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009, s.188). När mamman lämnar Oskar kan han inte lämna sin mamma. Han blir ledsen 

och otrygg och vill inte gå på utflykten. När jag ger Oskar min hand känner han närhet och trygghet och 

kan lämna sin mamma på ett bra sätt. 

Enligt Havnesköld & Risholm Mothander (2009), ”anknytningsteorins kärna förutsätter att barnet kan 

lita på att anknytningspersonen finns tillgänglig för skydd och närhet när fara hotar” (2009, s.195). 

Därför söker sig Oskar till mig som jag upplever är hans anknytningsperson på förskolan och han känner 

sig trygg hos mig. Jag har bra anknytning till Oskar, så när han blir borttagen mot sin vilja från sin 

mamma vid lämningen på morgonen kommer han till mig. Detta tyder jag på så sätt att anknytning kan 

inte endast handla om närstående relationer mellan föräldrar och barn, utan barnen kan knyta an till en 

annan vuxen i sin omgivning. Exempelvis, i förskolan brukar ett barn knyta an till den pedagog som 

oftast är ansvarig för barnets inskolning. Det är då oftast den personen som är mest med barnet. Vilket 

jag upplever är en förutsättning för att skapa en anknytning. 

 

8.3 Föräldrarnas perspektiv 

Tanken slår mig att barnet inte kan påverka lämningstiderna utan det är föräldrarna som måste lära sig, 
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som min kollega Åsa säger. Jag kan förstå och hålla med min kollega i detta, men jag är tveksam till att 

det är vår uppgift att uppfostra barnen i förståelsen och vikten av att vara i tid samt rutiner i samhället.  

På föräldrarnas egen klocka har tiden kanske inte ens börjat ticka. Kanske är det så att det inte är 

vårdnadshavarna som tar åt sig av vår tillrättavisning när de kommer för sent, utan det blir barnet som i 

högsta grad blir straffat och eventuellt lidande. Jag tänker att man uppmärksammar problemet med sen 

ankomst med föräldrarna och frågar efter deras rutiner. Jag förklarar för föräldrarna att det är viktigt för 

barnet att vara där i uppstarten. Jag eller mina kollegor kan ta emot barnet i lugn och ro. Vid utflykter 

kan föräldrarna inte kräva att pedagogen ska möta upp på samma sätt. För då har man hela gruppen som 

är otålig och vill börja gå till skogen, promenaden med mera. Varför inte kan man tycka? Vi har ju alltid 

hela barngruppen med i vanliga fall. Det kan bero på övergångssituationen som kan kännas svår både 

för barn, föräldrar och pedagoger. Tomas Rahm och Gunlög Wall (1990) skriver att i föräldrarnas ögon 

är förskolan platsen, där deras barn får tillgång till en stimulerande miljö och en god omsorg, när de är 

på jobbet. Förväntningarna som föräldrarna har på förskolan, utgår utifrån de behov de personligen har 

som familj och inte vad som är bra för förskolan. Föräldrarna i en förskolegrupp har inte kontakt med 

varandra så mycket, så de kan inte se att de ibland har olika önskemål mot förskolan (Rahm & Wall 

1990, s.15). Jag upplever att föräldrarna utövar sin makt genom att inte komma i tid utan kommer mitt i 

verksamheten så att Oskar blir ledsen och inte vill komma in på förskolan.  

 

Jag upplever att de vill vara med sitt barn på morgonen och mysa och äta frukost i lugn och ro. Kanske 

de kan gå till förskolan istället för att ta bilen eller bussen och så få mer tid med sitt barn. De låter bra, 

men håller det i längden tänker jag. Vad lär föräldern sitt barn? Att inte komma i tid, inte bry sig att alla 

pedagogerna på avdelningen och hela barngruppen väntar på dem. Jag kommer från skolans värld, där 

jag har jobbat som barnskötare i 13 år. I skolan är det viktigt att komma i tid, eftersom det är skolplikt. 

För att komma längre i mina reflektioner vill jag titta närmare på relationen som finns mellan mig och 

Oskars föräldrar. Jag kommer att inta förälderns perspektiv i dilemmat. Hur skapar man en tillförlitlig 

relation med föräldrarna? I den  nya läroplanen 2018 står det att ”arbetslaget ska ta ansvar för att 

utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen” (Skolverket, 2018, s.17).  

 

Detta får mig att reflektera runt hur föräldrarna upplever oss pedagoger i förskolan. Vi pedagoger 

behöver ibland försöka närma oss föräldrarnas perspektiv, hur de ser på en situation. 

Relationskompetens är viktigt att ha när vi pedagoger på förskolan måste arbeta med det dagligen 

genom alla våra ”möten” med föräldrar, barn och pedagoger. Den relationskompetensen kräver att jag 

som pedagog har fingertoppskänsla och är otroligt lyhörd hur jag ska agera där och då. I boken 
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Relationskompetens för pedagoger skriver Juul & Jensen (2003) att det är pedagogerna som har ansvar 

för atmosfären på samtalet. Nämligen stämningen, tonen och atmosfären inför, under och efter samtalet. 

Anledningen till det är att relationen är ojämn och det är pedagogen som bär mest makt (Juul & Jensen 

2003, s.188). Det får mig att tänka på vad för stämning jag byggde upp inför samtalet. Tillberg Lotta 

Victor (2016) skriver i sin essä om Kvalitet i förskolan – ett föräldraperspektiv om hur det kan vara en 

omvälvande tid i ens liv att bli förälder. Föräldrarna blir en del av förskolans värld, vare sig de vill det 

eller inte. I kretsen av nya människor i en främmande miljö ska en identitet som förälder uppstå. Många 

föräldrar tycker att småbarnsåren är en bräcklig tid. Detta tar man med sig i mötet med de som arbetar 

där och in i förskolan (Tillberg Lotta Victor 2016, s. 313). I berättelsen har vi utflyktsdag på onsdagar 

och skogsdag på tisdagar. Då är det viktigt att föräldrar lämnar sina barn innan nio så att vi kan planera 

vår verksamhet. Vi vill att alla barn är på förskolan i tid så att vi kan börja gå då. Vid många situationer 

har Oskars föräldrar varit försenade och då uppstår ett dilemma. Ska vi alla gå till skogen? Ska vi alla 

vänta på honom? Ska en pedagog vänta på honom? Är det möjligt, om det är brist på personal?  

Vi har 20 barn på avdelningen och är det säkert att gå två pedagoger med 19 barn och är det relevant att 

jag väntar in Oskar och kommer efter, eller är det Oskars föräldrars ansvar att komma efter oss? Vad blir 

det för pedagogisk utflykt då? Vi pedagoger brukar vara flexibla och kunna ordna allt, det tycker jag är 

viktigt i vårt jobb, men hur mycket ska vi vara till lags för föräldrarna? Det här är vår arbetsplats och vi 

har rutiner, arbete att utföra och tiden är knapp. Vi pedagoger har ett ansvar för hela barngruppen och 

inte bara Oskar. Nu blir hela barngruppen lidande och påverkas negativt när vi väntar på Oskar och hans 

föräldrar.  

 

Jag har valt forskning av Airi Bigsten (2015). Hennes forskning har jag valt för att se närmare på vad 

hon tycker om fostran i förskolan. Hon har skrivit en doktorsavhandling om just Fostran i förskolan, 

Airi Bigsten är förskollärare och doktorand. Studiens syfte är att få kunskap om fostran i förskolan 

genom att studera förskollärares motiv för fostran och hur de upplever det egna handlandet i mötet med 

barnen. Med fostran menas de handlingar där ändamålet är att påverka och forma barns utveckling och 

handlande som personer till något som uppfattas önskvärt (Bigsten 2015,s.18). Därmed avser fostran 

pedagogiskt handlande i avsikt att stödja barns växande: både själv och att vara människa i gemenskap 

och relation med andra, i framtiden och nu (ibid.). Jag anser att i förskolan ska barnen lära sig saker, det 

är självklart. Men ska det bli förskolans uppdrag att fostra barn eller är det föräldrarnas ansvar? I 

Bigstens studie innebär detta att förskolan ses som en del av vuxnas och barns världar där fostran erfars, 

uttrycks och tar form (Bigsten 2015, s.19). Tanken är att barn skall växa som individer, däremot också 

som samhällsmedborgare (Bigsten 2015, s.13). Enligt min uppfattning tycker jag att jag lär ut till Oskar 
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att passa tider på förskolan är viktigt. Det lär jag honom så att han ska passa tider när han går i skolan, 

högskolan och sedan på sitt framtida jobb. Han ska bli en bra och nyttig samhällsmedborgare som är bra 

för samhället och för sig själv. 

8.4 Maktperspektiv 

Min andra fråga är hur kan makten mellan mig och föräldrarna beskrivas ur ett maktperspektiv? 

 

Jag behöver ha i åtanke att varje möte jag har med Oskars föräldrar sker på förskolan, det vill säga i min 

arena där jag förfogar över en viss makt, eftersom det är min arbetsplats där jag känner mig bekväm. 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver om hur Foucault såg makt som både förtryckande men 

även som något produktivt. Enligt honom var makten produktiv då den möjliggör för ett skapande av 

”vår sociala omvärld” och gör att ”objekt skiljs åt och får karakteristiska och relationer till varandra” 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.20). Meningen med att jag tar upp makten är för att göra synlig 

dess inverkan på mitt sätt att vara mot föräldrarna och föräldrarnas makt. 

 

Thomassen (2007) tolkar Foucault, och gör relevant för barnomsorg. Makten är inom barnomsorgen 

starkt kopplad samman med kunskapen att lyckas göra dessa skillnader. Makt och kunskap är enligt 

Foucault något som hör ihop, även makt och språk: ”som yrkesutövare befinner sig vårdpersonal och 

socialarbetare i ett maktfält där det språk som används omedelbart försätter patienter och klienter i en 

viss position” (Thomassen 2007, s.134).  

Jag vill förtydliga citatet ovan till min praktik. Som förskollärare befinner jag mig i ett maktfält där det 

språk jag använder försätter föräldrar i en viss position. Jag kan föra ett samtal med föräldrar om 

förskolans läroplan och använda termer som omsorg, utbildning och lärande. Innebörden av dessa ord 

vet jag, men vet föräldrarna vad dessa ord betyder? Det kan leda till att det blir en klyfta mellan 

förskolan och hemmet och därför måste vi pedagoger vara lyhörda när vi talar med föräldrarna. Därför 

är det viktigt att samtala på en nivå så att föräldrarna förstår och inte ”prata över deras huvud”, det är 

viktigt att även ge föräldrarna en förståelse för begreppen vi använder oss av. Mötet med Oskars 

föräldrar äger alltid rum i förskolan med de aktuella diskurserna väl skyddad. Det kan hända lätt att 

förskolan bara blir pedagogernas arena och följden blir att pedagogerna besitter total makt i mötet med 

vårdnadshavarna. Därför är det viktigt att jag tänker på att jag använder denna makt med stor 

försiktighet såsom idéhistorikern Gustavsson (2000) skriver eftersom ”[d]iskurser som har institutionellt 

stöd har större makt och kan därför göra större anspråk på sanning” (Gustavsson 2000, s.86). Jag har det 

avgörande ansvaret för att mötet blir så utvecklande och bra för båda sidorna eftersom våra möten sker i 

min arena – förskolan. För mitt uppdrag är när jag tolkar förskolans läroplan; att jag som blivande 
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förskollärare har skyldighet för att se till att möten blir av, samarbete skapas och att dessa möten och 

denna samverkan blir produktiv. Jag anser att en viktig del av en pedagogs verktygslåda är att våga 

överta det ansvar som arbetet behöver. 

9. Diskurser  

Jag kommer nu att fokusera på en teori som koncentrerar på olika faktorer som har inflytande på 

människans utveckling: socialkonstruktivismen. Michel Foucault (1969) var en förgrundsfigur inom 

socialkonstruktivismen. Med hans hjälp är det intressant att granska hemmet och förskolan som två 

olika praktiker med olika diskurser. För att förtydliga; med praktisk tillämpning tänker jag ett område 

där det praktiska arbetet är i fokus. Det som sker i praktiken (exempelvis i förskolan och i hemmet) kan 

teorier ligga som grund men påvisar sig först i olika handlingar. Vad betyder begreppet diskurs? 

Foucault säger att diskurser står för en mängd teckensekvenser, i den utsträckning dessa utgör utsagor, 

nämligen i den utsträckning man kan tilldela dem särskild existens (Foucault 1969, s.133-134). Karsten 

Hundeide är professor i psykologi (2006) och skriver om en annan framställning av diskurser såsom 

”förståelseformer, åsikter och perspektiv (identiteter och självförståelseformer) som är inbäddade i 

bestämda sätt att prata, kommunicera och umgås” (Hundeide 2006, s.139). Jag har som uppfattning i 

samstämmighet med det Foucault (1969) och Hundeide (2006) belyser, diskursens komplexitet, det 

tycks gå ut på ett svårförståeligt fält av mänskliga tankar och synvinklar anslutna till levnadsvillkoren.  

 

Jag ser att miljön har en stark påverkan på de diskurser som utformats både av och för de individer som 

verkar i den. Jag kopplar till mammans reaktion när hon ifrågasätter oss att vi börjar likna skolan och 

hur jag förklarar hur viktigt det är att vi pedagoger följer läroplanen. Man har inte behov av att fundera 

länge för att inse att den verbala diskursen i familjen, nämligen hur man talar hemma och  jämfört med 

hur man talar i förskolan är annorlunda. Samvaron och samtalet präglas hemma mellan barnet och 

föräldrarna och denna förbindelse bildar själva basen för utvecklandet av hemmets verbala diskurs. I 

förskolan finns diskursen att alla barn ska utmanas, få ökad självförtroende och ska bemötas från sina 

egna förutsättningar och behov. Detta har jag lärt mig att jobba med dagligen. Diskursen på en 

småbarnsavdelning är på ett annat sätt än diskursen på en storbarnsavdelning. De yngre barnen får hjälp 

i större omfattning än i förhållande till vad de äldre barnen får. Detta görs ständigt med den pedagogiska 

tanken att alla barn kan, om inte idag så inom en snar framtid, och benämning med ord som övergår till 

att vara verbala diskurser i förskolans miljö. Det är detta vi dagligen arbetar med på förskolan. 

För mig är det svårt att se olika saker från föräldrarnas perspektiv, därför att jag är van vid de regler som 

gäller på min arbetsplats. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver diskurser som ”socialt 
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konstruerade betydelsesystem som kunde ha varit annorlunda” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s.28). Författarna förklarar problematiken i att noga undersöka diskurser eftersom man själv är nära. 

Vanligtvis får jag också föräldrarna att följa dessa och godta, både osynliga och även bestämda regler. 

För mig blir det en utmaning att placera mig vid sidan av min egen praktiska tillämpning för att kunna 

undersöka den med ett kritiskt öga: först när jag ser på min praktik utifrån, kan jag få en insikt i hur 

föräldrar ser på den. Detta blir ett viktigt verktyg i min verktygslåda som ger mig en möjlighet att inta 

delar av någon annans perspektiv. Det här hade varit en bra kunskap i den här situationen som jag 

skriver i min berättelse när jag praktiskt taget föreläser för föräldern om vikten av utveckling och 

lärande som barnen får genom egna lekar och intressen.  

10. Påverkan och betydelse av Aristoteles tre kunskapsformer för vår 

praktik  

 

Det första vi fick lära oss i början av våran lärarutbildning var att vi fick bekanta oss med de tre 

kunskapsformer som Aristoteles har benämnt. Förklaring följer ifrån dessa tre begrepp med koppling till 

min essä och därtill även min praktik. Jag kommer att fördjupa mig i mitt dilemma genom att titta på 

olika former av kunskap som Christian Nilsson (2009) har förtydligat i sin tolkning av boken  

Vi i Aristoteles Nikomachiska etik. Aristoteles utgår från tre former av kunskap: episteme, techne och 

fronesis. Beroende av varandra är alla tre kunskapsformer skriver Nilsson.  

 

Min tolkning över fronesis från Nilssons förklaring är att det är en praktisk kunskap som hjälper oss 

människor att handskas och hantera utmaningar i livet. Aristoteles benämner denna kunnighet för 

”praktisk klokhet” eller fronesis (Nilsson 2009, s.39). Under hela vårt liv utvecklas fronesis. Den 

skildras som ”ett vanemässigt beteende som inte är medvetet” (ibid., s.48). Vi verkar i nutiden. I 

handlingen är det hur jag handlar som görs tydligt som fronesis. Filosofen Bengt Molanders koppling 

till ”kunskap i handling” (Molander 1996, s.29), har jag liknat det vid att i allmänhet kan vi inte säga 

vad det är som gör att vi fullföljer handlingen, utan jag arbetar från redan erfaren kunskap. När jag 

pratar med Oskar tar jag hans hand och berättar för honom att vi ska gå och mata änderna i hamnen. Han 

gör först motstånd och vill vara med sin mamma, men sedan blir han lugn och går med mig sakta. 

Molander (1996) skriver vidare att kunskap i handling, som Aristoteles benämner som episteme, fordrar 

säkerhet och tilltro till sig själv och vad man behärskar (Molander 1996, s.102). Under mitt arbete på 

förskolan och under utbildningens gång på högskolan får jag olika former av kunskap som är 

grundläggande för mitt fortsatta arbete som förskollärare. Men för att nå upp till fronesis behöver vi 
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även visdom ”sofia” (Nilsson 2009, s.39). Sofia och fronesis tolkar Nilsson Aristoteles tankar som att 

det är ”oskiljbara” (ibid., s.40) de fungerar inte ensamma. I ovan benämnda essä är min visdom, sofia, 

att jag vet att det kommer att gå bra för situationen och Oskar just då. ”Aristoteles perspektiv har techne 

som kunskapsform emellertid med två avgörande begränsningar: den omfattar varken processens början 

eller dess slutmål” (Nilsson 2009, s. 47). Jag förstår techne som att det är på vilket sätt vi ska göra något 

och inte vad som ska bli resultatet som är betydande. Exempelvis på techne är våra rutiner och scheman 

på förskolan, de är utformade för att få dagen att fungera. 

Min sista och tredje frågeställning är hur min praktiska kunskap hjälper mig i bemötandet av föräldrar 

som kommer försent? 

 

Jag har jobbat inom skola och förskola under 13 års tid där jag har mött flera olika typer av dilemman. 

Flera av dem kommer tillbaka och jag har lärt mig att hantera dem på olika sätt med hjälp av mina 

kunskaper och erfarenheter. All kunskap och erfarenhet jag har med mig går under namnet praktisk 

kunskap. Till skillnad från teoretisk kunskap är praktisk kunskap beroende av tid och rum. I inledningen 

till antologin Vad är praktisk kunskap? formulerar filosofen Fredrik Svenaeus (2009) att praktisk 

kunskap bara handlar om tillämpning av vetenskapliga teorier. Man kan inte undersöka praktisk kunskap 

på samma sätt som kunskap. ”Den praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad kunnighet som 

tagit plats hos individen – och i den mänskliga gemenskap där han eller hon handlar – och den utövas på 

ett intuitivt sätt” (Svenaeus 2009, s.13). Varje dag tar jag fram min praktiska kunskap i mitt arbete på 

förskolan och utövar den på bästa sätt. Genom att jag har upplevt olika situationer under min tid på 

förskolan så vet jag hur jag ska hantera situationen nästa gång den kommer. Vad är en praktisk kunskap? 

Alsterdal (2014) skildrar i sin essä att den praktiska kunskapen är en kunnighet som varje person har och 

rättar sig efter till det situationen kräver. Det fungerar inte alltid att vi har den kunskapen som fordras 

för att kunna ta ställning till det visaste beslutet. Reflektera över våran handling kan vi först efter när det 

har hänt och tänka över om vi löste situationen eller inte. Vi lär oss att vi kan reflektera tillbaka över 

vårt misslyckande och få lära sig hur vi ska sköta det till nästa gång (Alsterdal 2014, s.50). Min 

praktiska kunskap formar sig i det jag gör utan att jag funderar på det, det är det som sitter i min 

ryggsäck. Praktisk kunskap är den uppfattning som får mig att ta avgöranden om hur jag ska handla i en 

viss situation. 

11. Den viktiga samverkan          

Samarbetet mellan hemmet och förskolan fungerar inte bra, men det måste göra det för barnets bästa.  

I förskolans uppdrag ingår det att samverka med föräldrar kring deras barns utveckling, lärande och 
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omsorg. I förskolans läroplan 2018 står det att ”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet 

utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära 

ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet” (Skolverket 2018, s.13). Jag upplever i mitt fall att det är svårt att samarbeta med Oskars 

föräldrar, men jag måste trots allt fortsätta att försöka få till ett gott samarbete. Rahm & Wall (1990) är 

förskolepsykologer och det skriver i sin bok Föräldrasamtal i förskolan att det inte är konstigt att det 

blir lite krockar mellan föräldrar och personal på förskolan därför att:      

   Relationen mellan föräldrar och personal är känslig och svår. Ni har barn ihop, men på  

   helt olika villkor. Ni och föräldrarna har olika utgångspunkter och förutsättningar i 

   samarbetet. De olika infallsvinklarna gör att ni och föräldrarna ser ur olika perspektiv, 

   både på barnet, på verksamheten och på er själva. Detta medför att ni många gånger 

   upplever samma situation på olika sätt (Rahm & Wall 1990, s.12).       

Min uppfattning är att det kanske är förståelsen om olika förutsättningar och utgångspunkter som är det 

allra viktigaste för att kunna skapa det respektfulla mötet, det kommunikativa samarbetet och det öppna 

samtalet. Då vet båda sidor om varandras skillnader och inte beklagar sig över varandra.  

 

Rahm & Wall (1990) skriver att desto mindre man vet om varandra, ju större risk är det att man inte 

förstår varandras situation och varandra. Det är lätt hänt att båda parter inte har realistiska förväntningar 

på varandra och att de förväntningar och önskningar om vad man tror är möjligt i verksamheten 

respektive i hemmet, inte är hur verkligheten verkar. Då kan man ställa orimliga krav på varandra, men 

ser inte själv att det är orimliga krav. Det skapar både onödiga missförstånd och missnöje (Rahm & Wall 

1990, s.13). Jag anser att det är viktigt att lära känna varandra, personal och föräldrar så mycket som 

möjligt och försöka leva sig in i den andra partens tillstånd för att mötas och få till en respektfull relation 

till varandra och att se varandra med ett par andra glasögon. Ram & Wall (1990) skriver vidare att för 

föräldrar och personal skall och kan aldrig byta glasögon. Förhållande till barnet är olika, man lever i 

olika system och därför är det omöjligt att undgå att man tidvis ser på saker olika (ibid., s.13).       

I början av mitt skrivande av min essä var jag medveten om att dessa händelser förmodligen inte skulle 

vara enkla att tolka som rätt eller fel. Men jag hade min praktiska klokhet till hjälp och den är kopplad 

till mitt yrke. Erfarenheten är personlig och mycket viktig, då jag har skaffat mig den genom åratal av 

olika slags möten med människor: föräldrar, barn och kollegor. Jag vill betona att mitt liv och erfarenhet 

har hjälpt till denna klokhet som man inte kan läsa sig till. Magdalene Thomassen (2007) är psykolog 

och filosof, hon skriver om att Aristoteles nämnde praktisk klokhet som ”utövandet av praktiskt förnuft” 
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och skapade begreppet fronesis (Thomassen 2007, s.24). Val av handlingar som jämnt görs inom 

förskolan är till stor del av förnuftig, fronetisk karaktär och de handlar om ”enskilda fall” (ibid, 

kursivering i original). ”Det finns ingen handbok som kan säga exakt vad som […]kan främja just denna 

människans bästa just denna konkreta situation här och nu” (ibid.)  Jag skulle utifrån detta belysa att jag 

var vänlig och välkomnande mot Oskars pappa, när de var sena vid våran skogsutflykt, jag utövade min 

praktiska förnuft vid mötet.  

12. Slutord    

I min förskollärarutbildning har jag träffat på ett flertal perspektiv på barns bästa. Jag har fått insikt i   

att miljö, arv och tid kommer att ha stor påverkan på ett litet barn och att alla vuxna som är nära barnet 

har ett ansvar. Ifall jag som Oskars förskollärare anser att hans föräldrar gör ”fel” kan jag bara handla 

om det blir en risk för Oskars hälsa, psykisk som fysisk. Jag får lov att göra det jag kan för Oskar när 

han vistas på förskolan. Jag möter varje dag olika människor i mitt arbete som förskolelärare. Mötena är 

många och upplevs som givande och uppskattade medan andra känns ansträngande och kräver 

uppföljning.  

 

Dilemmat med Oskars föräldrar är lite speciellt i sig, men jag förmodar att flertal av pedagoger i 

förskolan ställs framför svåra förhållanden och jobbiga möten med föräldrar som begär lite extra av oss 

som pedagoger. Att vi ska tillmötesgå alla deras krav och önskningar. Inom förskolans verksamhet krävs 

det av mig som pedagog att arbeta och inta en särskild typ av professionell roll. Det förväntas att jag ska 

visa upp en säkerhet och stolthet, där jag kan bygga upp en tillitsfull relation med såväl föräldrar, barn 

som kollegor. Hur jag än vänder och vrider på detta dilemma så finns det ingen rätt eller fel lösning. Jag 

får använda mig av min praktiska klokhet och anpassa till olika situationer. Göra mitt bästa för barnet i 

dilemmat. Jag har kommit fram till att som pedagog ska man ta ansvar för att samtliga individers behov 

blir tillgodosedda. Det är inte enkelt när man är mitt i ett sådant läge som jag beskrev tidigare, där man 

ska anstränga sig att tillgodose den enskildes behov men på samma gång ta hänsyn till en hel grupp. 

Därutöver ska jag handla snabbt så inte hela verksamheten blir drabbad, som i detta fall - en utflykt som 

försenas. Processen har gett mig en insikt i att vara i en intressekonflikt mellan mig och föräldrarna. Det 

finns ingen given mall, hur jag ska gå till väga. Genom att bland annat låta den praktiska klokheten 

rycka in så får jag hjälp av den i många situationer på förskolan.   

Avslutningsvis, genom att ha fått undersökt och bedömt detta dilemma som uppstod i mitt arbete, en 

problematik som jag kanske inte ens reflekterat kring om det inte hade varit för min 

förskollärarutbildning på Södertörns högskola, har denna utbildning givit mig en ökad förståelse.  
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För mig som person är pliktetiken väldigt viktig. Den etiska bedömandet i situationen blir att jag vill 

vara till hjälp för föräldrarna så att de kan ge Oskar hjälp. När likartade situationer kommer ska jag 

enligt pliktetiken kunna utföra samma handling. Min tanke har slagit mig under hela dilemmat på vilken 

handling som skulle vara till nytta för barnet? Var det handlingen som var att samarbeta med föräldrarna 

och vara välkomnande och professionell i sitt handlande? Min uppfattning är att alla är vinnare i det, 

pedagogerna, föräldrarna och barnet. Dygdetiken ger en speciell riktning på hur jag som person vill 

vara, till exempel hur jag vill vara en förskollärare. Det är enkelt att tappa perspektiv över yttre 

förhållanden, när det är många barn i ledet som väntar på att få bege sig på utflykt och mycket att ta 

hand om. För mig är det viktigt att alltid göra det goda i mina handlingar. 

 

Jag har fått ny insikt och kunskap som jag kan ha användning för i min nya roll som förskollärare. Mina  

handledare och litteraturen har stöttat mig för att kunna se mitt dilemma ur olika perspektiv. Jag har 

blivit mer reflekterande om hur jag kan agera när något liknande uppkommer. 
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