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Abstract  

”Information flow with the child’d best in focus - To inform or not to inform, that’s 

the question…?” 

 
The purpose of this experience-based essay is to review the information flow between me, in 

my various roles at preschool, and childcare workers about information with the best interests 

of the child. More specifically, give each child the best possible conditions for development. 

This is at the forefront when, as in my essay, the child in question is an exposed child in need 

of a stimulus site and I think about what and how much information is ethically correct to 

convey to the work team in order for the child to have the best possible conditions for 

development and learning at preschool. 

  

In my thesis, I am based on literature that captures ethics, leadership issues and practical 

knowledge in order to illustrate the dilemma from different angels. With my writing I will put 

different theories against each orhet ans see what consequences my actions will have and 

what ethical dilemmas I face. 

The writing has forced me to reflect on all individuals bearing on their own experiences and 

frame of reference. These are reflected in each individual´s behavior when we meet children 

with different conditions in the preschool world. My essay has given me greater insight into 

the probelms surrounding the flow of information.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här erfarenhetsbaserade essän är att granska informationsflödet mellan mig, i 

mina olika roller på förskolan, och pedagoger kring information med barnets bästa i fokus. 

Mer specifikt ge varje barn bästa möjliga förutsättningar till utveckling.  

Detta ställs på sin spets när, som i min berättelse, barnet i fråga är ett utsatt barn i behov av 

stimulansplats och jag funderar över vilken och hur mycket information som är etiskt riktigt 

att förmedla till arbetslaget för att barnet ska få bästa möjliga förutsättningar till utveckling 

och lärande på förskolan. 

  

I min uppsats utgår jag ifrån litteratur som fångar etik, ledarskapsfrågor och praktisk kunskap 

för att kunna belysa dilemmat ifrån olika vinklar. Med mitt skrivande kommer jag att ställa 

olika teorier mot varandra och se vilka konsekvenser mitt handlande får samt vilka etiska 

dilemman som jag ställs inför.  

Skrivandet har tvingat mig att reflektera kring att alla individer bär på sina egna erfarenheter 

och referensramar. Detta avspeglas i varje individs agerande när vi i förskolans värld möter 

barn med olika förutsättningar. Min essä har gett mig utökad insikt i problematiken kring 

informationsflödet.  
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Berättelse 

Jag sitter på kontoret med en kaffekopp i handen, sträcker ut benen under skrivbordet, rätar på 

ryggen och försöker slappna av i de spända axlarna som krupit sig alldeles för högt upp. En 

nöjd känsla börjar sprida sig i kroppen, jag har precis tryckt på ”logga ut” knappen från 

banken, lönerna är utbetalda och klara. Strax innan har jag gjort det sista med bokföringen 

och även denna månad har gått plus, jag njuter av känslan av att vara i fas. Slänger ett öga på 

klockan och inser att det börjar bli dags att plocka ihop och bege sig hemåt en stund innan alla 

kvällens aktiviteter drar igång. Jag försvinner bort i tanken för ett ögonblick och har redan 

planerat kvällens middag, barnens hämtningar och lämningar, när telefonen ringer och jag 

snabbt tvingas återvända till verkligheten på kontoret och förskolan.  

 

Telefonsamtalet 

Hej, det är Johanna på Igelkottens personal- och föräldrakooperativ svarar jag, och lyssnar sen 

på kvinnans presentation i andra änden. Jag känner hur magen drar ihop sig och min nyss så 

nöjda känsla är som bortblåst. Jag inser snabbt att jag inte kommer hinna i tid till bussen för 

att hämta mina två äldsta barn och funderar på om någon av dem kan ha kvar batteri i mobilen 

så att det går att nå dem och berätta detta. Chansar och skickar iväg sms till båda barnens 

mobiler, samtidigt som jag lyssnar på kvinnan i luren som fortfarande pratar. Hon verkar inte 

ha registrerat om jag svarar på tilltal eller inte. Jag hummar lite till svar och tänker att hon 

säkert tycker sig behöva denna långa och omständliga presentation, så jag låter henne hållas. 

Till slut är hon klar och jag fylls av frustration. 

 

Kvinnan i luren ringer från resurspedagogerna och förklarar att de har ett barn som behöver 

en placering omgående, det är en fråga om så kallad stimulansplats. -Har ni plats på er 

förskola? undrar kvinnan efter sin långa utdragna presentation. Jag frågar om barnets ålder 

och om hon kan berätta varför han behöver en plats omgående. Kvinnan förklarar att pojken, 

Olle, två och ett halvt år, behöver få komma till en förskola och leka ett par timmar om dagen. 

Han behöver få lite rutiner vilket jag tolkar som att han saknar hemma. Kvinnan berättar för 

mig om Olles situation i hemmet och varför det är viktigt för honom att vara på förskolan. Jag 

förstår även på kvinnan att familjen har kontakt och får stöd av familjebehandlare från 

socialförvaltningen. Jag ber att få återkomma efter kommande personalmöte eftersom jag vill 

diskutera detta i personalgruppen. Vi bestämmer att jag ska ringa upp kvinnan efter att vi på 

förskolan, och jag som förskolechef, tagit ett beslut.  
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För att kunna fatta beslut är det flera olika saker jag bör ta ställning till. Vad säger 

kommunens regler och riktlinjer för placering? Vad säger skollagen? För mitt inre går jag 

snabbt igenom de riktlinjer jag vanligen hanterar i mitt arbete och känner spontant att det här 

kommer jag hantera annorlunda. Här finns det ett barn som behöver en plats på förskolan, 

gärna så fort som möjligt, men vad behöver jag förhålla mig till? Hur ska jag lägga fram detta 

på bästa sätt i personalgruppen? Jag ser pedagogerna framför mig, grubblar över vilka som 

skulle vara för eller emot denna placering. Hur mycket bör eller måste jag berätta för 

pedagogerna? Hur ser informationsflödet ut från mig som förskolechef till pedagogerna? 

Förskolan jag är anställd vid är ett personal- och föräldrakooperativ så styrelsen består av 

blandat personal och föräldrar. Det är nog inte den mest optimala organisationen då en del av 

personalgruppen är min arbetsgivare genom styrelsen, samtidigt som jag är deras chef. 

 

Jag sitter där på kontoret och känner hur mina tankar slungar mig tillbaka till min egen 

barndom. Mina föräldrar arbetade som jourhem under min uppväxt och tog emot många små 

barn som blev akut omhändertagna av socialtjänsten. Men det förekom även placeringar av 

mamma och barn som behövde hjälp akut. Det är hos dessa barn och deras föräldrars livsöden 

mina tankar hamnar. På grund av den stränga sekretessen som råder har jag ingen aning om 

hur det gått för dessa familjer. Kan det vara på grund av dessa barn som jag nu sitter på den 

platsen jag nu är i mitt liv? Som förskolechef, och med en snart avklarad högskoleutbildning 

som jag lyckats klara av med tre barn och allt som det för med sig. Mitt brinnande 

engagemang för utsatta barn, som jag antar gått i arv från mina föräldrar, har jag kvar och jag 

sitter på en sådan position att jag kan styra över om barnet som resurspedagogen ringt om kan 

få börja på förskolan eller inte. Jag har en möjlighet att föra Olles talan och erbjuda honom en 

plats på vår förskola där han kan få växa, känna trygghet och delaktighet. I mitt inre växer 

känslan av att jag faktiskt kan påverka detta barns framtid och att allt hänger på mitt beslut.  

 

Personalmötet 

Några dagar senare är det dags för personalmöte. Stämningen är uppsluppen och det pratas en 

del som inte hör till jobbet medan vi hjälps åt att göra iordning kaffe, te och smörgåsar då 

mötet är på kvällstid och ingen hunnit äta middag innan. Eftersom vi är en liten grupp om sju 

personer som har arbetat ihop en tid, känner vi varandra väl. Förskolan ligger i en liten by där 

de flesta tycker sig ha koll på allt och alla och det pratas om vem som gjorde vad under 

helgen. Jag skrattar med när någon säger något roligt men jag har tankarna på annat håll. Jag 

har funderat och grubblat fram och tillbaka under mina löprundor på hur den information jag 
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tänker att jag ska lägga fram om Olle och hans eventuella placering hos oss kommer att tas 

emot. Jag har en bild klar för mig vem som kommer att tycka och tänka vad, och framförallt 

de som inte kommer att tycka eller säga någonting alls, utan bara sitta och nicka och säga att 

det inte spelar någon roll för att sedan under morgondagen stå ute på gården och tycka och 

tänka en hel massa. Dessa människor som jag tror finns på alla arbetsplatser, dessa 

självutnämnda, informella ledare som leder i skymundan och har väldigt mycket att uttrycka 

vid andra tillfällen då chefen inte är närvarande. Så mitt största dilemma är min önskan om att 

ge de bästa förutsättningarna för Olle i förhållande till arbetslagets behov av information.   

  

På personalmötet lägger jag endast fram en del av den informationen jag fått om Olle och 

hans familj. Jag tycker att det känns rätt att utelämna detaljer kring familjens svårigheter och 

berättar att Olle behöver plats, varpå jag anser att vi kan hjälpa familjen genom att erbjuda 

plats. Om Olle kommit till förskolan genom ett vanligt platserbjudande hade jag inte lagt fram 

någon som helst information till personalen om Olle. Då hade jag enbart presenterat det 

aktuella barnet med namn och ålder och sen hade vi gemensamt diskuterat i personalgruppen i 

vilken grupp det skulle vara mest lämpligt att det barnet börjar i. Redan här, genom att jag 

frångår mina vanliga rutiner, förstår jag i efterhand, förstår personalgruppen att det är något 

jag undanhåller. Varför skulle jag annars göra på ett annorlunda vis?  

 

Efter att jag lagt fram informationen om Olle diskuteras det ”vilt” i delar av personalgruppen, 

finns det personal? Vilka tider kommer att gälla för denna placering? Kan vi styra dessa tider? 

Vad menas egentligen med en stimulanplats? Hur mycket jobb kommer det att bli runt det här 

barnet? Vad är det som gör att pojken behöver en plats så akut? Funderingarna är många och 

jag känner inom mig att jag i det tysta strider för Olles plats på förskolan. Jag kommer på mig 

själv att undra var denna vilja kommer ifrån samt varför jag inte gör som jag brukar vid 

placeringar av barn? Vad gör att jag handlar annorlunda? Jag känner hur irritationen börjar 

stiga inombords och en del, inte så professionella, tankar börjar formas. I snitt har vi fem barn 

på två pedagoger, så vad är problemet? Jag blir irriterad när en del pedagoger väljer att se 

Olles bakgrund som ett hinder och jag börjar tvivla på min egen roll. Skulle jag ha lagt fram 

informationen om Olles bakgrund på ett annat sätt för att ha kommit förbi den här 

diskussionen? Har jag till och med, genom att inte berätta hela bakgrunden, skapat en massa 

onödiga spekulationer och tankar hos pedagogerna som i slutändan kommer att missgynna 

Olle och hans familj?    
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Jag ser hur de andra pedagogerna, som varken har sagt bu eller bä, börjar pilla med sina 

pennor och papper. De skruvar på sig där de sitter runt bordet. Jag upplever att luften i 

rummet tar slut och den tidigare glada och trygga stämningen är som bortblåst. Jag vänder 

mig till de andra pedagogerna i arbetslaget och ställer samma fråga till dem: Vad tycker ni, 

anser ni att det skulle fungera att plocka in ett litet barn till på förskolan? De som arbetar med 

de äldre barnen säger direkt, att för deras skull spelar det ingen större roll, det får det andra 

arbetslaget besluta om. Jag tänker tyst för mig själv att ja,ja, kom igen imorgon när jag vet att 

ni står och diskuterar på gården.     

 

Det andra arbetslaget som det syftas på består av mig, Johanna, som både arbetar i barngrupp 

och är förskolechef samt av Karin och Stina. Jag uppfattar det som att Stina redan gjort sin 

ståndpunkt väldigt klar där hon sitter mittemot mig vid bordet med korslagda armar och 

ihopknipen mun. Karin däremot visar sig intresserad och frågar om barnets ålder, kön, och 

hur det kommer sig att jag överväger att ta in ett barn till? Jag berättar då lite mer om 

telefonsamtalet jag fått tidigare i veckan till förskolan från resurspedagogerna i vår kommun, 

en del av informationen väljer dock jag att inte delge de andra.    

 

Stina ser ut som om hon skulle vilja säga något men inte ett ljud kommer över de fortfarande 

ihopknipna läpparna. Jag ser att hennes ansiktsfärg blivit rödare och att det börjar komma 

röda flammor på hennes hals och bröst. Jag kommer på mig själv att undra vad hon tänker. 

Stina verkar nu ha landat i sina tankar och tar sats och frågorna sprutar ur hennes mun: -Har vi 

verkligen plats för ett barn till i småbarnsgruppen? -Finns det tillräckligt med personal? -Vad 

skulle hända om det blir en fortsättning, om pojken tas om hand? -Var hamnar förskolans roll 

då? -Vad är vi skyldiga att medverka i/till?   

 

Funderingarna är många och jag känner inom mig att jag strider för Olles plats på förskolan, 

jag blir överrumplad över de starka känslor jag känner för detta barn. Ett barn som jag aldrig 

ens har träffat. I vanliga fall brukar jag låta alla i personalgruppen komma till tals, lyssna 

ordentligt på alla, för att sen göra en genomgång och kontrollera att jag verkligen förstått vad 

alla menar. Nu hör jag mig själv slåss för Olle och hans placering hos oss, och jag skakar på 

huvudet åt motargument som kanske inte alls är irrelevanta. Jag har inom mig redan tagit 

beslutet och vill inte ens lyssna på några argument för att vi inte ska ta in Olle. Ilskan byggs 

upp inom mig och jag undrar om jag skulle lagt fram informationen på ett annat sätt eller helt 

undanhållit den. Känslan av ilska och frustration landar i att jag känner så starkt för att alla 
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barn ska få de bästa förutsättningarna, oavsett bakgrund.  Det är inte en sådan här ledare jag 

vill vara, som inte lyssnar och bemöter tankar och åsikter från dem jag leder. Jag anser mig 

vara en öppen, demokratisk och tillitsfull ledare som lägger mig vinn om att alla ska få 

komma till tals och kunna vara med och påverka. Varför upplever jag en konflikt mellan min 

roll som ledare, som vill mitt arbetslags bästa, och beskyddare av Olles bästa?  

  

Placeringen  

Redan vid en presentation som resurspedagog kan jag tänka mig att det finns många 

förskolechefer som drar öronen åt sig. Dessa barn kan komma att kosta mycket pengar om det 

visar sig att de behöver resurspersonal som stöd i den dagliga verksamheten. De barn som 

redan finns inskrivna på förskolan har man som förskolechef bättre ”koll” på, budgeten är 

lagd för året och det sista man vill ha är några oväntade personalkostnader. Att ett barn får 

en stimulansplacering är inget ovanligt, det är inte heller ovanligt att barnets historia har 

hunnit fram före barnet. Frågan jag ställer mig är därför; hjälper eller stjälper den information 

om barnet som jag lämnar till pedagogerna? Får barnet ett annorlunda mottagande på 

förskolan på grund av sin historia? Påverkas mottagandet beroende på pedagogens tidigare 

erfarenhet och inställning? Hur professionella är vi i det här mottagandet och hur påverkar 

den information jag lagt fram som förskolechef de andra pedagogernas inställning till detta 

beslut? Hade jag kunnat göra på något annat sätt? Som pedagog vet jag att jag tillhör 

kategorin av pedagoger som alltid står upp för de utsatta eller mest utåtagerande barnen som 

behöver det där ”lilla extra”. Där det inte alltid går att vara konsekvent utan det krävs en 

fingertoppskänsla vid särskilda tillfällen under dagen.  

 

En del argument som framkommer under mötet är inte alls irrelevanta, men det som slår mig 

är att de flesta pedagogerna redan är inne på spåret att Olle kommer att börja på vår förskola. 

Har jag lagt fram informationen på det sättet att det uppfattas som om beslutet redan är taget? 

Detta var inte min avsikt, men jag antar att mitt undermedvetna har gjort att det lyser igenom 

vad jag tycker. Jag retar upp mig på de pedagoger som väljer att se de negativa 

bitarna i och med att Olle eventuellt börjar på förskolan och att de redan har målat upp de 

värsta scenarier man kan tänka sig. Varför “måla fan på väggen” i onödan? Det pratas om vad 

som kan hända, tänk om familjen kommer behöva mer stöd, tänk om pojken blir 

omhändertagen, tänk om, tänk om, tänk om…  
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Jag inser att mina tankar inte är så professionella i egenskap av förskolechef och biter ihop 

och fokuserar på att andas. Jag vill inte att min irritation ska genomsyra detta möte och 

funderar återigen på om jag kunnat presentera detta på något annat sätt. 

 

Syfte / Frågeställning  

I min text beskriver jag ett av alla dilemman jag som förskolechef ställs inför i min vardag. 

Syftet med denna text är att belysa just detta dilemma, informationsflödet mellan chef och     

pedagog. Då mer specifikt dilemmat i att informera i syfte att ge varje enskilt barn bästa 

möjliga förutsättningar till utveckling. Att balansera informationen och därigenom 

delaktigheten för samtliga i arbetslaget med de roller och ansvar som finns för de olika 

befattningarna inom förskolan. I mitt fall kompliceras detta av att jag har flera olika roller 

utöver förskolechef, jag är dessutom styrelsemedlem, kollega i arbetslaget i och med mitt 

arbete i barngruppen. Därutöver är jag förälder till ett barn på förskolan. Jag inser att detta 

inte är enkelt, varken för mina kollegor eller mig. Hur påverkar mina olika roller den 

information som jag får och ger till andra på förskolan? Vilka etiska dilemman har jag att ta 

ställning till? Vad är etiskt riktigt att göra i denna situation, behöver alla pedagoger veta allt? 

Kan jag genom att lämna ut för mycket information kring det utsatta barnet, för att skapa 

delaktighet, riskera att missbruka min makt och då i förlängningen, öka familjens utsatthet? 

Om jag tvärtom gör allt för att värna om Olle, riskerar jag då att inte uppfylla mitt ansvar mot 

pedagogerna? 

 

Vad gör att jag upplever detta som ett dilemma? Är det för att jag inte litar på att pedagogerna 

kan förhålla sig professionellt om de har all information kring just det här barnet? Behöver jag 

ens informera pedagogerna, finns det någon informationsplikt? Om så är, hur mycket reglerar 

den informationsflödet? Vad säger styrdokumenten gällande både ansvar och roller men även 

sekretess och tystnadsplikt? 

 

Samtidigt undrar jag hur mycket jag har påverkats av min uppväxt då jag fått lära mig vikten 

av att hålla tystnadsplikten och respektera sekretess. Här kommer min praktiska kunskap in, 

jag har på nära håll sett barn som behöver stöd och hjälp men har också fått se vad som 

händer när sekretess inte följs. Jag har sett vilka oanade konsekvenser det kan bli av att någon 

tycker sig behöva öppna munnen till en person som inte alls behöver den informationen.  
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Ska alla vara med på tåget eller är det viktigare att tåget går enligt tidtabell och bara ångar på? 

Jag kan inte sätta mig in i någon annans tankar men kan ändå reflektera över slutresultatet av 

mitt eget handlande. Om mina beslut visar sig bli rätt eller fel, kan jag inte svara på. Så hur 

mycket information behöver pedagogerna för att kunna utföra sitt arbete? Vilka av dem 

behöver veta det jag vet och hur mycket behöver de veta för sitt arbetes skull? Är det etiskt 

riktigt av mig som förskolechef att enbart utelämna viss information och är det ”rätt” 

information jag utelämnar, det är en svår avvägning som jag som förskolechef brottas med 

dagligen, i både stora och små beslut. Kan jag i ett senare skede arbeta sida vid sida med 

dessa pedagoger och hålla information för mig själv?  

I det dilemma som jag beskrivit i min berättelse handlar det om ett stort beslut då det rör sig 

om ett oskyldigt barn som har rätt att komma till förskolan utan att hans och hans familjs 

historia förekommit honom, så frågan är om det är rätt eller fel av mig att utelämna 

information? Hur gör en bra förskolechef? Är det optimalt att dela sin tjänst mellan att vara 

förskolechef och kollega, och även för att krydda till dilemmat ytterligare att just denna 

förskola är ett personal- och föräldrakooperativ vilket gör att jag även är med i styrelsen 

tillsammans med några andra kollegor. Eftersom förskolan som jag är anställd vid är en 

ekonomisk förening så har jag som förskolechef en styrelse som min arbetsgivare och 

huvudman. Ordförande i styrelsen är, i mitt fall, en förälder på förskolan, vilket jag tycker 

ytterligare försvårar min roll i dilemmat. 

 

För att få svar på mina funderingar har jag valt att gå djupare på dessa tre frågeställningar: 

• Vad är ett professionellt förhållningssätt för- och mellan förskolechef och pedagoger? 

• Hur påverkas arbetslagets förhållningssätt av våra olika förståelseperspektiv? 

• Hur förhåller sig mitt arbete med att ge barnet de bästa förutsättningarna till diskurs-, 

nytto- och pliktetik? 

 

Metodavsnitt 

Jag har valt att skriva min uppsats i essäform och själva ordet essä betyder försök. En essä är 

utforskande till sin natur; jag ska ställa olika teorier mot varandra och se vad som skulle kunna 

vara rätt eller fel i mitt dilemma. I mitt processkrivande kommer jag växla mellan att skriva, 

läsa och undersöka texten tillsammans med mina kurskamrater och handledare på mina 

seminarier vid högskolan. 
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En essä av det här slaget består av tre delar: berättelsen om en svårbedömd handlingssituation, 

egna tankar och frågor till den, samt perspektiv utifrån som förhåller sig till det egenupplevda.  

(Lotte Alsterdal (2014:53) ”Essäskrivande som utforskning”).  

Min förhoppning är att jag ska kunna undersöka vad som påverkar mig i min roll som ledare 

avseende hur jag informerar och gör mina medarbetare delaktiga i syfte att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för alla barn att utvecklas och lära. Jag som förskolechef sitter i positionen att 

jag kan välja vad jag vill delge pedagogerna, men var hittar jag stöd för det och är det rätt eller 

fel? Vad får mitt handlande för konsekvenser i förlängningen? Vilka etiska dilemman ställs jag   

inför? Det kommer jag att skriva om och reflektera över i min essä med hjälp av litteratur, mina 

egna erfarenheter och min praktiska kunskap. Själva vikten av information finns det en uppsjö 

av litteratur kring, hur informationen tas emot, och framförallt hur informationen ska läggas 

fram för att den ska tas emot rätt. Detta är den största utmaningen för mig som förskolechef i 

mitt dilemma. Jag har redan sållat ut information, frågan återstår dock om det är rätt information 

jag utelämnar för Olles bästa i förhållande till pedagogerna. Författaren Kristina Fjelkestam har 

i inledningen av boken Reflektionens gestalt beskrivit en essä som en processbeskrivning i 

likhet med en trestegsraket: 

 

Reflektionsprocessens trestegsraket kan i pedagogiskt hänseende beskrivas i termer av den 

konkreta berättelsens exempel, som innefattar formulering av problemställning och som leder 

fram till andra stegets generalisering, där exemplet systematiseras och abstraheras, för att 

sedermera utmynna i det tredje stegets kritiska granskning. Detta utgör den modell för 

processkrivande som används på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola 

   (Fjelkestam 2009:8). 

 

Det är att få ihop denna raket som är målet för min essä och att kunna använda mig av de tre 

delarna exempel, generalisering och kritisk granskning. 

Vad är det som påverkar människor i grupp, både formella ledare och de informella ledare 

som skapas? Vad gör att vi människor hamnar i dessa kategorier och roller? Jag kommer i 

min text att stanna upp, ifrågasätta och kritiskt granska mitt eget handlande i mitt dilemma. 

Detta blir min form av undersökande analys. Jag kommer att ta fram fakta och sen jämföra 

och fundera över vad som framstår som rätt eller fel i just mitt dilemma. 

 

Genom att skriva denna essä är min förhoppning att kunna belysa mitt dilemma ur flera olika 

perspektiv och framförallt se på min egen ledarroll. Både i egenskap av förskolechef men också 
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i relation till andra pedagoger. Hur hanterar jag olika situationer som jag ställs inför som 

förskolechef, där svaren inte är självklara? Hur hanterar jag att sedan vara pedagog och försöka 

vara en i arbetslaget? Jag hoppas, precis som Jo Bech-Karlsen menar, att själva skrivandet kan 

komma att bli en metod för att nå mina egna tankar. Vidare menar Bech-Karlsen att jag inte 

bara skriver ner mina upptäckter utan även kommer göra upptäckter under skrivprocessen 

(Bech-Karlsen 1999:12–13). Jag hoppas genom min essä att, med andra eller nya ögon, få syn 

på mitt eget ledarskap och hur jag informerar och kommunicerar samt hur detta tas emot i det 

övriga arbetslaget och hur det i slutänden påverkar det enskilda barnet. Det är många gånger 

jag återkommer till den dialog som Maria Hammarén beskriver i sin bok Skriva – en metod för 

reflektion. Hammarén beskriver den inre och yttre dialogen på ett väldigt igenkännande vis. 

Den inre dialogen som jag fört med mig själv under mina löprundor över hur jag ska lägga fram 

informationen kring Olle och hans eventuella placering. Kontra den yttre dialogen som utspelar 

sig på personalmötet. ”Att använda skrivande som metod för reflektion i arbetslivet syftar till 

att stärka den inre och yttre dialogens växelverkan” (Hammarén 2005:27).  

Jag önskar vidare att genom processen att skriva kunna få distans till mina egna handlingar i 

dilemmat. En distans jag upplever nödvändig för att kunna gå vidare och reflektera över mina 

egna erfarenheter. Även Fjelkestam menar att ”reflektionens gestalt kan, i pedagogisk 

mening, även definieras som frågan om hur man kan lära sig kunskap i handling” (Fjelkestam 

2009:9). 

 

Etiska överväganden 

I min essä är det endast mitt eget namn som är utskrivet. Alla övriga namn i min berättelse är 

fingerade i enlighet med Vetenskapsrådet som lyfter individskyddskravets som ”den 

självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden” (Vetenskapsrådet 2002:5). Jag 

har valt att skriva denna essä med en förskolechefs ögon, då det är där jag har mitt ena ben. 

Mitt andra ben står jag just nu med i högskolestudier till förskollärare. Dessa möten och 

informationsflödet som jag beskriver i min berättelse är dilemman jag tänker sker i många 

möten på förskolan. Oavsett om jag är förskolechef, förskollärare eller barnskötare kan jag 

hamna i dilemmat att behöva ta ställning till känslig information, och hur jag förvaltar 

och/eller förmedlar den till övriga i arbetslaget. Jag har valt att inte skriva ut hela Olles 

historia då det känns som ett övertramp mot den aktuella familjen. Jag har även valt att 

titulera mig som förskolechef då mitt dilemma utspelade sig för några år sen, idag är den rätta 

titeln rektor.  
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Sekretess  

Begreppet sekretess kommer av det latinska ordet secretus som betyder hemlig och innebär i 

lagens mening ”förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom en allmän 

handling lämnas ut eller på annat sätt” (Bengtsson 2011:306). Uppgiften får inte heller 

utnyttjas utanför den verksamhet i vilken det råder sekretess. Begreppet sekretess handlar 

alltså inte bara om tystnadsplikt i betydelsen förbud att muntligen lämna ut sekretessbelagda 

uppgifter som man fått reda på i sin verksamhet, utan också om handlingssekretess och andra 

sätt som man kan avslöja hemligheter på. Vad innebär det då för mitt dilemma, förskolan och 

stimulansplaceringar? Alla som är eller har varit anställda omfattas av tystnadsplikten, även 

efter arbetstid och anställningens upphörande. För pedagoger inom samma arbetsplats är det 

fritt att diskutera och byta information i den mån det behövs för att kunna fullgöra sitt arbete. 

I skollagen 29 kapitlet 14§ står det att läsa om: 

den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller 

enskilt bedriven förskoleklass eller inom enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap. får 

inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om enskildas personliga förhållanden 

(Olsson 2011:3). 

På den aktuella förskolan har alla pedagoger, vårdnadshavare och vikarier skrivit under ett 

dokument där tystnadsplikten är nedskriven och vad den i korthet innefattar. Det som kan 

verka banalt för mig kan mycket väl vara känslig information för en annan vårdnadshavare. 

Då vi bor på en mindre ort är jag i min roll som förskolechef orolig att sekretessen inte ska 

efterföljas. Som jag tidigare nämnt finns det i princip inga hinder att informera varandra inom 

förskolan, men jag kan tycka att det är lämpligt att alltid ställa sig följande frågor: Vad 

behöver de andra veta? Vad måste jag föra vidare till mina arbetskamrater och till min 

arbetsledning? Vad är det jag själv faktiskt behöver känna till för att kunna sköta mitt jobb på 

ett professionellt sätt? Det är naturligtvis en trygghet för alla vårdnadshavare att kunna lita på 

att känsliga uppgifter om familjen inte når ut till fler än nödvändigt, inte ens inom förskolan.  

Efter en föreläsning med Staffan Olsson som även skrivit boken Sekretess och 

anmälningsplikt i förskola och skola (2011) får jag mig en djupare inblick i vad sekretessen 

står för. Som jag tidigare nämnt i min text har Igelkottens förskola ett dokument med 

tystnadsplikten nedskriven som alla vuxna skrivit på. En formulering, som Olsson skriver, 

medför att ”bestämmelsen om att tystnadsplikten ”öppnas” genom ett samtycke från 

vårdnadshavare, innebär en inbjudan till nära hemkontakt, något som alltid gynnar barnet!”. 
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Som vuxen i kontakt med Igelkottens förskola har du ingen lagstadgad tystnadsplikt kring vad 

du säger om annan personal, inte heller kring vad du anser om själva förskoleverksamheten. 

Men den lojalitetsplikt en privatanställd person har innebär att man inte får skada sin 

arbetsgivare, i detta fall Igelkottens förskola. Kort sammanfattat ska tystnadsplikt skydda den 

enskilde och ska tillgodose deras behov av skyddad integritet. Det är inte min personliga 

uppfattning utan den enskildes uppfattning som avgör om uppgiften är känslig, en så kallad 

omvänd skaderekvisit. Genom ett godkännande från den enskilde upphävs tystnadsplikten. 

Jag reflekterar över mitt uppdrag och dilemma som förskolechef och vad som gäller sekretess. 

Bryter jag mot sekretessen då jag delger information till övriga pedagoger då detta inte är 

något jag stämt av med någon vårdnadshavare? Är det min magkänsla som gör att jag 

undanhåller en del av informationen, för att jag, vis från tidigare erfarenhet, vet att det är svårt 

för viss personal att hålla tystnadsplikten. Det i sin tur skulle kunna skada Olle och hans redan 

utsatta situation. 

 

Vad säger läroplanen? 

I förskolan har vi ett styrdokument som under år 2018 reviderades. I den nya upplagan fick 

jag som blivande förskollärare och förskolechef ett väldigt tydligt uppdrag. Därför ställer jag 

mig frågande till mitt dilemma, återigen, vad är rätt eller fel?  

Läroplanen lyfter fram att utbildningen ska utgå från en helhetssyn där barnets behov, omsorg 

och utveckling bildar en helhet, detta ska ske i nära samarbete med hemmet. Förskoletiden 

ska vara positiv för barnet, därför bör alla pedagoger ha förmågan att förstå och samspela med 

barnet och skapa tillitsfulla relationer, med såväl liten som stor.  

I läroplanen under rubriken Förskolans uppdrag, helhetssyn står att läsa följande  

”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. 

Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de 

i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som 

arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De 

ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse”. 

     (lpfö-18:7) 

 

På samma sätt menar Lotta Bjervås i Johansson och Pramlings bok Förskolan – barns första 

skola! att om ”barn tillåts att delta med sin förmåga, med hjälp och stöd, hjälper det dem att 
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lära” (Johansson och Pramling 2003:68). Vidare påpekar Bjervås att vi pedagoger i förskolan 

skall ställa oss följande frågor: ”Om jag var barn på den här förskolan hade jag då upplevt att 

jag kan göra min röst hörd? Hade jag då upplevt att här finns vuxna som lyssnar på mig? 

Hade jag känt mig delaktig i det som händer på förskolan?” (Johansson och Pramling 

2003:69). Även fast denna bok har några år på nacken tänker jag att det är högaktuella frågor 

på dagens förskola i och med nya läroplanen och med fokus på utbildning och undervisning. 

Jag tycker även att dessa tre ovanstående frågor går att vända till pedagogerna i relation till 

mig som förskolechef. Lyssnar jag på mina medarbetare så att de känner sig delaktiga? Här 

får jag en tankeställare. Om jag väljer ut information och väljer vilken pedagog som ska veta 

vad, är det en form av kränkande behandling av de som inte får veta allt? Eller gör våra olika 

roller på detta personal- och föräldrakooperativ att det måste vara olika? En del av oss sitter 

på styrelsemöten och får en helt annan inblick i föreningens ekonomi och i mycket annat 

övergripande som rör förskolan, medan andra ”bara” är anställda och inte är invalda i 

styrelsen och därmed står utanför även detta informationsflöde.  

 

Uppfyller jag verkligen läroplanens intensioner i min strävan att Olle ska bemötas på bästa 

sätt om han får en plats på förskolan? Att jag i min värld kämpar för Olle, i det tysta för hans 

talan och kör över pedagoger på vägen, kommer då dessa pedagoger att bemöta Olle mindre 

professionellt?  

Som Carl Cederberg beskriver det i sin text Om pedagogens ansvar bortom förskolans 

läroplan ”det dåliga samvetet visar på en medvetenhet om brister i den egna verksamheten 

och kan därmed utgöra en utgångspunkt för ett kritiskt förhållningssätt. (Cederberg 

2016:388). Jag tänker att det är just därför detta dilemma hänger sig kvar hos mig, mitt dåliga 

samvete gentemot de pedagoger jag väljer att undanhålla information ifrån. 

Återigen ställer jag mig frågan, hjälper eller stjälper jag Olle när jag väljer att undanhålla viss 

information? Behöver pedagogerna någon information överhuvudtaget om nya barn? I 

läroplanen är det tydligt skrivet i formuleringar som alla barn har rätt till… i och med den 

skrivningen betyder det att alla barn skall bemötas lika och ges lika förutsättningar på 

förskolan – och då kanske en information om barnets specifika situation är onödig.  

 

Vad säger skollagen? 

Detta med information är en svår fråga och jag tolkar det som att det är upp till varje enskild 

förskolechef att hantera informationsflödet till pedagogerna efter bästa förmåga. 



 17 

Förskolan har ett eget kapitel i den nya skollagen (2010:800) som publicerades år 2010 och 

reviderades senast 2018. I kapitel åtta, som handlar om förskolan, står att läsa om 

förskolechefens ansvar samt om barn i behov av särskilt stöd. Det som står kring information 

är att jag som förskolechef är skyldig att se till att pedagogerna får den kompetensutveckling 

de behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag.  

För att förtydliga de skrivningar som finns i skollagen och som påverkar mitt dilemma har jag 

valt att ta med paragraf sju och nio från kapitel åtta ur skollagen:   

7 §   ”Barn ska (…) erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.” 

9 §   Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 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). 

Det är ett stort ansvar att ta emot ett barn från resurspedagogerna. Ofta följer det med extra 

samtal kring barnet, och det kan även förekomma möten tillsammans med socialtjänsten. Jag 

vet, av egen erfarenhet, att det tar längre tid när dessa barn ska hämtas på förskolan då 

vårdnadshavaren ofta dröjer sig kvar och frågar mycket kring barnet och de dagliga rutinerna. 

Jag tolkar det som en ökad oro hos dessa vårdnadshavare då de är medvetna om att de har 

socialtjänstens ögon på sig. Något som tyvärr tolkas negativt hos de flesta, helt i onödan. Om 

detta kan vara anledningar till att pedagogerna ställer sig tvekande till att Olle ska få en plats 

på förskolan eller inte ska en ha i åtanke att detta kan hända vilken familj som helst, som 

redan är inskrivna på förskolan. Kriser kan uppstå i alla familjer oavsett socioekonomisk 

grupptillhörighet. Det jag har i bakhuvudet är att det faktiskt finns en skrivning att det är just 

jag, förskolechefen, som har ett ansvar att se till att barn som är i behov av särskilt stöd ska få 

det. Nu har inte Olle börjat på förskolan än men kan detta vara en anledning till att jag tvekar 

inför att delge de andra pedagogerna all information? Jag är ansvarig för detta beslut och har 

beslutanderätt över informationsflödet som jag väljer att lägga fram till de andra pedagogerna. 

Något jag kan luta mig tillbaka på är att som första punkt i vår kommuns regler för placering 

står att rätt till plats i första hand barn gäller för barn i behov av särskilt stöd. Dessa barn går 

före förskolans ordinarie kösystem. Lite längre ner i samma text står att läsa att barn som på 
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grund av familjens situation i övrigt har behov av en längre vistelsetid ansöker om dispens 

hos Enheten för stöd och utveckling, vilket är en enhet som ska stödja och hjälpa barn och 

elever i behov av särskilt stöd.  

Ledarskapets makt 

Förskolechef 

Jag har, i egenskap av förskolechef, ett stort ansvar i mötet och samtalet med pedagogerna. 

Det kan, som jag tidigare beskrivit, vara lätt att tolka medarbetares reaktioner som ett 

motstånd. Men detta motstånd är kanske istället signaler på engagemang? När jag som 

förskolechef satt ner foten och tagit ett beslut så har oftast medarbetarna inte så lång tid på sig 

att sätta sig in i det och förstå vad som förväntas av dem. Jag skulle kanske varit mer ödmjuk 

på personalmötet? Jag själv har redan hunnit tänka kring denna placering och även kring hur 

informationen ska läggas fram så jag ligger ju därmed flera steg före de andra pedagogerna.  

 

Ledarskapet ställer krav på kunskap inom en mängd områden, menar Pia Anagrius och Lena 

Hermelin. De arbetar med coachning, handledning och utbildning till bland annat 

förskolechefer. Det Anagrius och Hermelin framhåller är att kunskapen bottnar i både 

utbildning, erfarenheter och insikter. ”Kunskap och kompetens i form av – att vara kunnig, ha 

vetskap om, att vara insatt i, besitta kompetens, vara förtrogen med” (Anagrius och Hermelin 

2013:8). Efter nu snart tre år på högskolan känner jag att min kunskapsbank vuxit och jag har 

fått höra att det avspeglar sig på ett positivt sätt inom verksamheten. Jag vågar stå på mig 

mycket mer i mina beslut, och jag håller med Anagrius och Hermelin om att en utbildning 

fördjupar såväl kompetens som kunskap. Jag har lärt mig att reflektera över mina beslut och 

jag kan se att de flesta grundar sig i min kunskap och att jag är insatt i vad som gäller i olika 

situationer. Men det blir tydligt att detta inte gäller för den situation som utgör mitt dilemma. 

Jag inser att det som ställer till det är frågan om vilken information jag behöver förmedla till 

övrig personal. Detta är den röda tråden, inte bara i mitt dilemma utan även inom förskolan 

och i alla samtal/möten. Genom ett förståelsebaserat förhållningssätt förstår jag att jag har ett 

ansvar att uttrycka mig klart och få andra att förstå vart jag vill komma och, för att använda 

ett klassiskt uttryck, ”att få alla med på tåget”. Jag vet åt vilket håll vi ska och jag vill att alla 

ska sträva ditåt. Min ledarförmåga bottnar i tre olika dimensioner som gör det hela lite mer 

begripligt; vilja och energi att leda och vara chef är den första, insikt och självkännedom den 

andra och den tredje är kunskap och erfarenheter. Det som utgör en del av dilemmat är att det 
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är flera andra människor inblandade. Vad dessa människor, i detta fall pedagoger på en 

förskola, har med sig i sitt bagage kan jag inte veta.  

Jag utgår från att de har erfarenheter från tidigare händelser som påverkar dem i sina beslut 

och hur de är som pedagoger, precis som jag har mina. 

 

Det som ändå driver mig vidare i min roll som förskolechef, med allt vad det innebär, är de 

dagar som jag är med i barngruppen. Det är underbart att vara delaktig i barnens utveckling 

och få se deras framfart i lärandet. Att sitta en solig dag på kanten vid sandlådan och göra 

sandkakor som en ettåring sen stampar sönder med sin lilla fot gång på gång med ett leende 

på läpparna och uppenbar förtjusning. Eller att en regnig dag hoppa i vattenpölar och mäta hur 

mycket vatten det kommer ur hängrännorna med en grupp forskande fyraåringar. När jag 

sedan växlar tillbaka till förskolechef är det dessa ögonblick som får mig att sitta på 

personalmöte och undanhålla information – jag vill i mitt uppdrag, både som förskolechef och 

pedagog att alla barn ska få tillgång till detta, även Olle.  

 

Att leda andra 

I motsats till Anagrius och Hermelin som har inriktat sig på ledarens egenskaper så menar 

Lars Svedberg (2012), att det goda ledarskapet inte enbart kan reduceras till en personfråga. 

Svedberg menar att visst är det en ledarfråga men han är också inne på spåret ”att få med alla 

på tåget”. Svedberg har gjort en intressant indelning av personalgruppen utifrån just denna 

tågsymbolik. I loket hittar man ledningen, chefen, i mitt fall är jag anställd av den ekonomiska 

föreningens styrelse för att köra tåget mot verksamhetens mål.  

Här menar Svedberg att jag som ledare kan välja att köra tåget enligt tidtabell eller enligt 

devisen att alla ska med på tåget. Jag tolkar Svedbergs resonemang om att köra efter tidtabell 

som ett mycket auktoritärt ledarskap, där man inte ens stämmer av om alla är införstådda i 

uppgiften eller vad som skall ske utan där man bara tutar och kör. Det spelar ingen roll för 

mig som kör tåget om medpassagerarna hänger utanför vagnarna eller står kvar på 

plattformen och väntar. Om jag ska dra samma parallell till att köra tåget efter devisen att alla 

ska åka med så tycker jag att det är ett starkt tecken på ett demokratiskt ledarskap. Jag som 

ledare stämmer av med alla passagerare om de uppfattat informationen på rätt sätt och 

kontrollerar samtliga vagnar om vi är klara för avgång innan jag lämnar plattformen. Det 

viktiga är inte om vi är i tid utan att alla är med när vi tuffar vidare mot verksamhetens 

uppsatta mål. 

 



 20 

Vilka är då de olika passagerna i vagnarna? I första vagnen hittar man dem som Svedberg 

väljer att kalla anhängarna eller de lojala. Dessa pedagoger har ett starkt engagemang och 

hjälper till att dra och ta ansvar. Från dessa pedagoger kommer många idéer och förslag. I 

denna grupp finns även de så kallade tändhattarna, de som är oreflekterat entusiastiska inför 

alla nya tankar. I andra vagnen sitter sympatisörerna, denna grupp är också lojal mot sin 

ledare, inte lika entusiastiska som anhängarna men dock alltid öppna för dialog. I tredje 

vagnen hittar man enligt Svedberg dem som jag nämnt i mitt dilemma, medlöparna. 

Medlöparna gör som de andra och vill inte sticka ut, de har även svårt att lyfta näsan och se 

bortom sina egna intressen. I fjärde vagnen åker ögontjänarna. Dessa ögontjänare gör precis 

bara det som behövs, varken mer eller mindre. Som ledare är det svårt att ta på vad som 

missköts, om det är något som missköts. Allt sköts lite snyggt i skymundan och ögontjänarens 

egna privata intressen styr till stor del. Det är i den här gruppen som de informella ledarna 

utses eller nomineras i det tysta. Eventuella misstag från ledaren och andras brister gläds man 

gärna över och sprider mer än gärna vidare. Det är ögontjänarna som står på gården och 

diskuterar diverse som inte hör till förskolan när de tror att ingen hör eller ser. I den näst sista 

vagnen har bakåtsträvarna tagit plats, de arbetar aktivt med att bromsa upp andras energi 

genom sin negativa inställning. Att samarbeta med sina kollegor är inte heller någon 

favoritsysselsättning i denna tågvagn. Sista vagnen är sovvagnen. Här händer det inte så 

mycket, energin är på en låg nivå och det finns en fientlighet mot allt som skulle kunna rubba 

komfortzonen (Svedberg 2012:223). 

 

Om jag ska relatera detta till mitt dilemma som förskolechef, så skulle jag vid första anblicken 

valt att fylla mitt tåg med pedagoger från första vagnen. Anhängare, lojala sådana som tillför 

positiv energi och kommer med egna idéer. Som ledare låter detta som en dröm, eller? Hade 

det varit det ultimata arbetslaget? Om jag i detta arbetslag lagt fram att de ringt från 

resurspedagogerna – var hade vi hamnat då? Självklart är det att föredra en positiv energi som 

de lojala anhängarna tillför men om alla anhängare kommer med egna idéer som de tycker är 

de bästa, då skapas en massa små mini-chefer och den gruppen tror jag som förskolechef att 

det är svårt att leda. I just detta dilemma, då det gäller en placering från resurspedagogerna, 

kanske det hade kunnat gynna mig som chef, att anhängarna är positiva till att ta in ett till 

barn och att jag då skulle lagt fram all information om Olle. Denna gruppsammansättning är 

svår att spekulera i då jag inte har någon erfarenhet av denna konstellation. 

Jag är medveten om att det finns så kallade ögontjänare, som Svedberg väljer att kalla dem, i 

personalgruppen som påverkar andra pedagoger med sin ofta negativa inställning till all slags 
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förändring. Om detta skulle kunna vara en anledning till att jag håller viss information för mig 

själv vet jag inte. Jag känner att jag inte vill blotta mig själv om denna placering inte går 

vägen, om Olle börjar på förskolan och allt går fel som kan gå fel. Om de motargument som 

kommit upp på personalmötet infrias och jag kommer få stå till svars inför hela 

personalgruppen. Detta skulle vara en mardröm och att då behöva stå upp för mina beslut att 

inte delge all information till övriga pedagoger skulle få mig att känna mig misslyckad. I mina 

tankar återkommer jag ständigt till Olle och hans situation. Jag reflekterar över hur mycket 

känslor som sätts igång av ett enda telefonsamtal. Tänk om detta lilla barn skulle kunna få en 

inblick i hur mycket resurser det finns runtomkring honom! Att det faktiskt sitter en 

förskolechef som är beredd att undanhålla information inför sina medarbetare för att han skall 

få en bättre tillvaro.  

I mötet med det enskilda barnet har pedagogen en stor makt. I Jenny Grens bok Etik i 

pedagogiskt vardagsarbete skriver hon att ”maktens närvaro i mötet” är ”en av de faktorer 

som gör mötet så betydelsefullt”. Gren fortsätter:  

   

Du kan inte heller hålla dig neutral till makten. Den finns där och du måste hantera den. Du 

kan använda den positivt, till barnets förmån. Du kan använda den negativt, som då du 

inkräktar mer än nödvändigt på barnets integritet. Du kan också, genom underlåtenhet, 

använda den negativt. Det gör du då du inte erbjuder barnet en möjlighet till utveckling. En 

möjlighet som finns men som du med din makt lämnar oprövad (Gren 2007:171). 

 

Att genom sin makt lämna ett barn utan erbjudande till utveckling är detsamma som att 

berätta för barnet att det inte är värt någonting enligt mig. Jag vill att alla pedagoger på 

Igelkottens personal- och föräldrakooperativ ska bemöta alla barn som oskrivna blad och ge 

alla samma förutsättningar för att lyckas. ”Studier pekar på att det emotionella och kognitiva 

stöd som personalen kan ge barnen i förskolan är en viktig kvalitetsaspekt och av vital 

betydelse för barnens förmåga att utveckla självreglering och en tro på sig själva som lärande 

personer (Vetenskapsrådet 2015:19)”. Vidare går att läsa att hög kvalité i förskolan gynnar 

utsatta barns framtida skolresultat och även hur de klarar sig senare i livet. Så hur mycket 

information behöver pedagogerna för att kunna göra detta? Hur mycket information kan Karin 

och Stina ta till sig och vad händer hos dem med min information? Vad sätter ord som 

stimulansplacering, resurspedagog och socialförvaltning igång hos dessa två pedagoger som 

reagerar på två helt skilda sätt på personalmötet? Om jag struntat i att informera om någon 

bakgrund till detta beslut och helt enkelt lagt fram att en ny pojke börjar i vår grupp på 
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måndag, hur hade det tagits emot? Då kanske vi hade stått på en helt annan plattform än vad 

vi gör efter det avslutade personalmötet. För att jag skall kunna ta ställning till vad som är rätt 

eller fel i mitt dilemma hade jag behövt ännu mer bakgrundskunskap om de pedagoger jag 

arbetar med. Kanske hade jag kunnat ta reda på den om jag var ledartypen som såg till att alla 

var med på tåget som Svedberg beskrev? Just i detta dilemma känner jag att tiden rinner ifrån 

mig. Jag vill kunna ta ett beslut omgående att Olle får en plats på förskolan och därmed tuta 

och köra efter tidtabellen.  

Författaren Jenny Gren fortsätter vidare att diskutera en förklaring av själva mötets karaktär, 

och hon fastnar då för följande ord; kärlek, empati och respekt. Jag själv tycker att följande 

förklaringar till orden känns väldigt korrekta. Med kärlek avser Gren att se och bejaka barnet, 

min vilja att möta barnet som ett Du. Respekten är min ansträngning att ta steget över till 

barnets här och nu. Med empatins hjälp kan jag nå den delaktighet som respekten kräver. Jag 

inser vikten av ett öppet klimat på förskolan där alla vågar/kan säga vad de tycker. Jag inser 

även att det är upp till mig som ledare att se till att det klimatet har en möjlighet att utvecklas, 

i andan av kärlek, empati och respekt.  

 

Detta kräver dock ett engagemang och en ömsesidig känsla av att vilja utveckla / komma till 

en lösning. Jag har dock valt att läsa av en del pedagogers tystnad under personalmötet som 

en ovilja att komma till ett beslut angående Olles eventuella placering.  

Gadamer, en känd tysk filosof, hävdar att ”Fördomar utgör en positiv erfarenhet av självklar 

förtrogenhet med och tillhörighet till den mänskliga värld som är vår, och som gör oss till 

dem vi är” (Thomassen 2007:96). Det slår mig återigen att jag inte vet vad de övriga 

pedagogerna sitter med i sina ryggsäckar, jag utgår ifrån mitt eget förståelseperspektiv och att 

de har samma positiva erfarenheter som jag bär med mig från min barndom. Kan ett samband 

av detta växa fram av dessa delar och bilda en helhet? 

 

Bernt Gustavsson utvecklar i sin bok Kunskapsfilosofi (2009) ett tänkvärt resonemang kring 

Gadamer och hans humanistiska begrepp som han valt att kalla sensus communics. Gadamer 

menar med detta ”att ett utifrån sinnesavtryck (information), omformas till kunskap genom att 

integreras i oss och bli personligt” (Gustavsson 2009:211). Är detta vad som händer i mig när 

resurspedagogen ringer? Att den information hon väljer att lämna till mig fastnar i mitt system 

och omvandlas till något personligt? Gadamer menar vidare att det som utmärker en människa 

är hennes förmåga att dra slutsatser på ett riktigt sätt och att rätt använda det hon lärt och vet. 

Hur ska jag då veta vad som är rätt eller fel? Enligt Gadamer kan jag använda mig av min 
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kunskap och välja att följa det jag tror att arbetslaget skulle tycka är enklast, att säga till 

resurspedagogen att vi inte har plats på förskolan för Olle. 

Barnet 

I centrum för mitt dilemma finns Olle. Det är Olle som jag, i mitt inre, kämpar för när vi sitter 

där på personalmötet. Olle och de andra barnen som får en tuff start i livet när inte allt faller 

på plats. Vi på förskolan kan ge Olle åtminstone några timmar av frihet och glada, positiva 

intryck. Det är här vi kan göra skillnad. Som Cederberg (2016) skriver i Om pedagogens 

ansvar bortom förskolans läroplan ”En förskolepedagog måste vara emotionellt närvarande 

med sin person för att möta barnen där de står, känner och lever, men måste samtidigt vara 

där för alla barn. Och kanske är det de barn som minst väcker pedagogernas spontana sympati 

som allra mest behöver den? (2016:389)”. Förskolan är idag en viktig vardagsmiljö för många 

barn, ofta redan från sin ettårsdag. Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska, med 

betoning på lek och lärande, lägga den viktiga grunden i början på barnets liv och detta vill 

jag hjälpa Olle med. Jag är stolt över vår verksamhet som håller hög kvalité. Om det kan vara 

så enkelt att Olles kommande skolgång och framtida liv gynnas av en plats på förskolan ser 

jag det som en självklarhet att han ska ges möjligheten. Tänk att telefonsamtal kan rulla igång 

så mycket, både på förskolan men framförallt i mig. 

För att kunna utvecklas, lära sig och vara delaktig behöver alla barn få fysiska behov som 

mat, vila, omvårdnad, rörelse och sömn tillgodosedda, skriver Eva Björck-Åkesson (2009). 

Eva som är psykolog och professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid 

högskolan i Jönköping, fortsätter:  

De behöver också kontakt och samspel samt stimulans och möjligheter att använda och 

utveckla alla sinnen. De behöver skratta och gråta och få sina känslor bekräftade. De 

behöver struktur och ledning av vuxna samtidigt som de emellanåt behöver få vara i fred. 

De behöver leka med andra barn och ingå i olika sociala och kulturella gemenskaper. Vissa 

barn behöver dessutom särskilt stöd i vardagen för sin utveckling och för att lära (Sandberg 

2009:17).  

Allt detta som Eva Björck-Åkesson beskriver tycker jag att vi kan erbjuda Olle på vår 

förskola. Det finns en kompetens inom arbetslaget att tillgodose barnens behov och om det är 

det här, att Olle får plats på vår förskola som kan göra skillnad för honom i hans tidiga år så 

varför skulle vi säga nej? Jag, med min överblick över verksamheten, hade inte övervägt att ta 

in ett barn till om det var så att arbetsbelastningen varit på max för pedagogerna, men som det 



 24 

ser ut i dagens läge finns det plats och utrymme för ett till barn på förskolan.  

 

Praktisk kunskap 

Vad innebär den praktiska kunskapen för mig i mitt dilemma? Det finns flera olika aspekter 

att ta ställning till. Framförallt kärnfrågan om vad praktisk kunskap innebär, precis som 

Fredrik Svenaeus i boken med just den titeln Vad är praktisk kunskap? menar i sin inledning, 

”Kan kunskap vara praktisk?” (Svenaeus 2009:11). Vidare undrar Svenaeus: ”kan man 

undersöka och formulera sådan kunskap med hjälp av teorier?” (Svenaeus 2009:11). För att 

kunna reda ut detta resonemang som Svenaeus är inne på om praktisk kunskap går att betrakta 

som en teori bör man först känna till att kunskap delas in i tre olika områden: episteme, techne 

och fronesis. Med episteme menas veta att, med techne veta hur, och med fronesis veta när.   

Jag funderar på om dessa tre kunskaper går att förena hos en enda människa: Att veta, hur och 

när men framförallt kunna inse och reflektera över att nu blev det rätt! Frågan är om en hinner 

med det innan en är på väg mot nästa beslut som förskolechef? Som Lotte Alsterdal mycket 

klokt formulerar sig i Essäskrivande som utforskning 

Praktisk kunskap är kunnande som gör att vi kan handla klokt, eller med andra ord handla på det 

sätt en situation kräver. Det är dock ingen absolut kunskap, inte något som gör att vi alltid med 

säkerhet kan veta vad som är klokast att göra. Detta eftersom omständigheterna skiftar och 

konsekvenserna av en handling sällan går att överblicka. Det är först efter en handling som det 

visar sig om det vi gjorde blev bra eller inte. Vi kan skaka av oss ett misslyckande, lämna det 

bakom oss och gå vidare, eller ta tag i och försöka lära av det som hände.                                                          

(Lotte Alsterdal 2014:54) 

Hur skall jag kunna veta att det är rätt beslut som jag tänker ta i mitt dilemma? Hur ska jag 

veta att det är rätt beslut utifrån pojkens situation? Hur skall jag veta när det är rätt tid att ta 

beslutet? Med en blick i backspegeln kan jag inget annat än instämma med Alsterdals kloka 

ord att ”ta tag i och försöka lära av det som hände” och jag tänker att detta essäskrivande är 

ett sätt.  All denna praktiska kunskap som jag byggt upp genom mina egna erfarenheter gör 

ändå att jag känner mig trygg i min roll som förskolechef. Just mina egna erfarenheter har 

Ylva Waldermarson skrivit om och hon gav mig en annan syn på dessa. Waldermarson får 

mig att stanna upp när jag läser hennes text ”En erfarenhet rikare?” där hon skriver att:  
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För att något skall bli till en erfarenhet måste vi bestämma oss för att just denna upplevelse var 

något som gav oss erfarenhet. Vårt liv händer oss hela tiden, men det är bara en bråkdel av alla 

händelser som vi ser eller formulerar som erfarenheter. 

(Waldermarson 2009:131) 

Valet är mitt enligt Waldermarson, och jag väljer att se mina upplevelser i min barndom, där 

mina föräldrar arbetade som jourhem för utsatta barn och deras familjer, som rika 

erfarenheter. Eller som Waldermarson väljer att uttrycka sig ”vi antas lära och växa även av 

svåra erfarenheter” (Waldermarson 2009:129). Trots denna kunskap och erfarenhet känner jag 

ändå att jag vacklar inför att stå inför personalgruppen och förespråka mitt beslut. Kan jag 

använda min kunskap till att ta till mig informationen och sen göra en bedömning? Samt 

därefter uppvisa en förmåga att sätta kunskap i rätt kontext och göra den till min egen 

tolkning utan att jag för den sakens skull fastnar på vägen i mina egna erfarenheter sedda ur 

en negativ synvinkel? Att kunna ta ett steg tillbaka och kritiskt betrakta mitt beslut, för att bli 

medveten om varför jag valt att göra just så? Lappalainen och Schwarz beskriver i Tänkandets 

gryning”..varför hon löser en uppgift på ett visst sätt, till exempel för att det alltid har varit så, 

för att det var så hon lärde sig, eller för att det är det sätt hon trivs mest med att arbeta på och 

som ger bäst resultat” (2011:99). 

Jag vill att detta ska bli ett bra beslut för alla inblandade. För Olle, hans vårdnadshavare, 

pedagogerna och barnen på förskolan. När jag läser om praktisk kunskap kan jag inte låta bli 

att hamna i tankeparalleller mellan praktisk kunskap och god självkänsla. Att ha en bra och 

stark självkänsla där jag känner mig själv och kan reflektera över mina egna val, det måste väl 

ändå hjälpa mig att utöva min praktiska kunskap? Att kunna stå tryggt när det stormar, som 

jag upplever att det gör kring detta beslut som jag beskrivit i mitt dilemma. Det blåser hårda, 

starka vindar och inte bara från ett håll. Som Svenaeus väljer att beskriva det:  

Det utgår från att ett personligt engagemang är det enda som kan skänka kunskapen vikt och 

mening, men bara om den som bildar sig gör sig besväret att gå omvägen över de mödosamt 

insamlade kunskaper som vetenskapen och historien rymmer. Det egna måste möta det 

främmande för att utvecklas och i slutändan bli mer hemmastatt – det är ur detta utbyte som 

bildningen (kunskapen) blir till. I samtal kring det livslånga lärandet som idag skall prägla 

arbetslivet är ett sådant hermeneutiskt bildningsbegrepp i högsta grad relevant för de som skall 

formge utbildningar för praktiker. 

    (Svenaeus 2009:20) 
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Min åsikt är att detta resonemang inte bara är relevant för de som skall formge utbildningar 

för praktiker, som Svenaeus påpekar, utan för alla som skall leda andra människor. Det vill 

säga just detta att det egna måste möta det främmande, min egen erfarenhet och kunskap 

måste möta en annan människas tankar och värderingar för att jag skall kunna komma framåt. 

Med tanke på den gallring jag gör i mitt dilemma, att inte berätta all information för de övriga 

som jag har att göra med kring denna placering, innebär att de som möter mig måste ha svårt 

att ta ställning till ett beslut. Jag funderar också på om mitt personliga engagemang kan hindra 

mig från att nå fram till nivån av reflekterande distans. ”Skillnaden mellan den erfarne och 

den oerfarne består i förmågan att sätta situationen i ett visst perspektiv” (Lappalainen och 

Schwarz 2011:109). Jag väljer att utgå ifrån att jag är den mer erfarne i mitt dilemma kontra 

de andra pedagogerna då jag redan har försprånget att jag hunnit väga för- och nackdelar mot 

varandra. Eller mer korrekt i detta dilemma, vad som skulle komma att vara minst dåligt för 

Olle kontra arbetslaget. 

 

Etik i pedagogens vardag  

Vilka etiska teorier kan tänkas spela in i mitt dilemma? Jag har valt att fördjupa mig i diskurs- 

nytto- och pliktetiken. Ordet etik kommer från grekiskan ethos som betyder hemvist, sedvana, 

bruk, sätt att bete sig, karaktär. Själva ordet etik används ofta ihop med ordet förhållningssätt, 

vilket jag tolkar som att etik är att reflektera över sitt förhållningssätt. 

Diskursetik 

Det som kännetecknar diskursetiken är att den betonar att vi kommer fram till det rätta om vi 

bara följer den rätta proceduren. Diskursetiken försöker även ta hänsyn till att det är fler parter 

som är inblandade i en moralisk situation och denna etik vill att alla ska få komma till tals och 

få lufta sina synpunkter, intressen och värderingar. Diskursetiken menar att i och med detta 

synsätt kommer flera olika moraliska aspekter att framträda och att man därigenom kommer 

fram till vad som är rätt att göra. Författarna till boken Etik i arbete med människor (2011) 

menar dock att för att en dialog ska kunna fungera riktigt måste den emellertid uppfylla 

bestämda villkor.  

I egenskap av pedagog är det du själv som är redskapet. Det är mina egna värderingar, min 

personlighet och min syn på andra människor som präglar verksamheten och även mina 

beslut. Om jag då som pedagog väljer att inte ta diskussion eller dialog på personalmötet, vad 
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har jag då för rätt att sen komma och tycka och tänka? En av grundstenarna i diskursetiken är 

just att alla människor är likvärdiga, vilket innebär att alla har rätt att delta i en diskussion och 

debatt om saker som angår dem och bli lyssnade till. När jag ser till mitt dilemma kan jag 

göra en reflektion över mitt eget beteende och inser att jag bjuder in till debatt men att jag sen 

inte lyssnar på svaren. Jag är här mer inställd på att föra Olles talan och erbjuda Olle en plats 

på förskolan för att komma iväg från plattformen i tid, än att se till att alla är ombord på tåget 

innan avfärd, om jag ska använda mig av Svedbergs tågsymbolik.   

Habermas, ytterligare en filosof, poängterar vikten av öppenhet i diskursetiken. Habermas 

menar att den totala motsatsen till diskursetiken är makt och moral. Hans teori är att hitta en 

plats där makten får så lite spelrum som möjligt, utan där vi istället möts och samtalar om 

vilka skäl vi har för våra olika handlingsalternativ. Ska jag dra en parallell till förskolan så 

ställer jag mig som förskolechef frågande till detta. Hur, var och när skall det finnas tid det 

finnas tid att ta denna diskussion? Finns det verkligen ett öppet engagemang hos alla 

pedagoger att vilja diskutera och att komma fram till en bra och gemensam lösning? Eller kan 

det vara så att en del trivs med att bara vara i bakgrunden, iaktta och bli lite nöjda när något 

går fel hos ledningen eller hos kollegor? Det vill säga precis som när Svedberg beskriver de 

olika tågvagnarna och dessa pedagoger kallas ögontjänarna. Enligt Habermas så måste 

kommunikationen ”ske på ett sådant sätt att jag är villig att pröva om jag har rätt, och inte 

nödvändigtvis för att få rätt” (Henriksen och Vetelsen. 2001:167). Öppenhet är något som 

diskursetiken trycker på, att hålla något dolt är att utöva dold maktutövning, om man skall tro 

och tycka som Habermas. Det är väl egentligen det som är diskursetikens styrka, att den gör 

det möjligt för människor med mycket skilda uppfattningar att komma fram till en gemensam 

lösning. En viktig del är att i denna diskussion mot en gemensam lösning är att kunna förstå 

vad ett påstående innebär, att kunna kritisera en uppfattning och kunna ifrågasätta det som 

påstås. När jag då i mitt dilemma redan bestämt mig för att vissa av pedagogerna kommer att 

reagera på följande sätt, och redan målat upp dessa scenarier i huvudet så har jag, inser jag nu, 

redan stängt för denna möjlighet. Jag tar till mig vad pedagogerna säger men då jag redan valt 

att undanhålla information så kan de inte ta ställning till hela bilden av denna placering. Jag 

utövar min makt att kunna ta beslut som pedagogerna bara har att finna sig i. Ett beslut som 

känns viktigt för mig, baserat på en kort information från resurspedagogen och grundat på 

mina egna erfarenheter och min magkänsla.  
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Vad hade jag då kunnat göra annorlunda i en diskursetikers tycke? I enlighet med Habermas 

öppenhet, skulle jag då lagt fram all information jag hade om Olle och hans situation? Redan i 

denna mening reflekterar jag i om det då hade stridit mot min tystnadsplikt som förskolechef. 

Återigen – vem behöver veta vad jag vet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 

professionellt sätt i enlighet med verksamhetens mål och läroplanen. Vem drar mest nytta av 

mitt beslut, Olle eller pedagogerna? 

Nyttoetik 

Till skillnad mot diskursetikens öppenhet ska jag enligt nyttoetiken fundera i banor såsom 

”vilken handling kommer att vara nyttigast att göra?” Jag kan mäta mig fram till flera olika 

lösningar, fundera fram och tillbaka, kalkylera vad som kommer att ge mig önskade 

konsekvenser. Min spontana känsla är att detta låter lite väl enkelt. Jag hamnar återigen på 

ruta ett, självklart kan jag fundera i termer av vad som är nyttigast att göra, men, återigen, för 

vems skull? För mitt ego? För mina pedagogers vardag på förskolan? Eller för Olle? Jag ställs 

gång på gång inför detta dilemma, pedagogernas delaktighet kontra att värna för det lilla 

barnet, i detta fall Olle.  

En känd nyttoetiker är Jeremy Bentham och han menar att ”det vi strävar efter i alla våra 

handlingar är att uppnå lust och undvika lidande” (Henriksen och Vetlesen 2001:181). Min 

magkänsla säger att detta resonemang inte är helt glasklart. Uppnå lust och undvika lidande? 

Återigen för vems skull, vem ska stå utan lidande? Jag som förskolechef? Att jag inte ska 

behöva stå inför mina kollegor i ett senare skede och förklara mig varför jag inte lagt fram all 

information på vårat personalmöte för att jag inte ville ha en diskussion kring denna 

placering? En sådan handling enligt nyttoetiken handlar verkligen om vad som kommer att 

göra minst skada i slutänden. Dock är det inte bara Bentham som resonerat och funderat kring 

nyttoetiken. Det har funnits många som varit helt överens med Bentham i mångt och mycket 

men som, precis som jag, ställer sig frågande till just detta resonemang om att uppnå lust utan 

lidande.     

En av dem är John Stuart Mill som hävdar att man ska skilja på kvantitativa och kvalitativa 

lustupplevelser utöver Benthams resonemang. Ett av Mills exempel är att ”glädjen över att 

läsa en bok har en annan kvalitet, och därför väger tyngre, än glädjen över att plåga en 

odräglig arbetskollega” (Henriksen och Vetlesen 2001:182). Mill fortsätter i sitt resonemang 

att ordet lust också måste utvecklas, och föreslår att det ska ändras till ”lycka”. Just ordet 

lycka är svårtolkat, enligt min mening. Lycka är väldigt personligt. I mitt dilemma skulle jag 
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känna lycka om alla pedagoger hade samma syn som jag gällande denna eventuella placering 

utan diskussion. För en annan kollega hade nog lycka varit att jag aldrig övervägt att ta in 

ytterligare ett barn på förskolan. Som sagt – lycka är olika för olika människor.  

I ett nyttoetiskt perspektiv så bör jag ta hänsyn till alla andra inblandade parter. Som 

Henriksen och Vetlesen väljer att formulera sig: ”det kan i vissa fall också innebära att man 

avstår från att göra det som kommer gagna en själv mest i den aktuella situationen till fördel 

för en egen mer omfattande vinning där man själv inte får det lika bra” (Henriksen och 

Vetlesen 2001:183).  Nyttoetiken hamnar i att snabbt fokusera på vad människor kan bidra 

med och samtidigt blir dilemmat att en människa (Olle) kan offras för majoritetens 

(pedagogernas) bästa på grund av ett beslut. Att för egen del kunna motivera varför min 

handling skulle vara av godo, att kunna hitta något som stödjer mitt handlande att utelämna 

information till övriga pedagoger, ställs då på sin spets i nyttoetiken.   

Vad som är rätt eller fel att göra förklarar Henriksen och Vetlesen med att fråga vad 

erfarenheter säger om vilken handling som oftast visar sig leda till gott resultat. Det vill säga 

att jag ska kunna, grundat på erfarenhet, se vad som är de bästa konsekvenserna av min 

handling och därmed också kunna motivera varför handlingen är god. Är min handling god 

utifrån Olles synvinkel, att denna pojke får komma till Igelkottens personal- och 

föräldrakooperativ och få ta del av en verksamhet med rutiner, något han saknar idag i sin 

vardag? Frågan som återstår, hur jag än vrider och vänder på mitt dilemma, är om det hjälper 

eller stjälper Olle i pedagogernas mottagande av hans eventuella placering på förskolan om de 

inte har tillgång till all information. Några rader som fastnar på min näthinna när jag läser om 

nyttoetiken och dess för eller emot i förhållande till just mitt dilemma är följande mening: ”är 

det bättre att ljuga för att nå ett mål än att inte göra det, om det innebär en belastning för vissa 

att veta sanningen och lögnen därmed bidrar till att öka det allmännas väl” (Henriksen och 

Vetlesen 2001:188–189). Ska jag hårdra mitt handlande så är det som jag faktiskt valt att 

göra. Jag undanhåller information för mina medarbetare för att få dem dit jag vill och för att 

jag utgår ifrån att de inte kan hantera all information som jag har angående denna placering.  

 

Pliktetik 

Den tyske filosofen Immanuel Kant är den mest kände pliktetikern. Kant levde under 1700-

talet och har lagt grunden för pliktetiken. Det finns flera olika plikter som en bör ta ställning 

till i sitt handlande, i just mitt dilemma är dock frågan vad som är den viktigaste plikten att ha 
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i fokus. Plikt mot pedagoger, barnet, mot mig själv – ja listan kan göras lång. I boken Etik i 

arbete med människor menar författarna Henriksen och Vetlesen att en plikt ofta går att 

känneteckna genom följande tre punkter. Det första är att plikten är något absolut, något som 

inte bara gäller då och då när vi tycker att det passar oss eller skulle vara lämpligt för tillfället. 

För det andra menar Henriksen och Vetlesen att en plikt vanligtvis formuleras i en regel. Det 

sista kännetecknet är att en plikt skall hjälpa till med vad som är rätt eller fel att göra.  

”Pliktetiskt tänkande hävdar att det goda är en följd av att vi gör det rätta” (Henriksen och 

Vetlesen 2001:146). Men om det goda är en följd av att vi gör det rätta, då bör jag ju veta att 

det goda är det rätta, och hur vet jag det? Henriksen och Vetlesen menar att ”Vi skiljer ofta 

mellan två olika typer av pliktetik: en som räknar med att våra plikter kan sammanfattas eller 

formuleras i olika regler, och en som räknar med att vi omedelbart i den situation vi befinner 

oss i upplever vilken handling det är vår plikt att utföra” (Henriksen och Vetlesen 2001:147). 

Att våra plikter kan sammanfattas eller formuleras genom regler kallas för regeldeontologisk 

etik, själva ordet deontologisk härstammar från det grekiska ordet deonta som betyder det vi 

bör göra.  

I min tolkning av Kants pliktetik i förhållande till mitt dilemma ska jag då se först till vilken 

regel jag handlar efter och inte enbart till den enskilda situationen. Därefter är det dags för 

nästa steg och enligt Kant är de enda reglerna som är moraliskt acceptabla de som kan 

användas i alla olika situationer. För att, enligt Kant, kunna göra en bedömning av mitt 

dilemma måste jag kunna försvara att mitt beslut är moraliskt förnuftigt. Med moraliskt 

förnuftigt menar Kant att mitt beslut ska kunna stå utan möjligheter till motsägelser. 

                      

Jag ska alltid handla så att jag betraktar både mig själv och varje annan individ som ett 

ändamål i sig själv och inte bara ett medel. Genom att behandla de andra pedagogerna på ett 

sätt som visar förståelse och respekt visar jag att de inte endast är där för min egen vinnings 

skull utan visar dem att jag respekterar dem och är villig att anpassa mig. Frågan återstår 

dock, använder jag min makt för att få igenom mitt beslut? Blir de andra pedagogerna bara ett 

ändamål på vägen dit som Kant, i min tolkning, skulle ha uttryckt sig? Det vill säga att jag 

egentligen visar att jag självklart kan anpassa mig, men bara så länge de följer mitt beslut och 

att jag, efter fått igenom det, kan anpassa mig och ändra i verksamheten om det är det som 

krävs för att detta skall bli ett lyckat mottagande för Olle. Att gå in i en 

”kommunikationssituation, där den andre får delta och redogöra för sina intressen, skäl och 
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uppfattningar” (Henriksen och Vetlesen 2001:156). För att kunna redogöra för mina intressen 

kanske det krävs av mig som förskolechef att den/de jag ska gå in i en 

kommunikationssituation med bör känna till all information, och här har jag i mitt dilemma 

redan sållat. 

Pliktetikens Kant menar att moralen kommer före den egna enskilda erfarenheten samt att 

moralen inte kan vara byggd på egna erfarenheter. Jag kan alltså inte förlita mig på mina egna 

erfarenheter av tidigare beslut av den karaktär jag beskrivit i mitt dilemma enligt Kant, det är 

inte nog att göra det rätta, jag måste också vilja det rätta. Som jag väljer att tolka Kant menas 

att mitt beslut ska kunna stå utan möjligheter till motsägelser, och det gör det inte om jag 

måste se till att jag redan valt ut och bort en del av informationen för övriga pedagoger. 

Vikten av information, som Kant anser vara en grundpelare i en kommunikationssituation, gör 

att jag i min reflektion inser att jag i pliktetikerns ögon misslyckats i mitt uppdrag.  

 

Slutord 

När jag ställdes inför resurspedagogens fråga om vi kunde ta emot Olle på förskolan så blev 

det tydligt att olika aspekter av min roll som ledare och förskolechef ställdes mot varandra. 

För att spetsa till det så blev mitt dilemma att väga Olles bästa mot arbetslagets vilja och 

behov av information. Hur skulle jag balansera informationen för att både Olle och arbetslaget 

skulle få bästa möjliga förutsättningar? Det har under skrivprocessen blivit tydligt för mig hur 

mycket min barnsyn och mina värderingar är påverkade av min uppväxt och det har också 

blivit tydligt hur mycket jag som ledare är påverkad av förskolans tradition av arbetslaget som 

en grupp där alla har rätt att vara med och tycka och fatta beslut. Det handlar därför om vem 

jag vill vara som ledare inom ramen för förskolans uppdrag och styrdokument.  

Att vara öppen med information är självklart att föredra. Men gäller det all information? Jag 

sitter på min position som förskolechef av en anledning. Jag har ett tydligt uppdrag i 

läroplanen där det uttryckligen står vad förskolechefen ansvarar för och jag är anställd för att 

utföra det. Det finns dock många etiska dilemman i detta uppdrag och det är här jag som 

förskolechef ska bestämma mig för vilket som är rätt eller fel. Är det rätt att utelämna 

information om särskilda saker eller är det av eget intresse jag gör det?  Är det bara en bricka 

i mitt spel att kunna utöva min makt, jag kan bestämma över information och jag tar tillfället i 

akt och gör det, för att på ett enklare sätt att komma fram till ett beslut som passar mig. 
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Inom förskolans värld talas det om, och nämns även i läroplanen, den gemensamma 

värdegrunden. Detta är prioritet ett, tycker jag som förskolechef, att alla pedagoger ska ha en 

samsyn kring vårt uppdrag och därför är det viktigt att värdegrunden diskuteras. Jag har i mitt 

skrivande valt att stöta och blöta mitt dilemma mot etiska teorier som jag ser ett samband till. 

Diskurs-, nytto- och pliktetik är de olika teorierna jag valt att fördjupa mig i. Diskursetiken 

med sina kännetecken som öppenhet, nyttoetiken som signalerar att jag ska reflektera över för 

vems nytta jag gör detta och som avslutning, pliktetiken med sina regler och plikter. För vems 

skull jag egentligen undanhåller viss information? Jag inser att det inte är alldeles lätt för min 

egen del att kombinera de olika rollerna att både vara förskolechef och kollega. Inte heller för 

de som jag arbetar ihop med. Det som vi alla inom förskolans värld måste ha i beaktande 

under hela vårt yrkesverksamma liv är att vi sätter spår och bidrar till de små barnens 

livserfarenheter i våra möten varje dag. Det gäller att vi möter barnen och varandra med 

respekt, empati och kärlek, såsom författaren Jenny Gren vill förmedla. 

Det som jag i egenskap av förskolechef också måste ha i åtanke när jag tar mina beslut är hur 

det ser ut i vårt arbetslag. Jag måste ta ställning till hur de andra uppfattar situationen och 

framförallt vad som triggar olika människor. Allt detta är beroende av vad vi har i bagaget 

från våra egna erfarenheter. Kan jag vara med och påverka ett barns uppväxt till något mer 

positivt så vill jag kunna vara med och göra det. Jag vill vara en del av den trygghet som 

barnen på Igelkottens förskola upplever när de är hos oss, och jag förväntar mig att de 

pedagoger jag anställer också vill det.  

Jag skulle undanhålla information för de pedagoger jag anser inte kan hantera informationen 

då jag har förståelse för att vi alla bär på olika erfarenheter och därför har olika 

förståelseperspektiv. Detta, kan jag i min reflektion inse, har till stor del att göra med min 

egen erfarenhet av dessa barn från min egen barndom.  

Genom skrivandet av denna essä har jag kommit till insikt med att jag som ledare alltid 

kommer värna om de utsatta barnen i förhållande till pedagogerna.  

Jag väljer att avsluta mitt essäskrivande med Ylva Waldermarsons tänkvärda ord: ”Att tro att 

våra yrkeserfarenheter kan frikopplas från det större projektet att vara människa måste 

betraktas som en illusion” (Waldermarson 2009:133).  
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