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Intercultural leadership and practical knowledge 

 

Author: Eva-Lotte Andersson. 

Mentor: Ursula Naeve – Bucher. 

Term: Spring 2012. 

 

My essay is concerned with intercultural leadership and practical knowledge. The essay is 

about ethical dilemmas and the diversity of issues we face constantly at the preschool. In my 

story I examine the different views of knowledge and the opportunities to lead people in an 

intercultural way, and how they relate to each other. I start by looking at the ethical ideas that 

form the basis for our actions and our view of knowledge. Then, I examine how the practical 

wisdom guides the ethical dilemmas that arise at the preschool. Thus, that leads me to the 

different forms of knowledge which are made visible in our daily work at the preschool, how 

they can be understood in the cultural environment in which they arise, and how they can be 

related to leadership. I show how the thinking ways and traditions we create shape the 

leadership. My inquiry is related to my colleagues since my professional role as a preschool 

teacher is made possible only in a social context with them. I find that the relationship 

between my own understanding of the practical knowledge and intercultural management can 

be related to my colleagues, as well as to parents and preschool children. The environment at 

the preschool is based on different ways of thinking and traditions that are transmitted and 

transformed in different processes. The inter-cultural leadership is questioned in the working 

group and the desire for authoritarian leadership is brought to question. Our view of 

knowledge is dependent on the ethical values we choose to make use of. Knowledge and 

leadership is created in a process that never ends, together with the people who create and 

recreate it. 

 

Keywords: intercultural management, practical knowledge, social context, reflection, parents, 

colleagues, leadership, thinking ways and traditions, authoritarian leadership 
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Interkulturellt ledarskap och praktisk kunskap 
 

Författare: Eva-Lotte Andersson. 

Mentor: Ursula Naeve – Bucher. 
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Min essä handlar om interkulturellt ledarskap och praktisk kunskap. Berättelsen handlar om 

etiska dilemman och ställningstaganden vi ställs inför i det dagliga arbetet på förskolan. Jag 

undersöker i min uppsats hur synen på kunskap och möjligheterna att leda människor på ett 

interkulturellt sätt kan relateras till varandra. Jag börjar med att titta på de etiska tankarna som 

ligger till grund för vårt handlande och vår syn på kunskap. Därefter undersöker jag hur den 

praktiska klokheten styr de etiska dilemman, som uppstår på förskolan. Det leder mig in på de 

olika kunskapsformerna som synliggörs i vårt dagliga arbete på förskolan, hur de kan förstås i 

den kulturella miljö de uppstår i, samt sättas i relation till ledarskapet. Gradvis upptäcker jag 

också hur de tankestilar och tanketraditioner vi skapar på förskolan formar ledarskapet. Min 

undersökning är relaterad till mina arbetskamrater, eftersom min yrkesroll som förskollärare 

möjliggörs i en social kontext, tillsammans med dem. Jag upptäcker att sambandet mellan min 

egen förståelse för praktisk kunskap och interkulturellt ledarskap kan sättas i relation till mina 

kollegor, liksom till föräldrarna och till förskolans barn. Miljön på förskolan är uppbyggd på 

olika tankestilar och tanketraditioner, som traderas och förändras i olika processer. Det 

interkulturella ledarskapet kan bli ifrågasatt i arbetsgruppen där önskan finns om ett 

auktoritärt ledarskap. Synen på kunskap är beroende av de etiska värderingar vi väljer att 

använda oss av. Kunskap och ledarskap skapas i en process som aldrig tar slut, tillsammans 

med de människor som skapar och återskapar den. 

 

Nyckelord: interkulturellt ledarskap, praktisk kunskap, social kontext, reflektion, föräldrar, 

kollegor, ledarskap, tankestil, tanketradition, auktoritärt ledarskap 
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Lena 
 

– Det är snart ingen skillnad på skola och förskola, fnyser min arbetskollega Lena
1
 ilsket, och 

sparkar på en isbit på den gråfrusna marken i parken där vi står. Omkring oss springer 15 

glada femåringar omkring, glatt ovetande om vår heta diskussion. Parken känns bister och 

ogästvänlig så här i vintertid, men barnens energi och glädje värmer upp stämningen, de 

springer glatt tillsammans och utforskar de olika aktiviteterna.  

– Varför ska de läsa och skriva redan INNAN de börjar skolan, de hinner ju aldrig leka och 

vara barn innan de ska drillas in i någon teoretiskt skit! Du som är pedagogiskt ansvarig för 

barnen på förskolan kan väl avstyra det här tramset? tillägger hon, och ruskar på sig. 

– Det är mycket som har förändrats i den nya läroplanen, och vi behöver försöka skapa en 

lärmiljö för barnen, svarar jag. Om vi plockar fram en del av allt material som nu är inlåst 

eller är placerat högt upp så barnen inte når det, så kan de i alla fall få utforska och undersöka 

lite av allt material som finns på förskolan, föreslår jag. 

– Jo, men då kommer de små barnen och förstör, eller tar saxarna utan att vi hinner se det, och 

så blir det kaos, svarar Lena och hjälper samtidigt en av femåringarna att få på sina tjocka 

vantar ordentligt på de små händerna. 

– Kan vi inte försöka lära de små barnen hur de ska använda saxarna när de tar dem, och visa 

dem hur man gör när man klipper? frågar jag. 

– Jo, men om några pedagoger är på rast samtidigt, så blir det för svåröverskådligt med de 

små barnen i samma rum, som vi har det nu, och då kan det uppstå situationer där man inte 

har översikt och full kontroll över vad som sker i barngruppen, säger Lena. Den risken är jag 

inte beredd att ta. 

 

Tankarna som far genom mitt huvud är många och otydliga. Behöver man göra åtskillnad 

mellan lärprocesser, och att ha kul och leka? Jag tänker att barn automatiskt kombinerar 

utveckling, lärande och lek, utan att de reflekterar över det.  Samtidigt funderar jag över hur 

personalens egna erfarenheter av skola och kunskap ser ut. Hur mycket påverkar 

pedagogernas egna uppfattningar om vad skola, kunskap och egna erfarenheter innebär, det 

pedagogiska arbetet på förskolan? Att ha fått en teoretisk högskoleutbildning placerar mig i 

ett ensamt fack på förskolan där jag arbetar, men om min nykläckta kunskapssyn och 

                                                           
1
 Samtliga namn i berättelsen är fingerade.  
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kunskapsform kombineras med de övrigas kunskapsformer borde det ultimata samarbetet 

uppstå, som leder till utveckling och glädje för barnen. 

 Jag vänder mig bort där jag står i parken, och fortsätter tankfullt att fundera, medan små lätta 

snöflingor landar på min näsa.  

 

Lite senare under vår diskussion i parken får jag i ögonvrån syn på, att femåringarna springer 

iväg mot muren, som avgränsar parken från hyreshusen bakom. De har fått syn på något 

spännande där bakom som drar deras uppmärksamhet från parken och gungorna. 

– KOM TILLBAKA! PÅ EN GÅNG! NI FÅR INTE VARA DÄR! Lena har format sina 

vantbeklädda händer till en megafon, och effekten är inte att ta miste på. Jag ser hur barnen 

hoppar till därframme, när Lenas stämma ekar i den isolerande vita snön, mellan husväggarna. 

Lena står kvar, medan jag snabbt springer fram till barnen bakom muren för att se vad de 

hittat. 

– Titta fröken, vad är det? Är den död? 

Jag tittar på den döda skatan, som ligger utspridd i snön. De svarta, tufsiga fjädrarna utgör en 

bjärt kontrast till den kritvita snön. En bisarr syn, som väcker känslor. 

– Ja, den är död, och fröken ropar på er. Ni får skynda er tillbaka nu, ni vet att ni inte får vara 

här. Det är utanför området, hör jag mig själv säga i ett enda svep. Kom nu! Barnen vänder sig 

ifrån mig, och går långsamt tillbaka till Lena. Samtidigt dyker min andra arbetskollega Fatima 

upp. Hon går resolut fram till skatan, plockar upp den med en handskbeklädd hand, och går 

och kastar den i papperskorgen en bit bort. Barnen tittar efter henne. På väg tillbaka blir hon 

varse sin åskådarskara av barn, och hon säger: 

– Den där är full av bakterier, den ska vi inte röra. 

 

Själv står jag fortfarande helt stilla, och funderar över varför jag inte tog tillfället i akt att 

samtala med barnen när de hittat skatan, som de var intresserade av, och som väckt deras 

nyfikenhet. Varför är det i denna situation så, att jag främst tänker på Lena, som står och ropar 

på barnen tio meter bort? Kan det bero på Lenas syn på ledarskap, som är auktoritärt och 

principfast? Jag vet hur noga hon är med att följa regler, och att barnen till varje pris också 

ska lära sig dem, och följa dem. Att inte gå utanför parkens lekområde är en viktig regel för 

Lena. Att handla konsekvent, och samtidigt flexibelt är inte lätt i situationer med barn. 

Lekstunden i parken är över för denna gång, och med stelfrusna tår beger vi oss in till 

mellanmålet. 
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Lite senare samma dag blir jag vittne till ett samtal mellan Lena och en mamma, som just är 

på väg att hämta hem sin pojke. 

– Han skulle behöva ett par större och varmare vinterstövlar, säger Lena. Han klagar över att 

de gör ont när vi är ute och leker, eller hur? Lena petar pojken försiktigt i sidan, medan 

mamman kämpar med att få på de alltför små och ofodrade stövlarna på pojkens fötter. 

– Ja, svarar mamman. Men jag har ingen yngre pojke som kan ärva stövlarna efter honom, så 

jag kan inte köpa nya stövlar, förklarar hon. Jag ser hur Lena blir stum och vänder sig bort ett 

ögonblick. Hennes ögon möter mina, och jag tittar åt ett annat håll. Mamman har slutligen fått 

på pojken kläder och skor, och de säger hejdå och tack för idag, och försvinner ut genom 

dörren. Lena kommer fram till mig. 

– Vad ska man svara i sådana situationer? frågar hon. 

– Mamman kanske inte har pengar att köpa skor för, och då är det mindre pinsamt att skylla 

på att ingen kan ärva, föreslår jag och rycker på axlarna. Jag tycker att vi kan låna pojken ett 

par stövlar så länge. 

– Det är väl ingen lösning på problemet, muttrar hon, skakar på huvudet och går ut till 

femåringarna.  

Det är torsdag kväll, kaffebordet är dukat med bullar och personalen är samlad till 

arbetsplatsmöte. Rödblommiga efter dagens utflykt i skogen sitter vi och småskrattar, trötta 

efter en lång arbetsdag, och nervösa över vad som ska hända under mötet.  

– Undrar vad de ska klaga över idag, viskar Fatima halvhögt. 

 Chefen har inte kommit än, och med Fatimas fråga förstår jag, och känner mig glad över, att 

jag inkluderas i arbetsgruppen och inte ses som en chefens mellanhand eller som chefens 

högra hand och ena öra. Vi hör hårda klackar slå i korridorens golv utanför, och förstår att 

chefen är på väg. Tystnad uppstår, och jag ser att alla rätar på sig lite i stolarna, och sätter sig 

tillrätta. Chefen harklar sig och tar till orden, stående bredvid bordet. 

– Ni måste ha läroplanen under armen, och alltid komma ihåg ert uppdrag! Hon låter ögonen 

vila på var och en av oss i tur och ordning, med en uppfodrande min. Ni får under inga 

omständigheter motarbeta Lottas tankar omkring det pedagogiska upplägget i barngrupperna, 

och har ni några frågor, eller om något är oklart, får ni diskutera dem med henne eller mig. 

Jag vill se resultat i barngrupperna av kompetensutbildningen vi genomgått tillsammans under 

hösten. Ni minns uppgiften om de två olika samtalssituationerna som vi jämförde?  

Hon gör en paus och slår sig ner i stolen på kortändan av bordet. Det blir dödstyst i rummet. 

Jag skruvar på mig där jag sitter, och känner kallsvetten sippra fram. Borta är min känsla av 

att vara en i gruppen. Jag iakttar min chef, och undrar över hennes situation. Hon har det 
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yttersta ansvaret för att personalen genomför uppdraget på ett adekvat sätt. Kan jag dra 

lärdom av hennes ledaregenskaper? Personalen har under chefens ledarskap under hösten 

genomgått en intern kompetensutbildning. Utbildningen har inneburit ett framläggande av 

små pedagogiska uppgifter. En uppgift bestod i att jämföra två litterära samtalssituationer där 

pedagoger och barn samtalar med varandra. Uppgiften bestod i att plocka fram skillnader och 

likheter mellan samtalssituationerna, för att sedan referera till hur vi själva gör, och hur vi vill 

göra. Texterna visar på ett tydligt sätt två olika förhållningssätt mot barnen. I den ena texten 

pratar personalen över huvudet på barnen, och i den andra texten pratar de till barnen, och 

bekräftar dem. Lena harklar sig. 

– Ja, jag minns de två situationerna som vi jämförde, säger Lena. Jag måste säga, att jag 

arbetar i alla fall inte enligt den modellen där de vuxna tillverkar allt pyssel åt barnen. 

Pedagogerna pratade ju endast med varandra, och barnen var helt tysta och passiva. Finns det 

folk som jobbar så idag? säger Lena förvånat. 

– Vi jämför och studerar exemplen just för att få syn på vårt eget förhållningssätt, svarar 

chefen. 

– Vi tillverkar troll just nu, femåringarna och jag, säger Lena. De får själva välja färg, form 

och utseende på trollen, och de pratar och jämför med varandra. 

– Vad har du för pedagogisk tanke med att tillverka just troll? frågar chefen. 

Tystnad uppstår. Man kunde höra en knappnål falla, om man släppte en just nu. Till min 

förvåning hör jag under mötet mina närmaste arbetskollegor uppfatta sig själva som lyhörda, 

inkännande, engagerade och klarsynta, i sin yrkesroll. Jag uppfattar hur de söker sig fram till 

de svar de vet att chefen förväntar sig, istället för att säga hur de egentligen arbetar. Jag tänker 

direkt på hur de i så fall måste uppfatta mitt ledarskap: totalt perspektivlöst, och insiktslöst, 

oviktigt och obegripligt. Jag lämnar ofta arbetsuppgifterna med förtröstan i deras händer, utan 

att peka exakt på hur det ska utföras eller vad jag förväntar mig. Mina försök att vara 

perspektivrik och självreflekterande som pedagogisk ledare känns komiska i sammanhanget, 

och jag hittar inte ord för att ta samtalet till en annan nivå vad gäller pedagogik. I min 

förskollärarroll vill jag bemöta människor på ett förtroendeingivande sätt, vilket jag tror är 

möjligt om jag är närvarande i mötet och ger de andra tid till att lyssna och samtala. Därför 

måste jag prata, och inte bli tyst. Min arbetsgrupp består av sju pedagoger, varav tre är 

outbildade, en är snart färdig förskollärare (jag), och tre har barnskötarutbildning. Vi lever 

inte i samma begreppsvärld när det handlar om kunskap, vilket blir tydligt under 

personalmötet. Högskolestudierna har fått mig att reflektera över mitt eget handlande. Hur 

stor roll spelar utbildningen i arbetet?  
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Den praktiska kunskapen på vår förskola visar sig i gott omvårdnadsarbete. Lärsituationerna 

är få, och bygger inte på glädje eller integrering i personalens synsätt. Trots detta, är det 

köbildning till våra 45 platser, och jag vågar mig på en djärv gissning om, att detta till stor del 

beror på att halva personalstyrkan, den outbildade, talar barngruppens språk, det arabiska 

språket. Det ställs samma krav på pedagogerna i läroplanen oavsett deras etniska bakgrund. 

Som pedagogiskt ansvarig för barngrupperna vill jag stärka det språkutvecklande arbetet, och 

introducerar därför med chefens stöd under personalmötet ett material som kallas ”Före 

Bornholmsmodellen”. Materialet innefattar språkutvecklande metoder, lärarhandledning och 

klara och tydliga veckoupplägg med konkreta övningar att genomföra. Materialet är tänkt som 

en mjukstart inför förskoleklassens fortsättningsmaterial enligt samma metoder. En röd tråd i 

lärandet, och en möjlighet att fördjupa samarbetet med skolvärlden. Under personalmötet 

läser all personal igenom materialet, och tystnaden sprider sig runt bordet.  

– Vad anser ni, rent spontant, om materialet? frågar chefen förväntansfullt. Några börjar 

skruva på sig, andra tittar ner i bordet. 

– Det är väl bra, men vi jobbar redan sådär, säger Lena som jag tidigare pratade med i parken. 

– Hur då? säger chefen. 

– Jo, vi kör med rim och ramsor och så, svarar Lena. 

– Räcker det? Hur ser ni om barnen gör några språkliga framsteg? Chefen vänder sig till mig.  

– Jag har ingenting dokumenterat, säger jag. Men visst hör man skillnad på vissa barn i deras 

språkutveckling. I början av terminen sa de ingenting, men nu sjunger de delar av våra 

samlingssånger medan de leker med annat, säger jag.  

– Vad säger ni andra? Chefen tittar sig omkring. 

– Vi är sysselsatta med att byta blöjor och fixa med praktiskt arbete, men vi sjunger ibland 

också, säger Jasmin som jobbar med 1-2 åringarna. 

– Vad säger du, Fatima? Dokumenterar ni framstegen barnen gör? Chefen vänder sig till 

Fatima, som ser ut som en skolflicka intagen på förhör hos rektorn. 

– Det är Lotta som skriver, och jag som säger vad hon ska skriva, skojar Fatima och skrattar. 

Plötsligt blir hon allvarlig: 

– Du vet, jag kan inte skriva på svenska så bra, men jag kan prata och förklara vad jag gör, det 

är inga problem. Vi som har jobbat länge ihop känner varandras sätt att jobba, vi förstår 

varandra, avslutar Fatima. Jag reser mig upp från bordet och harklar mig. 

– Här är underlagen till utvecklingssamtalen, säger jag och börjar dela ut dem till 

arbetsgruppen. Varje grupp ska själva ta ansvaret och ringer föräldrarna och bokar tider som 

passar.  
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– Är frågorna på underlaget något som föräldrarna ska ha hem innan samtalet, eller ska de 

läsa och svara på plats här? undrar Lena. 

– Du kan göra som du vill, men det bästa är om du ger föräldrarna möjlighet att välja. Många 

kan inte läsa igenom så mycket skriven svensk text på en gång, andra kanske gärna vill göra 

det hemma innan de kommer. Fråga dem, och låt dem välja, föreslår jag, och förväntar mig 

motargument till mina förslag. 

– Ja, bara så att jag vet, svarar Lena. 

Personalmötet lider mot sitt slut, och vi vänder hem efter en lång dag på arbetet. 

 

Fatima 
 

– Barnen kan väl ta mat själva, om vi ställer fram karotter på borden åt dem? Jag tittar 

undrande på min kollega Fatima, samtidigt som jag hjälper våra treåringar att komma tillrätta 

på stolarna vid långbordet i skolans gemensamma matsal. Larmet och stojet omkring oss är 

öronbedövande denna måndag, eftersom det står hamburgare på menyn. 

– Om de ska ta mat själva kommer det att ta flera timmar för dem att bli färdiga, säger Fatima. 

Dessutom spiller de på golvet, och kökspersonalen har sagt till flera gånger att vi måste städa 

efter barnen. Det hinner vi inte. Flera föräldrar klagar också på att barnen kommer hem 

smutsiga och fulla med matrester, avslutar hon. 

– Det står i läroplanen att barnen ska utvecklas och lära sig göra saker själva så mycket de 

kan, säger jag. 

– Ja, men många av dem är rädda eller blyga, eller tar alldeles för mycket eller inget alls. Är 

det omsorg tycker du, att inte hjälpa dem? svarar Fatima, samtidigt som hon lastar upp 

hamburgerbröd på tallrikar på löpande band. Vi serverar våra femton tre- och fyraåringar, och 

slår oss sedan själva ner bland dem för att äta en pedagogisk måltid. Att äta en pedagogisk 

måltid innebär att pedagogen under måltiden samtalar med barnen om maten och andra ämnen 

som barnen finner intressanta. För vår del handlar det om att sätta svenska ord på maten, 

besticken och de olika salladerna. Flickan mittemot Fatima höjer sitt tomma mjölkglas i en 

gest mot Fatima, som börjar söka med blicken längs långbordet efter tillbringaren.  

Snabbt bestämmer Fatima sig, och gör som hon brukar göra hemma: hon ger flickan sitt eget 

glas mjölk. Pojken till höger om henne frågar efter sallad, och genast tar Fatima sin egen 

gaffel och öser över lite av sin pizzasallad till pojken, som tacksamt ser på henne och ler. 

Känslan av trygghet står att läsa i barnens ansikten.  Jag bestämmer mig för att senarelägga 
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diskussionen om hjälp till självhjälp, till ett bättre tillfälle. Samtidigt undrar jag hur mycket 

sanning det ligger i hennes åsikt om att barnen känner sig trygga om vi hjälper dem, och hur 

vi kan hitta en kompromiss.  

Nu är det måndag förmiddag, och solen lyser in i förskolans fönster. I korridoren råder full 

aktivitet. Barnen stånkar och stönar med röda kinder för att få på sig alla varma vinterkläder. 

Vi ska gå ut och åka stjärtlapp. Mina ögon vandrar till Iman, som med stor koncentration och 

tungan hängande utanför, försöker få in rätt finger i sina fingervantar med barbiemotiv. 

– Nej, ta inte fingervantar nu när det är så kallt ute, ta dina riktiga skidvantar, när vi ska åka 

stjärtlapp säger jag och tar fram hennes varma vantar. Hon skakar envist på sitt lilla fyraåriga 

huvud. Det är inte första gången vi har diskussionen om vantarna.  

– Du kommer att bli jättekall och gråta, som förra gången, kommer du ihåg? säger jag. 

 Fatima skakar på huvudet åt Imans bestämda åsikt om vantarna. 

– Jag känner den här flickan, viskar Fatima i mitt öra. Det behövs andra metoder.  

Väl ute i pulkabacken tar det tio minuter, sedan kommer Iman fram, gråtandes och visar upp 

sina små illröda händer. 

– Kom, säger Fatima, tar henne i handen och går till förskolan. 

 Efter bara några minuter ser jag Fatima komma gående med bestämda steg, med Iman 

bredvid sig, fortfarande hysteriskt gråtande, över värken i fingrarna, men med tjocka vantar på 

händerna denna gång. 

– Jag kunde ha lämnat henne inne med den andra gruppen, men om jag gör så kommer hon 

aldrig att lära sig att ta på sig rätt vantar på en gång, säger Fatima. Förra gången lämnade vi 

henne inne när hon blev kall och frös om händerna, och nu förväntar hon sig att vi ska göra 

likadant, fortsätter hon. Fatima håller en stund om Imans händer, tills gråten tystnat. 

– Nu kan du gå och åka i backen igen, säger Fatima. Du kommer att bli varm fort, om du åker. 

Motvilligt lyssnar Iman, men gör ändå som Fatima sagt. Efter fem minuter är intermezzot 

bortglömt, och Imans röst ekar som sig bör högt av skratt, och hon åker för glatta livet i 

backen. 

– Tack för att du förklarade för mig hur du tänkte, då kan jag göra likadant nästa gång, så är vi 

konsekventa mot Iman, säger jag till Fatima.  

– Tycker du det var rätt handlande då? frågar Fatima och skrattar. Det är du som har kunskap 

om sådana här saker, du är vår förskollärare, skojar hon. Jag anar allvaret bakom skojet, och 

funderar åter över mitt ledarskap och hur det kommer till uttryck inför mina medarbetare. 

– Vi arbetar tillsammans, svarar jag. 
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Det är morgon, Fatima och jag har samlat våra 3-4 åringar i ett rum på den runda mattan för 

att ha samling.  

– Snälla Lotta, om du tycker vi ska jobba med något speciellt, säg till oss, och vi kommer att 

göra det, säger hon och tittar fram bakom tre små barnhuvuden. Tre barn har krupit upp i 

hennes stora famn, och hon får mig att tänka på en supermamma, som har en famn öppen för 

hela världen att söka tröst och trygghet i. De övriga tio barnen i vår grupp slåss febrilt för att 

få en plats nära henne. Själv sitter jag ensam på andra sidan mattan, med materialet till 

samlingen som enda sällskap. För mig känns det oerhört viktigt att skapa en god relation till 

Fatima och hennes kunskaper om förskolan, också för att i förlängningen skapa förtroende 

hos barnen. 

– Har du några idéer om vad du vill jobba med? säger jag. 

– Det är du som är vår förskollärare, vi ska lyssna på dig, svarar hon.  

Jag förstår hennes uttalande utifrån den kulturella kontext i vilken hon befinner sig. Det här är 

hennes sätt att tala om att hon väntar på direktiv från mig, om vad hon förväntas göra i sitt 

arbete med barnen. Blir det en bra relation om jag ger henne de direktiven? Innebär det ett 

åtråvärt interkulturellt ledarskap för mig? Jag är anställd som pedagogiskt ansvarig för 

barngrupperna, inte som pedagogiskt ansvarig för personalen. Men de sakerna hänger 

samtidigt ofrånkomligen ihop. 

 

Fatima arbetar som outbildad barnskötare, och är mån om att vara alla till lags på förskolan. 

Hennes praktiska kunskap om barn är oerhört perspektivrik, och hon är helt klart den 

informella ledaren, både bland personal och bland föräldrar. Relationerna har hon byggt upp 

med stort tålamod under många års tid, där tiden i sig utgjort beviset på pålitligheten i hennes 

yrkesroll. Alla vänder sig till Fatima med förtroenden och problem. Barn som vuxen. 

 

 -I want my son to learn the alphabetical letters. Får de lära sig det här? 

Förväntan står att läsa i mammans ansikte, när hon med perfekt engelskt uttal frågar mig om 

alfabetet. Vi står vid ingången till förskolan, pojken står bredvid, håller henne hårt i handen 

och tittar ner i golvet. 

– You know, in Dubai, där vi kommer ifrån, börjar de lära barnen de här sakerna när de är tre 

år. Min son pratar flytande arabiska och engelska, tillägger hon. 

Jag iakttar den vackra kvinnan framför mig. Hennes uppenbarelse känns självklar och som 

hämtad från sagornas värld. Hon bär en lång arabisk klänning i turkos och vitt, som glittrar 

overkligt i den glåmiga eftermiddagssolens sista försök att bryta igenom i förskolans korridor. 
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Hennes vita sjal utgör en stor kontrast till hennes brunbrända ansikte, och hon ler mot mig. 

Sonen tittar fortfarande ner i golvet. 

– De lär sig grunderna för skrivning, läsning och matematik integrerat med den dagliga leken, 

i det dagliga livet här, svarar jag. Vi delar inte upp det i separata ämnen.   

– Ok, that sounds great. Men hur kan ni bedöma vad de lärt sig? Får de göra några slags 

tester, där ni ser deras kunskap? 

– Nej, svarar jag. Sådant börjar man med mycket senare i Sverige. 

– Jag ser också helst att min son slipper musik och sång, säger mamman sedan. Vi är 

praktiserande muslimer, och försöker undvika det. 

Hon betraktar mig, och jag undrar vilken reaktion hon förväntar sig. Hennes man är diplomat, 

och ska arbeta på ambassaden här i Sverige. De kommer att stanna i tre år, vilket medför att 

sonen kommer att gå på förskolan under en lång tid.  

– Sannolikheten för att han kommer att höra musik och sång är stor, men han kan iaktta som 

åskådare, så deltar han inte aktivt. Fungerar det, tror du? frågar jag.  

– Ok, that’s nice, thank you so much, svarar mamman. 

Jag känner hennes djupa tacksamhet och lättnad, samtidigt som jag undrar hur i hela världen 

jag ska kunna hålla pojken ifrån att sjunga och dansa. Ännu mer funderar jag över hur jag ska 

presentera situationen för mina arbetskamrater, så att det inte uppstår en ”vi” och ”de” 

diskussion om vilka regler som gäller. Den nationellt vedertagna synen på kunskap ser 

troligtvis inte likadan ut i arabstaterna som i Sverige, även om de har liknande lagar som 

reglerar arbetet med barn. Eftersom förskolan jag arbetar på har föräldrar och barn med 

erfarenheter från helt andra kunskapssamhällen än de svenska, ställer det höga krav på 

nytänkande och förmågan att bygga broar. En attraktiv förskola kan locka föräldrarna med 

nytänkande, men det krävs förankring och kunskap för att kunna behålla föräldrarnas 

förtroende. 

 

Syfte, metod och frågeställningar 

 

Jag har valt att skriva om hur min roll som pedagogiskt ansvarig för verksamheten på 

förskolan kan sättas i relation till de övriga medarbetarnas kunskapssyn. Alla namn på 

personer som förekommer i min berättelse är fingerade. Skrivandet är en reflekterande 

undersökningsmetod, och jag vill använda mig av delar av det hermeneutiska tolkningssättet i 

mitt deskriptiva berättande, för att tolka och synliggöra världen jag befinner mig i. 
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Hermeneutik är en vetenskaplig metod, där man studerar tänkandet och förståelsen utifrån ett 

helhetsperspektiv genom att systematisera kunskap och beskriva vilka egenskaper något har, 

eller hur det är beskaffat. En människa måste studeras mot bakgrund av att hon har tidigare 

erfarenheter i en social kontext (Olsson och Sörensen, 2011, s. 20,162). Begreppet kvalitativ 

metod innebär enligt Olsson och Sörensen att man genom tolkning, förförståelse och mening 

försöker förstå människors situationer och mänskliga erfarenheter (Olsson och Sörensen, 

2011,s. 100, 130). Inspirerad av de orden tänker jag på min egen roll som pedagogisk ledare, 

och på möjligheten att på ett både subjektivt och objektivt sätt undersöka mina dilemman. 

 

Fenomenologins grundare Edmund Husserl ansåg att man måste börja studera något med en 

förutsättningslös attityd. Om man bortser från teorier, och istället utgår från sin egen direkta 

erfarenhet av sin omvärld och av sig själv, så blir det utgångspunkt för en grundläggande 

reflektion där man kan börja söka efter praktisk kunskap (Husserl, se Svenaeus, 2009, s.23, 

24). Min attityd till att börja forska omkring hur relationen mellan kunskap och ledarskap ser 

ut är inte förutsättningslös som Husserl en gång ansåg att den borde vara. Jag är formad i 

utbildningsvetenskapens anda som den ser ut på högskolan just idag, även om jag utgår från 

min egen erfarenhet i min direkta omvärld. Jag ser dock detta som en tillgång, inte ett hinder, 

i min undersökning. Inom fenomenologin försöker man beskriva sitt arbetssätt så deskriptivt, 

reflexivt och neutralt i förhållande till objektet som möjligt (Ohlsson och Sörensen, 2011, 

s.130). Precis så ser syftet med essäskrivandet ut, och det är på det viset ett essäarbete byggs 

upp, enligt min mening.  

 

Det som kännetecknar en essä är att man utgår ifrån något självupplevt dilemma, och 

inbegriper sig själv både som forskningsobjekt och forskare i studien av det man önskar 

undersöka. Jag har valt att arbeta med självupplevda berättelser för att mina och andras 

dilemman kan problematiseras med en hermeneutisk ansats, där avsikten är att förstå och 

tolka människors liv genom det skrivna och talade språket. Förståelsen och språket hänger 

ihop och är lika viktiga, eftersom förståelsen kan förmedlas verbalt. Man försöker uttrycka, 

tolka och förstå olika sammanhang, fånga upplevelser och ha möjlighet att förklara, genom 

frågorna hur, varför, var, och vad (Olsson och Sörensen, 2011, s.162). Många av människorna 

på förskolan där jag arbetar kan inte förmedla sin förståelse genom språket, eftersom de inte 

behärskar det svenska språket, och jag heller inte behärskar arabiska. Jag håller med Olsson 

och Sörensen i deras åsikt att förståelse och språk är lika viktiga och hör ihop, men av 

erfarenhet vet jag att vi människor kompenserar språksvårigheter på andra sätt för att göra oss 
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förstådda. Kroppsspråk, gester, olika ljudnivåer och stämningar är därför lika viktiga när det 

gäller undersökande och tolkande metoder för mig i min uppsats, som frågorna vad, hur, 

varför och på vilket sätt, kunde ha varit. Jag känner igen mig i Olson och Sörensens 

beskrivning av att tolka en mening som går att specificera, men våra vägar till att göra det ser 

inte likadana ut. För mig har det också betytt att jag försöker tolka det som inte sägs. Jag har i 

min text försökt forska omkring människors begreppsbildning, för att därigenom förstå vad 

mina medarbetare har för världsbild som ligger till grund för deras handlingar och syn på 

kunskap. Jag har även sett det som viktigt att titta på självmedvetenhet och återspegling, för 

att synliggöra hur jag fördjupar min egen självförståelse inför de forskningsresultat som visar 

sig. Man forskar omkring helhetens och delarnas förhållande till varandra, varvid delarnas 

betydelse blir beroende av helheten. Därefter tolkar man (Olsson och Sörensen, 2011, s.163). 

Min upplevelse strider mot Olsson och Sörensens uppfattning när det gäller tiden för tolkning. 

Jag upplever att jag tolkar direkt, vilket fortgår under hela forskningsprocessen under vilken 

jag går från delarna till helheten och åter till delarna flera gånger.  

 

Jag har sett helheten och delarna i mitt forskningsmaterial som varande olika bitar i en 

pyramid. I min pyramid ligger filosofins grundteorier, dygdeetik, pliktetik samt etik och 

moral, som grundstenar. Det är människans grundvärderingar som sedan leder till handlingar 

och synsätt. Därefter kommer erfarenheter, kulturella kontexter och sociala sammanhang där 

syn på kunskap och interkulturalitet kan ta form och visa sig. Sedan kommer det som jag i en 

forskningsansats vid första anblicken ”ser” av en annan människa: toppen av pyramiden. Alla 

bitar interagerar och går igenom olika processer, både uppåt och neråt i pyramiden, under hela 

vår livstid. Jag som forskare inbegrips i pyramiden, och måste gå in och ut ur berättelserna, 

både som objekt och subjekt, vilket förstärker känslan av helhet och äkthet i reflektionen. 

Distanserandet och närheten i dilemmat ger ny förståelse av synen på kunskap och 

möjligheterna till interkulturella möten. Den beskrivna undersökningsmetoden ges ett 

fungerande sätt på vilket jag kan synliggöra mina frågeställningar och problematisera dem. 

Även det interkulturella förhållningssättet bygger på samma struktur, och detta är anledningen 

till att jag valt att närmare granska sambandet mellan interkulturellt ledarskap och praktisk 

kunskap, med hjälp av en hermeneutisk forskningsmetod.  

 

På förskolan är det samarbetsklimatet och investeringarna i relationer som är de viktigaste 

arbetsverktygen. Det är därför av intresse att försöka hitta vägar att reflektera över synen på 

kunskap hos mig själv och andra, för att skapa förståelse och utveckling. Genom att beskriva 
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och tolka mitt dilemma från olika perspektiv, vill jag synliggöra pedagogernas kunskap i 

verksamheten. För att kunna uppfylla kraven i uppdraget som förskollärare ser jag detta som 

viktigt att undersöka, och inser att reflektion är ett viktigt verktyg för att kunna omsätta 

styrdokumenten i det dagliga arbetet tillsammans med andra pedagoger.  

 

Jonna Lappalainen Hjertström menar, genom en läsning av filosofen Hegel, att människan blir 

till ett subjekt först när hon blivit medveten om sin subjektivitet. Först då har hon förmågan 

att se sig både som objekt och subjekt, vilket enligt Lappalainen Hjertström är själva 

grundförutsättningen för att kunna föra ett reflekterande resonemang inombords. Reflektions-

förmågan är grundförutsättningen för att kunna bemöta andra människor (Lappalainen 

Hjertström, 2009, s.22). Författaren Kristina Fjelkestam hänvisar till filosofen Immanuel 

Kant, som beskriver reflektion på följande vis: 

( Reflektionen) (reflexio) befattar sig inte med föremålen själva, i syfte att 

erhålla begrepp direkt av dessa, utan är snarare det själstillstånd i vilket vi först 

förbereder oss, för att ta reda på de subjektiva betingelser under vilka vi kan nå 

fram, till begrepp (Fjelkestam, 2009, s.13). 

 

Därför är reflektionen essäskrivandets hörnsten.  Jag har under skrivandets gång läst litteratur 

som är kopplad till ämnet, om vad som kännetecknar ett interkulturellt ledarskap och olika 

kunskapsformer. Jag har sedan satt detta i relation till min egen erfarenhet av att arbeta på 

förskolan. Jag reflekterar över var mina egna gränser går och vad som kan vara det bästa i 

mitt arbete som pedagogiskt ansvarig för verksamheten.  

Jag har tänkt utgå ifrån några huvudfrågor för att förstå vad som sker när dilemman av det 

ovan beskrivna slaget uppstår. 

1. Hur ser sambandet och relationen ut mellan min förmåga till interkulturellt ledarskap 

och den praktiska kunskapen i den sociala kontexten? Hur möjliggörs sambandet? 

2. Hur kommer kunskap till uttryck i det dagliga arbetet?  

3. Hur kan jag knyta personalens kunskapsformer till mitt interkulturella ledarskap?  

4. Om personalens syn på kunskap innebär önskemål om ett auktoritärt ledarskap, hur 

kan jag förändra det till ett interkulturellt ledarskap, som blir accepterat bland 

pedagogerna? 
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5. På vilket sätt hör människors filosofiska grundidéer samman med deras syn på 

kunskap? 

6. Hur produceras synen på kunskap? 

7. Hur kan ett interkulturellt förhållningssätt påverka människornas kunskapssyn? 

 

Praktisk kunskap 

 

Om man vill göra en kontextuell inramning åt begreppet praktisk kunskap, så handlar det både 

om våra kroppars vardagliga praktiska göromål, och om de av våra begrepp som är känslo- 

och relationsrelaterade. Praktisk kunskap handlar mer om förförståelse, och om att utöva sin 

kunnighet på ett intuitivt sätt, än om mätinstrument och vetenskapliga teorier (Svenaeus, 

2009, s.13). Lotte Alsterdal menar att den praktiska kunskapen främst visar sig genom 

handling, och innefattar både förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap (Alsterdal, 1999, 

s.13). Med hänvisning till den norske filosofen Johannessen menar Alsterdal, att 

förtrogenhetskunskapen inte går att uttrycka exakt eller att formulera i regler, eftersom det är 

en kunskap sprungen ur handlandet och erfarenheten (Johannessen, se Alsterdal, 1999, s.13). 

Färdighetskunskap innebär enligt Alsterdal att man behärskar praktiska färdigheter, som ett 

slags händernas säkerhet (Alsterdal, 1999, s.13). Den förtrogenhetskunskap som Fatima visar, 

när hon serverar barnen av sin egen mat utan att reflektera över det, är just den kunskap som 

enligt Alsterdal lärs i handling. Handlingen kallas även för tyst kunskap, eftersom det inte går 

att sätta ord på den. I Fatimas fall kommer det till uttryck när hon lägger barnen för att vila. 

Genom att bara ”buffa” barnen i ryggen på ett speciellt sätt får hon dem att somna inom några 

minuter. Andra pedagoger tillbringar minst tjugo minuter för att få barnen att komma till ro 

och vila. I sin yrkesroll är Fatima inte utbytbar. Hon har investerat sin personlighet och sitt 

känsloliv i relationen med barnen och deras föräldrar, och det är ingen lätt uppgift att ersätta 

henne med en annan pedagog när nöden så kräver. Det finns stunder när de känslomässiga 

banden blir så starka att det kanske hindrar självständighet och utveckling för barnen. Jag 

tänker ändå, att det är barnen väl förunnat att få denna totalt personliga värme och denna 

generösa famn att vila i, på förskolan. Jag tänker att Fatimas sätt att resonera omkring barnens 

situation i matsalen, är relaterat till hennes personligt erövrade kunnighet, som enligt 

Svenaeus inte utesluter teoretiskt kunnande, men som vilar på intuitionens grunder (Svenaeus, 

2009, s.13). Den praktiska klokheten, fronesis, har sin början i mötet med det individuella och 

unika, i en mellanmänsklig praktik (Svenaeus, 2009, s.22, 23).  
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I förskolans värld rör vi oss i en mellanmänsklig praktik, där också vissa generella lagar och 

regler utgör grunden för vårt arbete. Att hantera uppkomna situationer på det för stunden bästa 

möjliga sättet, utgör då det yttersta beviset på hur man praktiserar sin kunskap, om vad man 

anser vara ”rätt” handlande i olika situationer. Christian Nilsson beskriver, genom att referera 

till filosofen Aristoteles verk Den Nikomachiska etiken, hur vi människor utvecklar våra 

karaktärsdygder, och hur de kan definieras (Nilsson, 2009, s.42). Den gyllene medelvägen 

ligger i att balansera mellan olika dygder på ett väl avvägt sätt: karaktärsdygden mod har en 

medelväg som ligger mittemellan feghet och dumdristighet, på samma sätt som måttfullhet är 

medelvägen mellan frosseri och askes. Enligt Aristoteles genom Nilsson, är fronesis den ena 

av två intellektuella karaktärsdygder vi människor använder oss av. Den andra 

karaktärsdygden benämns sofia, och betyder visdom. Vetenskapligt bevisade påståenden 

kallade Aristoteles episteme, vilket innebär att veta att saker förhåller sig på ett bestämt sätt. I 

den här formen av kunskap är objektet konstant, och ändrar sig aldrig (Nilsson, 2009, s.44).  

 

Jag behöver veta något om de karaktärsdygder som ligger till grund för människors 

handlande, eftersom de bygger sin kunskapsvärld utifrån sin syn på etiska principer. 

Detsamma gäller för mig själv. Om jag i min ledarroll handlar för undfallande, kan jag förlora 

dygden och bli svag. Andra människor kan uppfatta mina försök till ödmjukhet som feghet, 

beroende på deras kulturella kontext och syn på etiska värderingar. Jag tänker på situationen i 

parken, där Lena uppmanade mig att säga ifrån om att ”göra förskolan till skola”. Jag vet att 

Lena uppfattar mig som både undfallande och feg, eftersom jag inte direkt tar ställning inför 

hennes åsikter och ger svar på tal. Lena efterfrågar ofta allmänna generella regler på 

förskolan, som hon anser vi ska använda oss av utan individuella undantag bland föräldrarna. 

I mitt ledarskap ser jag det som omöjligt att generalisera om barn och föräldrar, då min 

teoretiska utbildning gett mig insikten att det är viktigt att ta tillvara det unika hos varje 

individ, och att arbeta gränsöverskridande med föräldrarna. Fatima ser däremot det unika i 

varje barn och förälder så mycket, att gränserna mellan yrket och privatpersonen Fatima ofta 

suddas ut. Jag inser att jag som ledare behöver visa Fatima alternativa lösningar på hennes 

personliga ställningstagande. Allt som oftast blir det konflikter mellan Lena och Fatima, 

beroende på de olika synsätten de förespråkar. Jag fungerar då som tolk mellan dem, 

samtidigt som jag distanserar mig och visar på andra alternativ genom mitt handlande. 

 

Den praktiska kunskapen, som handlar om att veta hur, liknas vid en sorts färdighetskunskap 

som kallas techne, och den praktiska klokheten, förmågan att veta när, sitter i nära relation 
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med det goda omdömet som kallas för fronesis (Svenaeus, 2009, s.20, 21). Framställandet 

(techne) kan styras av vetandet (episteme) och den praktiska klokheten (fronesis). Det är då 

det goda mötet mellan människor möjliggörs (Heder, 2009, s.286). Jag funderar över min 

egen yrkesroll, och inser att det krävs ett samspel hos mig, mellan de olika kunskapsformerna, 

för att bemöta människor. Det krävs även en reflekterande förmåga, och en förmåga att se sig 

själv både som objekt och subjekt i de pågående relationerna. Jag tänker på synen på kunskap, 

och på vilka kunskapsformer som finns representerade i vårt arbetslag. Att plocka fram 

personalens styrkor kräver en lyhördhet inför deras arbetssätt, där det gäller att 

uppmärksamma det osagda, ”det som bara är”. 

 

I konfliktfyllda situationer kan det lätt bli så att man objektifierar ”den andre” och går till 

försvar inför sina egna känslor, vilket leder till ett distanserande för att orka med (Holm, 

2001, se Heder, 2009, s.274).  Det kritiska tänkandet behöver dock omsättas för att 

reflektionen ska leda till kunskap och förändring. I min beskrivning av dilemmat omkring 

barnen, Fatima och mig i matsalen, så fastnar jag i det kritiska tänkandet, och omsätter det 

inte till något konkret. Jag lägger diskussionen om barnens autonomi omkring maten åt sidan. 

Mollberger Hedqvist menar, att jag som samtalspartner i uppkomna möten måste komma ihåg 

att människor i sina samtal har olika kunskapssyn att utgå ifrån när de närmar sig en åsikt eller 

ett dilemma (Mollberger Hedqvist, 2006, s.100). Ju mer ingående jag granskar 

kunskapsformer och interkulturellt ledarskap, desto tydligare blir det för mig att det handlar 

om mänskliga processer, där möten och samtal mellan människor har stor betydelse. Dessa 

processer har sin början mellan människor, så låt oss titta på samtalets betydelse. Hur kan jag 

som förskollärare föra det pedagogiska arbetet i barngruppen framåt och på samma gång 

utveckla personalens arbetssätt? Den övriga personalen har en positiv inställning till sitt 

arbete, och de är öppna för förändringar i den pedagogiska verksamheten, om jag vågar öppna 

för det. Vi har arbetat tillsammans i många år, några av oss, och känner varandras styrkor och 

svagheter som arbetskollegor. Varför tvekar jag med att introducera nya metoder och 

underlag?  Jag har fullt förtroende för att mina medarbetare både kan och förmår reflektera 

över barnens lärande, och att de kan omvärdera sin egen syn på sin pedagogiska insats på 

arbetet. Mollberger Hedqvist anser vidare att jag som pedagog vid mötet av de olika synsätten 

i min vardag behöver vara medveten om att det ingår i mitt yrkeskunnande att ha insikt i 

skillnaderna i synsätt mellan pedagoger. Det är i samtal som pedagogers föreställningar om de 

olika synsätten på kunskap kan komma fram. Det som inte kommer fram i samtalet är en 

förbindelse, eller ett samband, mellan pedagogernas erfarenhetsvärld och deras 
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föreställningsvärld. Samtalet stannar upp omkring de föreställningar och tankar som finns om 

kunskap och förhindrar att man kommer vidare i reflektionsprocessen. För att komma vidare 

behövs en berättelse, som kommer ur en handling. Det är berättandet som kan ta med sig 

tanken till handlingen, och därefter leda till reflektion. Först då har vi möjlighet att ompröva 

handlingen (Mollberger Hedqvist, 2006, s.88).  

 

Jag tycker att diskussionen under vårt arbetslagsmöte om synen på kunskap stannade upp, 

precis så som Mollberger Hedqvist (2006) beskriver, när det blev dödstyst i rummet. I 

sammanhanget finns all anledning att titta på språkets betydelse. Förskolan jag arbetar på är 

flerspråkig. Halva personalstyrkan är arabisktalande, och samtliga barn har arabiska som 

modersmål. Många är dessutom nyanlända till Sverige. Barnen behöver stöd för att få svenska 

ord på helt vardagliga händelser, och det behöver även personalen. Det är svårt för flera av 

pedagogerna att få gehör för sina tankar och värderingar under personalmötena, eftersom de 

inte behärskar svenska språket. Kontakten mellan arbetsgruppen och chefen blir väldigt 

distanserad under arbetslagsträffarna, och samtalen och diskussionerna blir ofta ytliga. 

Kunskapen hos pedagogerna förblir tyst. Det är här fokus för mig som interkulturell ledare 

ligger, på just det, som inte kommer fram i samtalet, under våra arbetslagsträffar. Mollberger 

Hedqvist (2006) talar om förbindelsen mellan pedagogernas erfarenhet och deras 

föreställningsvärld. Lena visar tydligt i samtalet omkring den pedagogiska verksamheten 

under arbetslagsmötet att hon förstår vad chefen är ute efter, och vad som är det rätta 

förfaringssättet med barnen i verksamheten. Samtalet stannar likväl upp där. Jag tänker att det 

krävs en konflikt i samtalet, för att komma vidare till reflektionsprocessen. Den osynliga 

förbindelsen i samtalen blir även tydlig genom språkförbistringen mellan de arabisktalande 

pedagogerna och de svensktalande. Jag tvingas lyssna efter det som inte sägs och hitta andra 

vägar till kommunikation. De arabisktalande pedagogernas föreställningar och tankar om 

kunskap ser jag bäst i deras praktiska handlande, som jag måste tolka. Vi måste vara öppna 

för våra erfarenheter, samtidigt som vi behöver någon som kan lyssna och ge respons. För att 

kunna utveckla ett yrkeskunnande i samtal krävs det att man har en lyssnande hållning, och 

låter tankar och idéer brytas mot varandra, menar Mollberger Hedqvist. Det är endast genom 

att förstå vad man fått för erfarenheter som man kan lära sig något inifrån. Mollberger 

Hedqvist uttrycker också att det krävs ett öppet lyssnande och seende från pedagogens sida 

för att barnens reflektion och lärande ska utvecklas, och att samma sak gäller även för de 

vuxna. Det krävs ett öppet lyssnande och respons för att yrkeskunnande ska utvecklas 

(Mollberger Hedqvist, 2006, s.84, 88). 
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Bernt Gustavsson anser att en grupp människor delar en diskurs när de har ett visst sätt att tala 

om verkligheten. De som inte delar diskursen blir utestängda. Det innebär att om man är 

delaktig i existerande diskurser så har man kunskap. En diskurs kan ses som ett språk, eller en 

begreppsram, som bildar förutsättningar för oss att uppfatta vår tillvaro. Den som har makt är 

den som också har makt över diskursen, och människor som inte delar den rådande diskursen, 

kan välja mellan att underkasta sig eller göra uppror. Gustavsson varnar för att all verklighet 

och kunskap slutligen reduceras till den rådande diskursen inom den egna disciplinen. 

Makten, och synen på vad som är den sanna kunskapen, finns då inom den vetenskap som 

dominerar, oavsett om det är biologi, nationalekonomi eller sociologi man ägnar sig åt 

(Gustavsson, 2000 s.86, 92). Gustavsson tar upp något viktigt, och jag känner mig glad över, 

och känner en utmaning i, att befinna mig mellan två så olika kulturer som den arabiska och 

den svenska. Det betyder att det ändå finns hopp om att den rådande diskursen inom den 

svenska vetenskapen ändå måste samverka med andra förhållningssätt, långt från de svenska 

vetenskapliga ideologierna. Det gör också att jag i min förskollärarroll måste ifrågasätta 

möjligheterna och sanningshalten i de teorier jag lär mig, eftersom de möts av andra teorier 

som råder i en annan kultur. Verkligheten och teorierna måste mötas och samverka. 

 

Mina möjligheter att utöva makt, som bygger på att jag anses ha den rådande vetenskapliga 

kunskap som det svenska utbildningsväsendet tillhandahåller, måste likväl möta en annan 

maktstruktur i en annan kultur, för att bli fruktbara och användbara i arbetet. Ett interkulturellt 

förhållningssätt innebär för mig att fördela makt och ansvar bland pedagogerna på ett 

gränsöverskridande sätt, där varje pedagogs styrkor tas till vara. Det är en bedräglig önskan 

om att bli guidad, som Fatima uttrycker, när hon skämtar om att hon väntar på direktiv från 

mig, om hur hon ska arbeta med barnen. Det bedrägliga ligger i att det interkulturella 

tillvägagångssättet att utöva ledarskap innehåller något helt annat, med andra förväntningar på 

ledare och ledda. Det innebär att Fatimas önskan blir en fälla för alla parter. Jag strävar efter 

ett demokratiskt ledarskap där min kunskapssyn bygger på de andras vilja att växa. Fatima 

skulle tycka det var oerhört bekvämt om hon bara behövde följa givna direktiv, och för mig 

skulle ordergivning samtidigt kunna innebära en bekväm maktposition. Men det skapar ett 

ledarskap som jag inte finner åtråvärt.  

 

Jag har som pedagogisk ledare min syn på vad lärande och kunskap är, både vad gäller mig 

själv, personalgruppen, barnen och deras föräldrar. Med en akademisk utbildning i bagaget 

adderar jag fler kunskapsperspektiv till min tidigare erfarenhetsbaserade kunskap. Jag vill 
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också se situationen på förskolan i ett större sammanhang. Risken är stor att jag endast delar 

mina erfarenheter i den rådande diskursen med människor som talar samma akademiska 

språk. Språket och begreppen har samma innebörd för oss, men det utestänger de andra, som 

har en annan diskurs med sig, till exempel från arabländerna. Utmaningen ligger i att skapa 

samverkan. Föräldrar och pedagoger jag samtalar med har också en egen syn på vad kunskap 

och lärande är, och de tillhör en annan diskurs än jag gör, vilket visar sig i det dagliga arbetet 

på förskolan. Möjligheten finns, att de skapar sig en alldeles egen diskurs, som är en 

blandning mellan hemlandets och den svenska diskursen. Skapar det förståelse mellan 

kulturer så är det till godo för barnen på förskolan. De olika kunskapsformerna är starkt 

knutna till relationsetiken. Vad gör jag av mina teorier? Relationsetik handlar om hur vi bäst 

kan bemöta livets situationer och våra medmänniskor genom att begrunda och 

reflektera(Mollberger Hedqvist, 2006 s.76). Det som utmärker en god ledare kan således dels 

vara förmågan att distansera sig känslomässigt till uppkomna situationer, eller att tvärtom, 

verkligen förmå sig att leva sig in i andra människors upplevelser i givna situationer, för att på 

bästa sätt närma sig konflikten. Allt tycks bero på förmågan att läsa av situationen och 

människorna i den, och att tolka den utifrån stunden, i det pågående ögonblicket. 

 

Fronesis 
 

Fronesis kan enligt Gustavsson tolkas på olika sätt, beroende på vilken etisk tanketradition 

man säger sig tillhöra. En tradition utgår från filosofen Immanuel Kants moralfilosofi 

(Gustavsson, 2000, s.172, 173). Kant menar, genom Gustavsson, att både den vetenskapliga 

kunskapen och etiken är universellt giltiga. Dessutom kan vi inte ha kunskap om tingen i sig, 

utan endast om fenomenen. Enligt Kant är all kunskap definierbar som episteme eller techne 

(Gustavsson, 2000, s.43,44, 62). Gustavsson menar vidare att fronesis behöver vidgas från sin 

lokala innebörd. Vi kan inte begränsa vår uttolkning av värden, normer och kunskap till att 

bara omfatta vår egen tradition och gemenskap. Vi kan nå det allmänmänskliga, menar 

Gustavsson, om vi går utöver oss själva, genom mötet med ”de andra”, som representerar det 

annorlunda och främmande (Gustavsson, 2000, s.201). Detta stämmer väl överrens med en 

interkulturell ansats för att synliggöra kunskap och ledarskap. Det bekräftar också att 

essäskrivandet som metod, med sin subjektiva framtoning, övergår till något allmängiltigt, 

sett ur ett vetenskapligt perspektiv. 
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Henriksen och Vetlesen menar att man måste röra sig mellan närhet och distans i en etisk 

situation. Närheten innebär att se de ingående parterna, och vad som är unikt i den etiska 

situationen. Distansen, och möjligheten att röra sig emellan, uppnås genom etiska teorier, och 

kallas yrkesetisk professionalitet när vi gör bruk av teorierna (Henriksen och Vetlesen, 2001, 

s. 245). Enligt Immanuel Kant, genom Henriksen och Vetlesen, måste man hitta ett etiskt 

motiv till sina handlingar, och formulera en regel för det, som kan bli giltig för alla. Man 

handlar så att människan blir ett ändamål i sig, inte ett medel för att nå ändamålet. Ett annat 

kännetecken för plikten är att den måste vara absolut, och gälla i alla tider och i alla 

situationer. Pliktetiken tänker sig, att det goda följer automatiskt om man gör det rätta 

(Henriksen och Vetlesen, 2001, s.146). Pliktetikern Rawls menar, genom Henriksen och 

Vetlesen, att det pliktetiska imperativet handlar om att fördela utifrån människors olika behov. 

Det behöver inte innebära att alla måste ges ”lika stöd” (Rawls, se Henriksen och Vetlesen, 

2001, s.159). Det kan vara lätt att hamna i en pliktkonflikt i arbetslivet. Även om man gör allt 

man kan för att hitta rätt handling, är det svårt att handla efter en regel som kan bli giltig för 

alla. Det är genom fronesis möjligheten att använda sig av etiska principer möjliggörs i 

vardagen. Genom att föreslå en alternativ lösning för föräldern vars önskan var att utesluta 

musikinslag för hennes pojke, så inser jag att fronesis är nyckeln till att ett möte i 

diskussionen möjliggörs, där alla parter kan gå nöjda ur situationen. Genom fronesis kan ett 

interkulturellt förhållningssätt förändra människors kunskapssyn i en process. 

 

En annan idétradition utgår från utilitarismen, vilken enligt Gustavsson anses vara den första 

traditionen, som dominerat idéfilosofin (Gustavsson, 2000, s.172). Utilitarismen utgår från 

konsekvenserna av en människas handlingar. Handlingen anses bli ”rätt”, om konsekvenserna 

blir bra, vilket i så fall leder till mindre lidande för människan (Henriksen och Vetlesen, 2001, 

s.183). Ytterligare en idétradition presenteras som den Aristoteliska etiken, vilket enligt 

Henriksen och Vetlesen även kallas dygdeetik. Med en dygdeetisk hållning formulerar 

människan, med fokus på sig själv, frågor som: vem vill jag vara? Hur hittar jag ”det rätta”, 

som jag kan förverkliga till att bli en hållning? Dygd handlar om karaktärsdrag, och är något 

man kan öva upp. En dygdeetiker beaktar handlingarna han utför i förhållande till målen för 

sina handlingar (Henriksen och Vetlesen, 2001, s.198, 199). Begreppet närhetsetik gör 

gällande att jag som människa har uppfattningen att jag alltjämt befinner mig i en moralisk 

situation, i en mellanmänsklig praktik. Jag har ständiga möten med ”den andre”, och de 

moraliska kraven utgår från den andres ansikte, som väcker ett etiskt ansvar hos mig. Ju 



23 
 

svagare den andres ansikte uppfattas vara, desto större blir mitt ansvar (Henriksen och 

Vetlesen, 2001, s.214, 215). 

 

 I arbetet med barn visar sig nyttoetiken i handlingar och i kunskapssynen hos oss som arbetar 

nära barnen, men jag kan också urskilja att vi använder oss av samtliga etiska teorier i olika 

situationer. Missförstånd mellan arbetskamrater kan uppstå när vi utgår från olika etiska 

teorier i bemötande av barnen. Vi har sällan orden att teoretiskt definiera vad som ligger till 

grund för vårt handlande. Jag hamnade i ett pliktetiskt dilemma i parken, under situationen 

med Lena, barnen och den döda fågeln. Min vilja att använda mig av närhetsetiken inför 

barnen, där jag läser det moraliska kravet i deras frågande ansikten, krockar med mitt 

pliktetiska förhållningssätt. Jag beaktar handlingen som bestod i att bryta mot regeln att lämna 

parkens område, och ser det i förhållande till målet för min handling: att ta tillvara på 

lärsituationen. Gjorde jag rätt som valde att inte undergräva Lenas auktoritet? Visar det på ett 

ledarskap som jag kan förverkliga till att bli en hållning? Jag väljer i situationen att stödja 

Lenas ledarskap inför barnen. Om jag istället hade valt ett utilitaristiskt förfaringssätt, och låtit 

handlandet styras av att konsekvenserna blev bra för barnen, vilket i så fall skulle rättfärdiga 

handlingen i sig (att bryta mot regeln att lämna parkområdet) så hade jag hamnat i konflikt 

med Lena. Lidandet hade minskat för barnen, men inte för mig och Lena i vår arbetsrelation. 

Pliktetikern menar att det goda automatiskt följer om man gör det rätta. Det rätta för vem? De 

etiska traditionerna hamnar i konflikt inom mig. Den här pliktkonflikten utmanar även min 

interkulturella ledarskapsförmåga. Jag tvingas reflektera över mitt förfarande på ett 

gränsöverskridande sätt, utifrån flera infallsvinklar. Hur drabbar det valda tillvägagångssättet 

andra? Jag tvingas se mig själv utifrån genom denna reflektion. Enligt det utilitaristiska 

perspektivet blev konsekvenserna av mitt agerande ”rätt” utifrån ett vuxenperspektiv. Innan 

jag gjorde mitt val (att ignorera den möjliga lärsituationen för barnen som naturligt uppstod 

med den döda fågeln) antog jag både ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv, för att sedan 

låta barnperspektivet stå tillbaka. Vardagen är full av liknande ställningstaganden. 

  

Enligt Nilsson gör Aristoteles skillnad mellan två typer av mänskliga aktiviteter: Poiesis, 

framställning, och Praxis, handlande. Poiesis är något i förväg planerat. Här kan slutmålet 

vara något nytt, men det kommer en slutprodukt, vilket man förutsätter från början. Poiesis är 

inte ett mål i sig, och det är ointressant vem som producerar slutprodukten, bara det blir gjort. 

Den form av praktisk kunskap som behövs för att utföra Poiesis kallar Aristoteles för techne. 

Praxis däremot innebär enligt Aristoteles genom Nilsson en handling där själva handlingen är 
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ett mål i sig. Den praktiska kunskap som krävs för praxis kallar Aristoteles för fronesis, 

klokhet (Nilsson, 2009, s. 46,47). 

 

Det är möjligt att ha idealistiska föreställningar, enligt Poiesis, om hur man vill hantera olika 

situationer. Detta synliggörs hos min chef när hon under arbetslagsmötet diskuterar det 

språkutvecklande arbetsmaterialets användande. I praktiken representeras handlingen, att 

presentera det språkutvecklande arbetsmaterialet för personalstyrkan, en helt annan sak. I 

klyftan som uppstod under vårt personalmöte mellan poiesis och praxis inom chefen själv, 

och mellan henne och oss andra, uppstod tystnaden, och språkbarriärerna blev tydliga. 

Chefens intention var att skapa en samtalssituation omkring hur vi pedagoger kan använda 

materialet. Istället hamnade fokus i diskussionen på att använda materialet, varvid de 

didaktiska och pedagogiska frågorna fick stå tillbaka för rent praktiska frågor som till 

exempel tidpunkten för användandet, och hur länge och ofta det bör användas. Om man 

länkar förtrogenhetskunskapen till påståendekunskapen kan de komplettera varandra. Det är 

fronesis som får oss att fatta ett beslut om hur vi ska gå tillväga i olika situationer. 

 

När Fatima hanterade situationen med Iman och vantarna, utgick hon från det pliktetiska 

imperativet som Rawls pratar om: ”Åt var och en vad hon behöver”. Iman fick stöd, men det 

var fördelat utifrån det behov Fatima anser att hon hade. De andra barnen får ett annat stöd, i 

andra situationer. Men Fatima visar också prov på ett utilitaristiskt tänkande, som säger att 

handlingen är rätt om konsekvenserna blir bra. Konsekvensen av händelsen med vantarna 

blev, att Iman lärde sig att ta på sig de varma vantarna redan från början, innan man går ut. 

Handlingen i sig kan betraktas som ”fel”, om man enbart tittar ur ett dygdetiskt perspektiv, 

som säger att man genom måttfullhet ska försöka hitta och förverkliga en hållning. Då är det 

inte den ultimata lösningen att låta barnet fortsätta frysa om händerna för att ”lära sig en 

läxa”. Nyttoetikern skulle förkrossas över att se ”den andres” (Imans) rödgråtna ansikte 

framför sig, och därigenom snabbt avbryta sin intention att ”lära henne en läxa”. Vad Fatima 

visade med sitt handlande var också färdighetskunskap att handla enligt vad situationen 

krävde, för att förändra ett beteende hos ett barn. I vanliga fall är Fatima den som alltid ser till 

att barnen tar på sig väldigt mycket kläder, och är särskilt mån om att ingen ska frysa. 

Föräldrarna ber henne alltid att hålla ett extra öga på deras barn, så de får på sig alla kläder de 

behöver. Men i situationen med Iman krävdes något annat, vilket Fatima insåg, och hon 

handlade efter sin klokskap, fronesis, genom att se det unika i situationen. Av den här 

situationen drar jag slutsatsen att det ligger mycket tänkande, och kunskap baserad på 
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erfarenhet, bakom ett handlande. Som utomstående eller som interkulturell ledare, behöver 

jag ta reda på vad som ligger bakom handlandet innan jag bildar mig en uppfattning om vad 

jag tror det är som händer. Människor är komplexa. 

 

Kan det vara så att pedagoger med mindre teoretisk bildning förväntar sig ett auktoritärt 

ledarskap som bekräftar vad de förväntas göra i sitt arbete? Eller är det så, att man med 

teoretiska kunskaper plötsligt får en annan begreppsvärld och andra verktyg för att diskutera 

med chefen, vilket leder till ett mer demokratiskt förhållningssätt i ledarskapet, men också i 

relationen? Det verkar dessutom vara en rörlig process som förändras. Innan jag påbörjade 

min utbildning förväntade jag mig att få tydliga direktiv av chefen, vilket gjorde mig trygg i 

min yrkesroll. Med en pedagogisk utbildning i ryggen känner jag mig automatiskt mer trygg i 

min yrkesroll, och mindre beroende av chefens direktiv i mitt arbete, slår det mig. Kan jag 

använda den insikten i min ledarskapsroll bland kollegorna? För mig är ledarskap inte uttalade 

ord eller direktiv givna med hela handen, där anställda nickar jakande och sedan gör precis 

tvärtom i praktiken, när inte chefen ser på. Många chefer fjärmar sig från personalen, och 

inger respekt enbart genom att förhålla sig opersonliga, distanserade och professionella i sin 

yrkesroll. Men hur kvalitetssäkrar jag, eller stimulerar personal att utföra sitt uppdrag på ett 

för barnen givande sätt? Ett integrerat förhållningssätt, där förmågan att leda andra bygger på 

insikten i andra människors sätt att se på tillvaron och på varandra, kräver självreflektion och 

tid.  Möjligheten att visa på styrkorna i de egna resonemangen, som appellerar till människors 

förmåga till sunt förnuft och tron på en inneboende klokhet i varje person, behöver visas. Hur 

ska jag hantera min upptäckt? Jag måste ta vara på personalens praktiska kunskap. Hur kan 

jag värdera den, och synliggöra den? 

 

Interkulturellt ledarskap 

 

Jag behöver få insikt i mina medarbetares tankar omkring vad kunskap och ledarskap är för att 

vi ska kunna bygga den pedagogiska verksamheten på förskolan tillsammans. Enligt Pirjo 

Lahdenperä kännetecknas en interkulturell miljö av att människorna som finns i miljön 

processar värderingar och tankar, och interagerar med varandra i demokratisk anda. Normer, 

som respekt för minoriteter och jämlikhet, hålls levande i diskussionerna. Det innebär att man 

tänker sig interkulturella kulturer som meningsskapande, både när det gäller klasstillhörighet, 
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språk, religion, tankar, livsstil, och hur dessa samverkar och berikar varandra (Lahdenperä, 

2008, s.28). Det handlar om att se de möjligheter en mångkulturell miljö medför och bygga 

vidare på dem, att göra upp med sin egen rädsla och att inte vara rädd att möta det 

främmande. Maria Borgström anser att en induktiv metod kan vara till hjälp vid samtalet med 

en annan människa. Detta innefattar ett pedagogiskt förhållningssätt i bemötandet av andra 

människor, där man lyckas få någon att omedvetet följa en kedja av tankar, som leder den 

personen till önskade slutsatser. Människan blir tvungen att tänka efter och reflektera om jag 

som samtalsledare ställer frågor om varför hon tror eller tycker att saker är som de är 

(Borgström, 2004, s.53). För att ge ett konkret exempel, så kan det innebära att jag frågar en 

av arbetskollegorna vad kunskap innebär för just henne. Jag tar sedan hennes definitioner och 

begrepp som utgångspunkt för en diskussion, där vi bjuder in andra kollegor med sina åsikter 

om vad kunskap är, och tillsammans strukturerar vi upp hur de olika uppfattningarna ser ut. 

Det kan sedan utgöra ett underlag till hur vi ska bygga upp den pedagogiska verksamheten på 

förskolan. Motsatsen skulle vara att jag själv talar om vad kunskap är, och att övriga ombeds 

arbeta utifrån min kunskapssyn, på mitt sätt.  

 

Det framkommer tydligt i diskussionen under arbetslagsmötet att chefen, genom att säga till 

personalen att de måste lyssna på mig och alltid ha läroplanen under armen, utgår ifrån att de 

ska följa min kunskapssyn. Min kunskapssyn bygger på barnens lust att lära, och jag utgår 

från barnens eget intresse, vilket inte alla pedagoger på förskolan gör. Därför är det viktigt att 

först diskutera de olika synsätten på kunskap, innan vi bestämmer oss för hur vi ska arbeta 

pedagogiskt. Chefens sätt att hantera kompetensutbildningen under arbetsplatsträffen visar sig 

genom att hon ”checkar av” kompetensutbildningen, som nu är implementerad i 

arbetsgruppen. Lena svarar chefen på hennes fråga om hur vi låter barnen utveckla sitt eget 

kunnande att vi redan jobbar så som det beskrivs i det goda exemplet som vi jämförde med. 

Men vad drog vi för slutsatser? Vad förändrades i grunden i arbetet på förskolan efter 

kompetensutbildningens slut? Återigen ser jag tillfället till en verklig diskussion glida mig ur 

händerna, eftersom jag väljer att sitta tyst och iaktta processen i diskussionen. 

 

Ett annat sätt att problematisera begreppet kunskap på ett interkulturellt pedagogiskt sätt med 

arbetskollegorna kan göras genom kontrastering. Det innebär enligt Borgström att man 

utsätter människor för situationer som kontrasterar med vad de är vana vid, för att upptäcka 

något nytt. Det krävs att jag som samtalsledare kan ta itu med de känslor som kan uppstå när 

man ställs inför något okänt (Borgström, 2004, s.53). Min chefs initiativ till 
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kompetensutbildning under hösten kan ses som ett möjligt tillfälle till kontrastering. 

Pedagogerna sitter i skolbänken, i en ovan situation, och ombeds tänka teoretiskt istället för 

praktiskt. Men den situationen kräver insikt, förklaringar och information, för att pedagogerna 

ska kunna dra paralleller till hur barnen kan tänkas känna sig i förskolan när de ställs inför 

helt nya uppgifter, som de är rädda att utföra. En interkulturell profil i ledarskap innebär att 

man presenterar begrepp och ståndpunkter utifrån flera olika perspektiv. Detta kräver 

öppenhet och självmedvetenhet. (Borgström, 2004, s.50). Att vara reflexiv betyder enligt 

Borgström att man utvecklar en typ av kunskap om sig själv, och ett metamedvetande. Man 

måste se sig själv utifrån, och detta uppnås genom andra. Det betyder, att jag som individ 

behöver de andra för att bli medveten om mig själv (Borgström, 2004, s.52). Jag ser det som 

ett interkulturellt tänkande i ledarskap, eftersom det kräver ett gränsöverskridande i tanken.  

 

Enligt Ehn och Klein kan man förstå begreppet reflexivitet som en spegling eller ett återsken. 

Man tar ett steg åt sidan och betraktar sig själv och sin egen självmedvetenhet. Att ifrågasätta 

självbilden är det viktiga i processen (Ehn och Klein, 1994, s.11). Jag ifrågasätter mitt eget 

handlande i situationen med barnen i parken när de hittade den döda fågeln. Även om mitt 

eget skäl till att låta lärstunden gå förlorad konkret bottnade i att jag inte ville undergräva 

Lenas auktoritet inför barnen, så hade jag en önskan om att hantera situationen på ett annat 

sätt. Jag lät likväl barnens behov stå tillbaka för den vuxnes behov. Antar man ett 

hermeneutiskt perspektiv skulle man kanske kalla det för att gå in och ut ur en situation, och 

se sig själv som objekt och subjekt, genom perspektivbyte. Jag tänker att självmedvetenhet 

och återspegling också krävs när det gäller förmågan att agera pedagog och student på samma 

gång. Reflektionen kräver ett gränsöverskridande förhållningssätt och förmåga till 

interkulturella perspektivbyten. 

 

Många människor utvecklar en identitet som är påverkad av två eller flera kulturella system. 

De lär sig att förhålla sig, agera och tänka inom olika kulturella system, och förvånas sällan 

när de möter oliktänkande människor. De intar ett ”öppet förhållningssätt” (Borgström, 2004, 

s.52). Enligt Borgström skulle personalen på förskolan kunna anta ett reflexivt 

förhållningssätt genom att leva sig in i barnens situation, men det är bara första steget. 

Därefter krävs metakognitivt tänkande, att vända tankarna inåt, för att ifrågasätta den egna 

självbekännelsen, som Ehn och Klein (1994) menar är viktig. Detta representerar många steg i 

en kognitiv process, som jag själv som förskollärare, i mina dilemman, behöver använda mig 

av. Genom sig själv känner man andra.  
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Föräldrarna på förskolan där jag arbetar kommer från olika kulturella samhällen runt om i 

världen, och de har skiftande önskemål och värderingar. Här finns alla möjligheter att bygga 

nya system som passar vår förskola, eftersom de förutfattade meningarna inte bygger på 

likvärdig erfarenhet. 

 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med 

och påverka verksamheten i förskolan (Lpfö, 1998, s.13). 

 

Mina tankar går till föräldern från Dubai, som har höga förväntningar på förskolans 

verksamhet. Hur kan jag hitta utmaningar och lärandesituationer på den nivå där hennes son 

befinner sig? Enligt hennes kunskapssyn är musik ingenting man behöver lära sig. Ska 

förskolan anpassa sig till föräldrarnas krav på kunskap, eller ska föräldrarna anpassa sig till 

Sveriges syn på kunskapskraven? Och hur kan jag få pojken att känna sig integrerad i 

barngruppen? Här ligger en stor interkulturell utmaning för mig, och för alla pedagogiska 

ledare på förskolor i Sverige idag, när den etniska sammansättningen och mångfalden i 

samhället ökar och blir mer mångfacetterad. Jag löser situationen genom att fråga mamman 

om pojken kan vara med och trumma istället. Mamman ger sitt medgivande, och på så vis är 

han ändå med och introduceras i musikens värld, men med något som accepteras enligt 

mammans syn på religionens påbud. Jag inser att det var min kunskap om religionen som 

hjälpte mig lösa situationen på ett tillfredsställande sätt, denna gång. I vårt uppdrag på 

förskolan ingår det även att fostra barnen till goda samhällsmedborgare och att grundlägga 

och förankra de värden som samhällslivet vilar på (Lpfö, 1998, s.4). Det gäller för mig i en 

mångkulturell skola att även beakta andra kulturers värden.  

  

Ett interkulturellt ledarskap förutsätter även ett organisatoriskt lärande, där hela 

organisationens mål är att utvecklas till en verksamhet som är interkulturell (Lahdenperä, 

2008, s.34). Författaren Jan Ohlsson menar, att man kan studera organisationen på samma sätt 

som individen. Precis på samma sätt som en individ är en lärande individ, så kan den lärande 

organisationen kallas för en lärande organism, och skapa ett tankekollektiv (Ohlsson, 2004, 

s.32).  Detta är en intressant tanke tycker jag. Det stämmer överrens med Gustavssons tankar 

om vår verklighet, och den samhällsvetenskapliga disciplinen som varande en social 
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konstruktion. Vi skapar vår verklighet och vår syn på kunskap i ett växelspel mellan vårt inre 

och vårt yttre, där vi samtidigt subjektifierar och objektifierar oss själva och vår omvärld 

(Gustavsson, 2004, s.77,78). Ohlsson anser att organisationer har mycket att vinna på 

arbetslagens införande på arbetsplatserna. Ledningen kan då genom arbetslagens pedagogiska 

uppbyggnad ge de anställda möjligheterna till ett förståelseorienterat ledningsperspektiv. Det 

innebär att de anställda får en känsla av att handla i eget intresse. Dessutom skapar detta en 

större motivation i arbetet (Ohlsson, 2004, s.33). Jag håller med Ohlsson till viss del, men kan 

inte låta bli att känna doften av maktspel bakom lusten att motivera arbetsgruppen genom ett 

förståelseorienterat ledningsperspektiv. Ledningen försöker skapa en ”vi”-känsla, som om de 

ekonomiska aspekterna av verksamheten verkligen borde ligga i pedagogernas intresse, vilket 

senare ändå inte visar sig i löneutvecklingen om företaget går med vinst. Vårt uppdrag är 

pedagogiskt, inte ekonomiskt. Vår kvalité leder förhoppningsvis till nöjda föräldrar och barn. 

 

Ett interkulturellt synsätt på ledarskap ligger långt ifrån det som Machiavelli vill visa, när han 

skriver om sin syn på makt och fåfänga redan på 1500-talet. Machiavelli skriver om sken och 

verklighet, och menar att chefskapet som yrkesroll innebär att ha förmågan att kunna förställa 

sig: chefen gör sken av att göra en sak, medan hon i själva verket är upptagen med något helt 

annat. Människorna ses då som enfaldiga och villiga att lyda det som bjuds för ögonblicket, 

och den som bedrar hittar alltid den som låter sig luras. Människorna dömer mer efter skenet 

än efter verkligheten, därför att alla kan se mer än de kan förstå. Därför är det så, menar 

Machiavelli, att alla kommer att se det som du synes vara, men få kommer att begripa vem du 

egentligen är (Machiavelli, genom Svedberg, 2007, s.302). Det finns något djupt mänskligt i 

Machiavellis beskrivning, och det finns en sådan chef som Machiavelli beskriver i var och en 

av oss. Det finns även sådana människor som bemöter sådana chefer som Machiavelli 

beskriver i var och en av oss. Mina tankar vandrar åter till Fatima, som så gärna vill arbeta 

under givna direktiv. Samtidigt som hon önskar konkreta instruktioner och order så fattar hon 

ofta i praktiken fullständigt självständiga beslut efter vad hon anser vara det lämpligaste 

tillvägagångssättet. Bakom den underdåniga fasaden finns en komplex och stark vilja att leda 

gruppen. Min strategi i mitt ledarskap är att knyta hennes syn på ledarskap så nära mig som 

möjligt, och ta till vara på Fatimas egna ledaregenskaper. Min önskan är att hela arbetslaget 

ska vilja utvecklas och växa. Jag motsätter mig ett bekvämt ledarskap där ingen växer. Det 

gäller att reflektera noga över sin egen lust till makt, oavsett vilken samhällsposition man har. 

De mänskliga svagheterna är desamma.  
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Vår syn på kunskap bör sättas i relation till organisationens och chefens syn på kunskap, 

eftersom en process som ombildar och formar kunskap sker i samspelet. Om jag som ledare 

vill finna min plats i arbetslaget på ett interkulturellt sätt, borde det med Ohlssons (2004) teori 

om arbetslaget som ett tankekollektiv innebära att föra en dialog med gruppens ”själ”. Ett 

hermeneutiskt förhållningssätt blir då den interkulturella förmågans grundläggande byggsten. 

Vi lär av varandra. Ekström von Essen definierar utifrån tankekollektivet begreppet tankestil 

som varande en speciell och mångfacetterad praktik, där personerna som innefattas bär på ett 

stort yrkeskunnande, inövat under en lång tid. Det är de grundläggande idéerna som 

människor bär på, som spelar stor roll, och de kan ofta vara långlivade. ”Så här har vi alltid 

gjort, det fungerar inte på något annat sätt” (Ekström von Essen, 1998, s.20). Tankestilen 

uppkommer i ett tankekollektiv där det utvecklas ett gemensamt synsätt och skapas teorier om 

de fenomen man arbetar med. I en social praxis, som en tankestil utgör, är språkkunskap och 

sakkunskap sammanbundna. Denna praxis innehåller normativa och moraliska föreställningar 

och utvecklas inom ett tankekollektiv. Alla människor tillhör flera olika tankekollektiv, så det 

pågår ett interagerande mellan olika tankar i olika kollektiv. Det medför att det finns en 

process, en tänjbarhet i tankestilarna (Ekström von Essen, 1998, s.21). När jag befinner mig i 

matsalen tillsammans med Fatima och barnen för att äta lunch, så är det Fatimas egen 

matkultur, barnens matkultur och min egen som behöver mötas i ett gemensamt 

tankekollektiv omkring matsituationen. Tillsammans behöver vi skapa en gemensam tankestil. 

 

Å ena sidan är tankestilar och tankekollektiv kunskapsteorier som visar på möjlig stagnation i 

arbetsgruppen, med dogmen ”Så här har vi alltid gjort, så ska vi alltid göra”. Å andra sidan är 

reflektionsförmåga och ett hermeneutiskt synsätt nödvändigt för möjligheten att röra sig 

mellan olika föränderliga perspektiv i vardagen, även de som har stagnerat. Vi ingår i olika 

tankekollektiv, som vart och ett kan ha stagnerat. Däremot finns det troligen en rörelse när vi 

vandrar mellan olika tankekollektiv, som möjliggör för utifrån kommande tankestilar att 

förändra kollektivet. Jag tolkar det som att människor skapar och bevarar kunskap i sociala 

kontexter, utefter sin egen förmåga. Kunskapande innebär ett interagerande och processande, 

som ibland kan stagnera i sin form. För att kunna utveckla kunnande är det nödvändigt att 

reflektera inåt i sig själv, men samtidigt utåt i kontexten. Det utgör förutsättningen för den 

interkulturella gränsöverskridande möjligheten. Jag måste gå över mina egna gränser och 

ifrågasätta dem, med de andra som spegelbild. Som pedagogisk arbetsledare rör jag mig 

mellan arbetsgruppens tankekollektiv och flera tankestilar, som kommer ifrån olika kulturer 

och härstammar ur olika diskurser. Jag är en del av kunskapskulturen vi tillsammans skapar 
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på arbetsplatsen, och inser att kunskapssynen och arbetet ständigt förändras i en pågående 

process. Men å andra sidan finns det krafter inom mig och inom oss som arbetslag som håller 

oss fast vid traderade tankestilar, som är väl inövade och praktiserade under lång tid. Det 

skapar en kultur som är unik för arbetsplatsen, samtidigt som beteendet som sådant säkerligen 

återfinns på alla förskolor. Vi vidmakthåller traditioner och rutiner utan att reflektera över det, 

och det finns något allmängiltigt över det. Reflektion och samtal kan leda till innovation och 

eftertanke. Jag kliver in och ut ur rådande praxis, både rent fysiskt, men även mentalt. Jag 

tänker på Fatimas eviga buffande med barnen under vilan. Det är alltid Fatima som får ta hand 

om vilan, eftersom barnen känner sig trygga med det. Det är ett exempel på en traderad 

tankestil som är väl inövad och praktiserad under lång tid. Jag ser en utmaning i ledarskapet 

att sakta försöka förändra både pedagogernas och Fatimas inställning till vem som ska ta hand 

om vilan.  

 

Ekström von Essen menar att ju mer preciserad och utvecklad en tankestil blir, desto mer 

motstånd och tröghet visar den mot meningsförändring. En tankestil förmedlas genom 

tradering, och ofta ligger det en lång inskolning genom praktiska exempel bakom, vilket leder 

till en speciell kunskapsvärld (Ekström von Essen, 1998, s. 22, 24). Chefen på förskolan 

använder sig ofta av Ohlssons (2004) teori om ett förståelseorienterat ledningsperspektiv i 

samtalen med mig som pedagogiskt ansvarig på förskolan. Ofta kan hon därigenom tänja på 

gränser och beröra förskolans kulturella olikheter på ett för mig nyanserat och fruktbart sätt i 

arbetslaget. Det leder till en långsam integrering i samtalen. Tankestilen på förskolan utgår 

från den arabiska kulturen som utgör barnunderlaget och halva personalstyrkan.  

 

Lahdenperä anser, att chefens ledarskapsroll kan förstås som en organisationsvariabel, med 

effektivitet som måttstock och mål. Hennes sätt att kunna hantera makt, effektivitet och olika 

roller måste kombineras med olika typer av styrning, som resultatstyrning, målstyrning eller 

ekonomistyrning (Lahdenperä, 2008, s.21). Chefens kunskapssyn synliggörs vid val av 

personal, vilket skapar den organisation hon anser kan utveckla verksamheten på det mest 

ultimata sättet. Motsättningar finns mellan en interkulturell ansats och kraven på effektivitet i 

verksamheten. De pedagogiska diskussionerna får ibland ge vika för rent ekonomiska eller 

praktiska skäl, som bättre behöver diskuteras. Målen i styrdokumenten lämnar inte alltid tid 

till gränsöverskridande diskussioner för att utveckla verksamheten, och verkligheten lever inte 

upp till idealen. Jag inser att jag behöver plocka fram min pedagogiska kompetens under 

arbetslagsmötena, och inte sitta tyst. I mitt uppdrag finns inga ekonomiska hänsyn att ta, så 
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jag kan ägna mig åt att utveckla samtalen omkring synen på kunskap, vilket inte chefen alltid 

kan förväntas göra.  

 

Ett interkulturellt synsätt kan enligt Lahdenperä förstås som ett gränsöverskridande, där olika 

kulturella barriärer vidgas och bearbetas. Man rekonstruerar sin egen identitet och etnicitet, 

som är föränderlig och oförutsägbar och inte alls given eller konstant över tid (Lahdenperä, 

2008, s.31). Min erfarenhet visar tvärtemot Lahdenperäs tankar att chefer, föräldrar, barn och 

personal ofta väljer en miljö där deras egen föreställning om identitet och etnicitet bekräftas. 

Reflektionsförmågan får ge vika för andra behov som väger tyngre, som trygghet och 

igenkännande i den sociala kontexten. Detta kan ställas i kontrast till det som Rybenowitz 

(1996) genom Lahdenperä kallar för ett ledarskap med rigida drag. En sådan ledare är mån 

om sin befattningsroll, och auktoriteten är baserad på befattningens befogenheter. Oflexibilitet 

och svårigheter att acceptera förändringar leder ofta till splittring i personalgrupper, och ett 

hierarkiskt tänkande omkring makt som sträcker sig långt ner i leden. Ledarrollen ger en 

sådan ledartyp så goda möjligheter att odla maktkänslan, att det blir ointressant att vilja 

förändras (Lahdenperä, 2008 s, 38). Den som är alltför oliktänkande inom tankekollektivet 

försvinner fort från arbetsplatsen. Som förskollärare med en interkulturell inställning ställs jag 

inför en verklighet där föräldrar och personal av olika anledningar föredrar ett ledarskap med 

rigida drag. Möjligheten för människor att odla distans och trygghet baserad på kulturell 

gemenskap och känslan av utanförskap i samhället problematiseras med min ansats att 

använda mig av ett gränsöverskridande förhållningssätt.  

 

Fatima söker ett ledarskap av det rigida slaget när hon vill att jag som förskollärare ska tala 

om för henne vad hon ska ”göra” med barnen. För Fatima är det obehagligt och förknippat 

med osäkerhet, när gränserna mellan ledare och ledda blir otydliga, och förväntas bygga på 

medbestämmande och eget ansvar. Även Lena efterfrågar ett auktoritärt ledarskap, vilket är 

en utmaning för mig att möta. De konflikter som uppstår mellan Lenas praktiska erfarenhet 

och min nyvunna kunskap handlar ofta om våra olika synsätt när det gäller gränser, och på var 

de bör dras. Vi närmar oss ofta ett problem från två olika håll, vilket egentligen skapar 

kompletterande strategier för oss båda, om vi diskuterar oss fram till en lösning. Varje ledare 

omges av sådana anställda som de själva väljer, men de anställda får också de ledare de väljer. 

Alla har en skyldighet att rannsaka sina syften till sitt agerande, när frågan om makt kommer 

upp. Att ha interkulturell kommunikationsförmåga innebär enligt Hofstede att ha medvetenhet 

och insikt om att man växt upp i en viss miljö, medan andra växt upp i andra miljöer och 
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därför har en annorlunda syn på sig själva och andra (Hofstede, se Lahdenperä, 2008, s.56). 

Efter medvetenheten om olika sätt att se på tankar, känslor, värderingar, följer kunskapen. Om 

vi ska kunna samverka med andra kulturer krävs det att vi har kunskap om dessa, vi behöver 

kunna något om deras artefakter, traditioner och symboler (Lahdenperä, 2008, s.56).  På så vis 

kan vi lösa komplicerade problem i vårt samspel med människor från andra kulturer. Jag 

måste också ha en inre motivation, medveten eller omedveten, att välja att samverka med 

andra kulturer. Och ett mål. 

 

Enligt Lyttkens genom Lahdenperä, kan ledarskapet sett ur ett interkulturellt perspektiv inte 

bli möjligt utan att de övriga medarbetarna ger ledaren legitimitet att leda gruppen. 

Ledarskapet ses inte som en enskild persons egenskap, utan det sker i en relation, baserat på 

förmågan att samverka med andra människor(Lyttkens, se Lahdenperä, 2008, s.21). Min 

erfarenhet säger mig att det inte alltid går att förvänta sig att medarbetarna ska ge ledaren 

legitimitet att leda. På förskolan uppstår ideligen situationer i stunden, som låter tillfällen till 

lärande och samspel gå förlorade, om vi inte ”griper tillfället i flykten”. Skulle jag ha stannat 

upp, och låtit barnen undersöka situationen närmare med skatan, eller skulle jag ha tänkt på 

pedagogens auktoritet gentemot barnen? Det är Lena som bär huvudansvaret för 

femårsgruppen. Min ledarskapsförmåga konkurrerar med oviljan att hamna i konflikt, och mot 

att ge barnen motstridig information. Jag vill heller inte undergräva kollegans auktoritet 

gentemot barnen. Morgans instämmer med Lyttkens och menar att man kan se ledarskapet 

som en social konstruktion, där olika aspekter av kultur, såväl etniska som nationella, och 

verksamhetens yttre och inre kulturer, blir det centrala när man tittar på ledarskapet (Morgans, 

se Lahdenperä, 2008, s.21). Granström anser att ledarskapet i gruppen med ett 

gruppdynamiskt perspektiv inte kan betraktas som en sak som endast angår ledaren. Det angår 

gruppens dynamik (Granström, se Lahdenperä, 2008, s.21). Jag tänker att min ledarroll som 

förskollärare bäst kan förstås genom det synsättet i organisationen. Jag är inte ekonomiskt 

ansvarig och behöver inte befatta mig med andra aspekter av ledarskap än de relationella. 

Motsättningar mellan medarbetare beror ofta på olika kunskapssyn och olika syn på vilken 

sorts ledarskap man önskar. Det är en stor utmaning, och Lahdenperä skriver om ledares 

möjligheter att frysa ute medarbetare, genom att sänka en enskild medarbetare inför gruppen 

(Lahdenperä, 2008, s.37).  

 

Arbetskamraten Lena efterfrågar ofta ett auktoritärt ledarskap från min sida, vilket jag har 

svårt att ge henne. Jag känner mig ofta rädd och hotad av hennes exakta frågor som kräver 
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exakta svar. Min dygdetiska ansats förvandlas plötsligt till något svagt och karaktärslöst i 

mötet med Lena. Jag är medveten om att Lena lugnar ner sig om hon får svar, men många 

saker är svåra att svara på, eftersom svaren enligt mitt synsätt ofta ger sig till känna först i 

samtal med människor, och inte kommer som givna direktiv. Min interkulturella syn på 

ledarskap ställs inför prövningar när jag möter människor, vars syn på ledarskap kräver något 

helt annat. Vill jag då agera gränsöverskridande behöver jag hitta ord och begrepp som den 

människan förstår utifrån sin begreppsvärld, som inte alls liknar min egen. Jag kan inte heller 

utgå ifrån att alla medarbetare accepterar, eller förstår, det ledarskap jag önskar förkroppsliga. 

Jag kan inte förutsätta att de ska acceptera detta som varande det ultimata ledarskapsverktyget 

värdigt att arbeta efter, men jag kan alltid hänvisa till läroplanen, och därmed eventuellt 

avpersonifiera maktförhållanden och maktkamper som kan uppstå. Det ingår i min egen 

förståelse av begreppet interkulturalitet, att även kunna bemöta människor som önskar ett 

auktoritärt ledarskap på ett gränsöverskridande sätt. 

 

Sammanfattande slutord 
 

Jag har försökt att gå från det lilla i reflektionen till det stora i den sociala kontexten, för att få 

syn på kunskap och interkulturalitet och deras samband. Efter att ha problematiserat både 

kunskap och interkulturalitet, genom teorier och dilemman, har jag kommit fram till att 

begreppen hör ihop, och skapar mening åt varandra i processer. Å ena sidan är kunskap något 

som hör samman med mänskliga verksamheter och sammanhang. Man kan se kunskap som 

bunden till kontexter, kulturer eller praktiker. Å andra sidan har kunskap krav på sig av 

objektivitet, allmängiltighet och kritisk distans. Ändå är tolkningen högst subjektiv. Om jag 

väljer att se kunskap som något enbart knutet till kulturer och kontexter, så blir det svårt att se 

förhållandet till det egna och till helheten, vilket jag tror är nödvändigt för att kunna hantera 

och möta det som är främmande i våra liv. Förskolan är en mångkulturell verksamhet, med 

stora krav på flexibilitet och anpassning. Ett interkulturellt ledarskap bygger på relationer, där 

det krävs både närhet och distans. Distansen är nödvändig i ett avpersonifierande av 

konfliktfyllda situationer, för att kunna höja nivån och finna möjligheterna till en lösning. 

Närheten är nödvändig för att arbeta med sina egna rädslor och svagheter som ledare, och för 

att kunna relatera dem till människor omkring sig.  Ett gränsöverskridande förhållningssätt 

kräver reflektionsförmåga, och förmåga att kunna gå från det subjektiva till det objektiva, och 

tillbaka igen, för att möta den andre. 
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Jag har inte lyckats skapa en objektiv bild av min subjektiva framställning av mina dilemman 

på det sätt som jag hoppades innan med hjälp av metoden att reflektera.  Däremot har jag 

hittat en strategi för att interagera mellan min subjektiva uppfattning och problemen. Genom 

att reflektera och tydliggöra mitt eget agerande i de beskrivna situationerna har jag lyft ut 

tankarna ur mitt huvud för att istället granska dem i min hand, metaforiskt uttryckt. Distansen 

det för med sig ger möjligheter att skapa nya perspektiv och fler interkulturella möjligheter till 

agerande från min sida. Genom att gå på djupet med mina egna subjektiva uppfattningar om 

andras kunskapssyn och min egen ledarskapssyn, kan jag se ett allmängiltigt förfarande, som 

kan gälla för många, utan att det unika och egenartade går förlorat. Men jag vill inte kalla det 

objektivt, snarare allmänmänskligt. Sambandet mellan min förmåga till interkulturellt 

ledarskap och min praktiska kunskap möjliggörs med hjälp av reflektion och ett återspeglande 

förhållningssätt i min egen förskollärarroll. Kunskap kommer till uttryck i det dagliga arbetet 

genom pedagogernas ideologiska val av etiska och moraliska teorier. Dessa ligger till grund 

för deras val av handlande i olika situationer där dilemman uppstår, medvetet eller omedvetet. 

Jag kan knyta personalens kunskapsformer till mitt interkulturella ledarskap genom att 

försöka arbeta gränsöverskridande med diskussioner om etik och moral, som visar på olika 

handlingsalternativ tagna ur verkligheten.  

 

Om vi tillsammans sätter ord på vad som sker i dessa processer, kan vi bättre förstå och 

tydliggöra för oss själva och varandra vad som sker, och därigenom öka medvetenheten. 

Kommunikation är nyckeln. Våra filosofiska grundtankar ligger till grund för vår syn på 

kunskap, som i sin tur ligger till grund för vårt handlande. Vår erfarenhet förändrar våra 

grundtankar, varvid vår kunskap och vårt handlande också genomgår förändringar i en 

process som pågår hela livet. Synen på kunskap produceras i vår sociala kontext, som vi mer 

eller mindre omedvetet väljer att ingå i. Det interkulturella förhållningssättet kan påverka 

människors kunskapssyn genom att synen på kunskap blir ifrågasatt och kan leda till 

självmedvetande, som kan leda till förändring och integrering. Det problematiska ligger i att 

skapa integrering, inte segregering, med ett gränsöverskridande ledarskap. Att kunna möta 

pedagogers önskan om ett auktoritärt ledarskap och fortfarande agera gränsöverskridande, 

med tanken att motsättningar skapar mångfald som är fruktbart för det mångkulturella, och 

som ska uppmuntras. Med diskussioner i arbetslaget som ifrågasätter ens eget handlande 

följer insikt, (om man inte känner sig hotad och attackerad), vilket kan leda till ökad lust till 

ansvar och en känsla av trygghet i rollen. Då ökar lusten till demokratiskt ledarskap. 
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 Jag föredrar att vara en i gruppen, och ställer solidariskt upp på den övriga personalens 

omvårdande pedagogik, vilket ofta leder till, att vi bedriver vårt omvårdnadsarbete utan en 

tanke på barnens autonomi och självbestämmande. Det är ett medvetet val från min sida.  

Harmoni råder i arbetsgruppen, men avsaknaden av lärsituationer och pedagogisk insikt är 

oroväckande. Genom att reflektera över de kunskapsteorier som människor har, kan jag 

försöka skapa tillräckligt med förtroende för att våga prova och utmana min egen, och andras 

kunskap i ledarskapssammanhang. Detta är ett första steg mot utveckling. Ett interkulturellt 

förhållningssätt som komplement till olika informella ledarskapsformer behöver integreras 

med kulturella kontexter och individuella förutsättningar. Föräldrarna på förskolan har egna 

önskemål och värderingar, som också ska integreras och prägla verksamheten. Det är ingen 

lätt uppgift, vilket jag försökt belysa med mina dilemman. Mina dilemman har fått utgöra 

grunden till mitt sökande efter olika syn på kunskap och dessas samband med ledarskap.  

 

 Min önskan är att möjliggöra möten och utveckling i arbetsgruppen genom ökad förståelse 

för personalens förmågor och möjligheter att utföra sitt uppdrag. Jag vill se en utveckling i 

mitt eget ledarskap vad gäller det pedagogiska ansvaret, och få med personalen på tåget. 

Teorierna ger mig insikten om att det är kunskapen om kunskapen, och förståelse för vad som 

ligger bakom kunskapssynen, som ger möjlighet att se på ledarskap ur ett interkulturellt 

perspektiv. Själva gränsöverskridandet, med tanken på att se sig själv som subjekt och 

samtidigt som varande ett objekt, har skapat fler perspektiv på kunskap. Jag befinner mig i ett 

ständigt interagerande med människor, där traditioner och rutiner skapar motstånd och balans 

med utvecklingslust och progressivt tänkande som motpol. Kunskap är en process som 

behöver ses ur flera perspektiv för att få tydliga konturer. Med en kvalitativ ansats, genom att 

gå från det självupplevda till teorierna och tillbaka till det självupplevda ännu en gång ville 

jag hitta möjliga sätt att hantera mina dilemman och tankar omkring interkulturellt ledarskap 

och kunskaperna som finns representerade på arbetsplatsen.  

Undersökningsmetodiken jag använt mig av i min essä har haft betydelse för resultatet. 

Genom att iaktta och reflektera över kollegornas sätt att hantera uppkomna situationer har jag 

kunnat studera olika infallsvinklar på mina frågeställningar. Genom att se min egen roll som 

objekt och subjekt, och rörelsen däremellan, har jag kommit till djupare insikt om min egen 

syn på kunskap, och om hur kunskapen processas och framställs inuti mig och även mellan 

andra.  Det krävs övning att medvetet gå in och ut i ledarrollen och i arbetsrollen tillsammans 

med de andra i gruppen när vi arbetar med barnen. Min syn på kunskap härleder jag ur min 
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förmåga att reflektera. Vi behöver öva på att reflektera och skaffa oss självmedvetenhet till att 

kritiskt kunna granska oss själva och vårt arbetssätt bland andra människor, så att vi kan 

förändras och utvecklas. Att anlägga ett interkulturellt synsätt gynnar verksamheten, och det 

gynnar också individen som väljer det. Grundförutsättningen för att kunna samarbeta och visa 

barnen ett vuxet förhållningssätt utgörs av kritiskt tänkande och tolerans. Ett interkulturellt 

perspektiv på förskollärarrollen gagnar alla som vill utveckla verksamheten på arbetsplatsen 

på ett demokratiskt sätt. Undersökningen jag gjort med mina problemformuleringar som 

riktmärke, har lett till att jag fått syn på min egen reflekterande förmåga när det gäller min 

egen kunskapssyn och den interkulturella ledarskapshållningen. Genom att titta på mina 

medarbetares kunskapssyn, och hur den visar sig i arbetet med barnen, har jag fått mer 

kunskap om min egen kunskapssyn, och om hur jag använder den i mitt pedagogiska 

ledarskap bland medarbetarna. Jag har också fått insikten att ledarskapsförmågan är avhängig 

av kunskapssynen och förmågan till reflektion, både över mitt eget och över andras 

förhållningssätt. Möjligheterna till spegling är oändliga. 
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