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On your terms, or mine? To act from professional or personal preferences in situations that 

are taboo in preschool 

The purpose of my essay is to focus on events in a normal day for a preschool teacher which 

are sometimes or maybe most often, overseen or taboo: It is a fact that preschool personnel, or 

every person who works with people for that matter, perform tasks which makes us 

uncomfortable. The reason I will focus on this, is because I started thinking about my own 

actions during the events that occur every day in preschool, where I/we quickly act 

spontaneously based on the situation. But did we act the right way? Do I, as a preschool 

teacher, have the right to feel and think based on my own personality? And what may I 

express of this? The essay is based on events that have occurred, and which I have taken part 

of during my work in preschool. These events have stuck in my memory. 

 

During the writing process I realized that the way I act in preschool now is changed, since I 

began my university education. Many times before have I acted based on my, which I call it, 

“common sense”. In my essay I have with the help of theories searched for explanations and 

deeper knowledge for my dilemma. The part with my own reflections will be an important 

part of my essay, to show how my thoughts go back and forth between different ways to look 

at the events that took place in different situations. It will be important partly because I 

critically and independently will study how my own actions will both pass the line, and be 

stopped by it, when I act as a pedagogue/private person. Theories that revolve around ethics 

and practical knowledge help me understand that my common sense is knowledge that I have 

developed during my years working as a caretaker for children alongside with my life 

experience. 

 

The process in working with the essay began with me looking at how I handle situations 

where I felt uncomfortable as a person, but the more I studied and read literature I 

acknowledged that a big part of how I treat people is based on my awareness of my actions. 

To become aware I need knowledge. Through the realization that it’s good to be on a personal 

but not private level as a pedagogue, I have through my writing deepened my knowledge, and 

got myself new experiences which will help and support both me and others in our continuous 

careers as preschool teachers. 
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På dina eller mina villkor? Att handla utifrån profession eller privata gränser i tabubelagda 

situationer i förskolan 

Syftet med min essä är att uppmärksamma händelser i pedagogens vardag som ibland eller 

kanske oftast går pedagogen förbi eller är tabubelagda: Att förskolepersonal eller i och för sig 

all personal som arbetar med människor, arbetar på och gör saker som är obekvämt för oss 

som personer. Frågan väcktes i mig då jag började reflektera över mitt handlande i de på 

förskolan förekommande vardagssituationer, där jag/vi kvickt handlar i stunden och utifrån 

situationen. Men handlade vi på bästa sätt? Har jag som förskollärare rätt att känna och tänka 

utifrån mig själv som person och vad får jag uttrycka? Essän bygger på händelser som 

förekommit och som jag deltagit i under mitt arbete på förskolan och som sedan stannat kvar i 

mitt minne. 

 

Under arbetets gång har jag kommit fram till att mitt agerande på förskolan idag är förändrat 

genom att jag påbörjat min förskollärarutbildning. Många gånger tidigare har jag handlat på 

samma sätt i liknande situationer utifrån mitt som jag själv kallar det, sunda förnuft. I min 

essä har jag sedan med teorins hjälp sökt förklaringar och fördjupningar till mitt dilemma.  

Reflektionen blir en viktig del i mitt arbete för att synliggöra mina tankegångar fram och 

tillbaka med olika sätt att se på vad som utspelade sig i de olika situationerna. Dels för att jag 

kritiskt och oberoende tittar på mitt eget agerande i hur jag sätter gränsen för eller passerar 

mina känslor som pedagog och privat person. Teorier om etik och praktisk kunskap hjälper 

mig att förstå att också mitt ”sunda förnuft” är kunskap som jag utvecklat under mina år av 

yrkeserfarenhet som barnskötare i förskolan tillsammans med den livserfarenhet jag fått med 

åren. 

Arbetet tog sin början i hur jag hanterade situationer där jag kände mig obekväm som person 

men ju mer jag arbetade och läste litteratur kom jag fram till att mycket av mitt bemötande 

handlar om att bli medveten. För att bli medveten behöver jag ha kunskap. Insikten om att det 

är bra att vara personlig men inte privat som pedagog gör att jag genom mitt skrivande 

fördjupat min kunskap och skaffat mig nya erfarenheter som blir en hjälp och stöd i mitt och 

även stöd för andras fortsatta yrkesutövande som förskollärare.  

 

 

Nyckelord: Privat, professionell, förskolepedagog, gränser, reflektion, kunskap 
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Kramen från Stina 

Jag sitter på golvet med Stinas1 jacka framför mig. Stina själv är på toaletten, hon rumsterar 

om därinne, pratar lite för sig själv och öppnar och stänger toalettlocket några gånger innan 

jag hör hur hon sätter sig ned. Hon blir inte klar i första taget tänker jag för mig själv och 

lägger kläderna åt sidan. Varför ska det alltid ta sådan lång tid för henne att bli klar när vi ska 

gå ut? 

 

”Nå vad tror du Elsa behöver du någon jacka?”, frågar jag Elsa som står i dörröppningen. 

”Nej jag tror inte det, det var varmt ute”, svarar hon glatt. ”Du kan gå ut och vänta, jag 

kommer snart”, säger jag. Ett dundrande ljud hörs långt borta, det kommer närmare och 

närmare, plötsligt står det ett helt gäng fullt av skrattande barn i hallen. De är fyllda av 

förväntan, deras ögon glittrar och de pratar i munnen på varandra. Kajsa har lovat dem att få 

gå ut på skolgården. De tar på sig kläder och skor, det går som en dans och smittar av sig till 

de andra barnen. Som genom ett trollslag är hallen så gott som tom. Man kan likna Kajsa vid 

den goda fen, när hon sa att barnen fick gå ut på skolgården blev de som förtrollade och allt 

gick på räls.  

 

Ja, nästan allt kommer jag på mig själv att tänka när jag hör toalettlocket smälla igen bakom 

ryggen på mig. Ljudet är kraftigt och får mig att hoppa till, jag hör hur kranen sätts på inne på 

toaletten och då menar jag sätts på. Jag ser för mig hur vattnet forsar fram genom ledningarna 

och ut genom kranen medan Stina står och leker med vattnet och det våta sprider sig runt 

kanten på hennes tröjärmar.  

Inte nu igen, tänker jag, suckar högljutt och knackar på dörren. Jag trycker ned handtaget och 

öppnar dörren innan Stina hinner svara. ”Vad gör du? Hur många gånger har vi inte sagt att 

du ska göra det du ska på toaletten, vilket inte innebär att leka med vattnet”, säger jag med en 

frågande ton som inte är alltför vänlig. Stina tittar på mig med en blick som om hon tänker 

”vadå jag tvättar mig bara”. ”Torka dig nu och kom ut och sätt på dig kläderna, dina kompisar 

är redan ute och leker.”  

 

Jag vänder mig mot Stinas hylla och tar fram en extra tröja då hennes mycket riktigt var blöt 

efter stunden på toaletten. Jag sätter mig ner och väntar på golvet.  

                                                 
1 Alla namn i texten förutom mitt eget är fingerade.  
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Mina tankar far iväg, att vatten ska vara så roligt! Jag tänker tillbaka på mina år i yrket och 

konstaterar att stunderna inne på toaletten när barnen sedan ska tvätta sig kan ta väldigt långt 

tid för en del.  

 

Under tiden jag tar fram tröjan kommer de barn som dröjt sig kvar i matsalen ut till hallen. Ett 

av barnen, Olle, frågar ”Vad ska vi göra nu fröken?” ”Vi ska gå ut, det gör vi ju nästan alltid 

efter maten, idag ska vi gå ut på skolgården”, svarar jag. Jag hör själv irritationen i min röst, 

det är inte meningen att det ska gå ut över Olle, men jag känner att Stinas vattenlek på 

toaletten fortfarande retar mig. Säkert märker Olle av det också, han går tyst och raskt förbi 

mig, tar skorna från hyllan och vips så har han satt de på fötterna. Han öppnar dörren tittar på 

mig under lugg och säger med lågmäld röst ”jag går ut nu”.  

 

Jag hör att Stina är klar på toaletten. Mina tankar och minnen skingras, dörren puttas upp och 

Stina kommer rusande mot mig. Inte nog med att hennes kläder är blöta hon är dessutom blöt 

av dregel runt hela munnen, den fukten sprider sig över bröstet på hennes tröja. Ändarna på 

tröjärmarna är fuktiga av vattnet från kranen. Ärmarna har vridit sig runt och klibbar sig fast 

runt hennes små armar. Stina fokuserar och tar sikte på mig där jag sitter på golvet. Hon 

ropar” hurra!” och fortsätter med hög skrikande röst, ”vi ska få gå ut på skolgården”. Tillbaka 

i nuet säger jag: ”Skrik inte, kom och ta på dig den torra tröjan istället”. Jag håller fram 

hennes extra tröja, viftar till lite med den så hon ska förstå att jag tagit fram en torr tröja. 

 

Stinas dreglande gör att vi behöver byta tröja på henne flera gånger varje dag. Hon är alltid 

fuktig runt munnen, det rinner ned för hakan och sprider sig över tröjan, vilket gör att den ser 

flerfärgad ut. Det luktar inte särskilt gott om Stina heller. Doften är en blandning mellan sur, 

fuktig doft blandat med ont i halsen doft hos barn. Ni som har barn förstår vad jag menar, det 

är en speciell doft som framträder när små barn har ont i halsen. Ju blötare hennes tröja är ju 

mer känner man den här sura lukten runt Stina.  

Stina kommer närmare mig, breder ut armarna i axelhöjd och kommer ännu närmare. Så nära 

att jag ser hur dreglet rinner nedför hennes haka. Mitt hjärta börjar bulta, jag känner hur jag 

stelnar till i kroppen.”Oj tänker hon krama mig?” hinner jag tänka innan jag instinktivt reser 

mig upp på huk. Med stela händer tar jag ett tag i Stinas axlar, vrider henne runt och kramar 

om henne bakifrån. Hela tiden håller jag den torra tröjan som en mur mellan oss som om jag 

eller Stina behöver ett skydd.  
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Det hela är över på några sekunder, men vad gjorde jag egentligen? Visade jag med hela min 

kropp vad jag tänkte och tyckte om att Stina var på väg att krama mig när hon var alldeles våt 

av både vatten och dregel? De andra barnen, uppmärksammade de händelsen? Stina själv 

verkar inte medveten om min manöver utan pratar glatt vidare om vad hon ska göra när hon 

kommer ut på skolgården medan hon byter tröja och tar på sig jackan och därefter skorna. 

”Jag ska cykla fröken för det får vi väl?” Det är inte alltid vi kan cykla den här tiden på dagen, 

småbarnen brukar sova ute i vagn och pedagogerna på den avdelningen tycker att det låter för 

mycket. ”Cykla är roligt säger Stina, nej föresten en koja, ja en koja ska jag bygga, bakom 

stora stenen. ”Ja en koja blir jättebra, vad roligt vi kan göra det tillsammans”, säger jag lite 

ångestfyllt, då jag stött bort Stina när hon ville krama mig.  

 

Nu när Stina är en bit på avstånd och har rena, torra kläder på sig och är nytorkad runt hakan 

har vi en trivsam stund medan jag sätter på mig min jacka och ett par gymnastikskor. Jag 

tänker för mig själv att det är sådana här stunder jag måste ta till vara på. Nu skulle jag 

troligtvis inte vända på henne om hon skulle vilja ge mig en kram. Jag låter blicken svepa 

över förskolegården när vi kommer ut, för att se om det finns något barn kvar där inne. Längre 

bort hör jag skratt och röster som blir högre och högre ju närmare grinden mot skolgården jag 

kommer. En glädje sprider sig genom kroppen på mig när jag kliver genom grinden 

tillsammans med Stina. Tänk att de kan bli så glada av få komma ut på skolgården. Det är inte 

många meter mellan förskolan och staketet ut mot skolgården men ack så uppskattat av 

barnen. Kajsa kommer ut och jag går in på rast. Jag tänker fortfarande på händelsen med Stina 

och funderingarna kring hur jag handlar och bemöter henne i den här situationen följer med 

mig in på personalrummet. 

 

 

Syfte och frågeställning 

Vad är det som gör detta till ett dilemma för mig? Måste jag krama barn på förskolan? Är det 

på grund av att jag utbildar mig till förskollärare som jag börjar fundera och analysera över 

mitt eget beteende och över det som händer i olika situationer på förskolan? Tycker jag att det 

är för privat att krama om barnen eller tycker jag helt enkelt att det är äckligt? Eller kan det 

vara så att jag nu i samband med utbildningen fått tankarna att det faktiskt inte är 

professionellt att komma för nära eleverna? 
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Med min essä vill jag öppna upp för resonemanget för var gränsen går mellan att vara 

pedagog och privatperson.  

• Har jag som förskollärare rätt att ha en personlig gräns i min yrkesroll?  

• Vad sätter det jag gör och uttrycker både verbalt och genom mitt kroppsspråk för spår 

hos barnen jag möter på arbetsplatsen?  

• Hur påverkar kunskap och erfarenhet mitt agerande som pedagog?  

 

Till slut kommer jag att visa att det är viktigt att hitta den gyllene medelvägen i sin profession 

utan att kränka någon, varken sig själv eller andra. 

 

Genom att ställa mig en bit ifrån och på avstånd observera situationen och mitt handlande blir 

jag både till forskningsobjekt och -subjekt i min essä. Med händelsen som bakgrund kommer 

jag att ställa det professionella och privata agerandet gentemot varandra, titta på 

förskollärarens yrkesetik, praktisk kunskap och samvarokompetens. Med det som 

utgångspunkt ska jag titta på situationerna i relation till mitt handlande och se om jag som 

pedagog kan få en bättre förståelse till mitt agerande.  

 

Syftet med mitt arbete är att visa på hur viktigt det är att lyfta upp enkla vardagliga händelser 

på förskolan till ytan. Händelser som dagligen inträffar men som antingen reflektionslöst 

passerar förbi eller glöms bort för de avbryts av andra episoder. Jag vill belysa situationer som 

kan vara obehagliga att samtala om samt tankar både medvetna och omedvetna som är svåra 

att erkänna inte enbart för sig själv utan också för andra. Att våga och kunna ta upp och ge 

möjlighet till diskussion av dessa förbjudna, tabubelagda frågor och framför allt de tankar 

som pedagoger i förskolan oftast inte pratar om till vardags.  

 

Jag vill argumentera för vikten av att reflektera över sitt eget professionella handlande samt 

äga kunskapen att se saker ur olika perspektiv och ha en förmåga att röra sig mellan den 

professionella och den privata sfären. Som person och pedagog kan jag tycka och tänka olika 

om och inför episoder jag är inblandad i. Men hur förhåller jag mig till de händelser när de går 

över min personliga gräns för obehag då de ingår i mitt uppdrag som förskollärare? Vilket 

exempelvis kan vara mycket dregel, att torka upp om någon kräkts eller när snoret rinner ner i 

munnen på barnen utan att de förstår att torka eller att vi pedagoger inte hinner torka av 

barnet.  
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Metod 

Under mina studier till förskollärare har jag upptäckt att mycket av innehållet jag använt i 

mina reflektioner är situationer som är tagna direkt från mitt arbete som pedagog i förskolan. 

Alla händelser och namn förutom mitt eget i min essä är ändrade och fingerade för att inte 

röja dess ursprung. Jag har upplevt många aha-upplevelser under studietiden men också 

erhållit väldigt många verktyg att använda mig av i mitt fortsatta arbete tillsammans med 

människor.  

 

Ett skäl för mig att börja studera var att öka mina teoretiska kunskaper och jag har fått 

förståelsen för hur viktigt det är att koppla ihop min gamla beprövade erfarenhet med ny 

teoretisk kunskap. Båda delarna behövs för att utveckla mig vidare i min roll som pedagog. 

Jag är övertygad om att teorierna kan berika och bekräfta både mina tidigare upplevelser och 

mina nya erfarenheter, samt att jag kan ställa olika teorier i relation till varandra och se på 

mitt sätt att handla utifrån dessa. Samtidigt vet jag att jag inte behöver dela teoriernas 

uppfattning utan jag kan utifrån mitt handlande vara kritisk till teorierna.  

 

Inom förskolan arbetar vi ofta med turtagning, omtanke för andra och samspel. Vi har använt 

oss av etiska reflektioner men inte varit medvetna om dessa. Eva Johansson menar att 

pedagoger måste ha kunskap om både teori och praktik för att arbeta målmedvetet med och ha 

förståelse för innehållet i våra styrdokument (Johansson 2000, s.97). Föreställ er en vågskål 

där den praktiska erfarenheten ligger på ena sidan och den teoretiska på den andra. När de är i 

balans leder det till ny kunskap och utveckling. Jag måste också vara medveten om mina 

handlingar och vad de medför för andra när jag möter dem i min roll som pedagog. Det är 

grunden till att jag väljer att skriva min uppsats i essäform baserat på mina egna upplevda 

erfarenheter.  

 

Maria Hammarén skriver i sin bok Skriva - en metod för reflektion att skriva ner sina 

upplevelser kan vara ett sätt att upptäcka vilken kunskap man innehar utifrån sin 

yrkeserfarenhet och tidigare förförståelse (Hammarén 2005,s. 17,18). Och det är med det som 

utgångspunkt jag skriver min uppsats. Essä betyder ursprungligen ”försök” och det jag ska 

göra är att med mina skrivna händelser som utgångspunkt, objektivt reflektera över innehållet 

i situationerna. För att se om jag utifrån en eller flera teoriers stöd kan hitta en bättre 

förståelse till mitt dilemma. Till hjälp kommer jag även ha handledning enskilt och i grupp 

samt arbetsgruppens skrivseminarier.  
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Jag kommer att röra mig fram och tillbaka i mina erfarenheter, föra en dialog med vad jag 

upplevde då och hur jag tänker idag. Med hjälp av detta pendlande ökar möjligheterna att hitta 

förklaringar och tolkningar som annars är lätt att bortse ifrån.  

Genom att distansera sig till det som sker och bli medveten om sina handlingar får jag en 

förståelse för hur och en vetskap om varför jag handlar som jag gör då jag bemöter andra, i 

dessa fall barn på förskolan. Genom den objektiviteten ges jag möjligheten att få syn på min 

egen kunskap. Den kunskap jag bär med mig i form av erfarenheter av handlingar som jag 

utför så gott som dagligen utan att tänka på det i form av kunskap. Jonna Hjertström 

Lappalainen och Eva Schwarz författare till skriften Tänkandets gryning, som handlar om 

praktisk kunskap och reflektion, skriver om vikten av att reflektera över sitt agerande och 

sätta ord på det man faktiskt utför. Först då blir man medvetenheten om varför man agerar på 

ett visst sätt i en situation. Med avsaknad av den vetskapen är det svårt att se sina handlingar 

som kunskap. Resultatet blir att jag som pedagog arbetar på som förr utan att fråga mig själv 

varför och kan då heller inte förändra eller utveckla mitt beteende (Hjertström Lappalainen & 

Schwarz 2011, s.99). Jag håller med författarna om det, om jag inte gjort den här resan till 

förskollärare med både skriftens och reflektionens hjälp hade inte tankeprocessen startat i 

mig. Då hade jag inte sammanflätat gamla erfarenheter med min nya lärdom och jag som 

pedagog hade förmodligen stagnerat ”Genom att skriva tänker jag – alltså är jag till” (Bech-

Karlsen 1999 s. 12). 

 

 

Första reflektionen: professionell eller privat 

Situationen med kramen väcker en känsla av uppgivenhet hos mig. Förmågan att besvara 

Stinas kram på riktigt när hon blir så där glad och springer i full fart av glädje och iver över 

att få berätta vad som ska hända saknas i den här situationen. Min personlighet är att vara 

öppen och social både på arbetet och privat. Jag tycker det är viktigt med fysisk kontakt 

förutsatt att båda parter är överens om det möte som en kram blir. På arbetet kramar 

undertecknad gärna om de barn som vill och lägger min hand på en axel för att barnen ska 

känna att det är just dig som jag pratar med. Nöjet att sitta med ett eller flera barn i famnen 

om och när de önskar, och att känna in varje situation vilket innebär att jag aldrig skulle 

tvinga mig på ett barn som inte själv vill ha denna kontakt. Men den avsmak som kom över 

mig när jag såg allt dregel runt Stinas mun och hennes blöta kläder skrämde mig och hade jag 

kramat henne hade det för mig inte känts äkta. Med äkta menar jag utan min personliga känsla 

av motvilja för dreglet.  
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Att kunna besvara kramen naturligt utan att tänka en sådan tanke som i det här fallet avsmak 

det blir äkta för mig. Nu kan man se på händelsen genom olika perspektiv. Utifrån mitt sätt att 

se på situationen bemöter jag Stina och det hon vill förmedla med en kram dock en bakvänd 

sådan. Och utifrån Stinas synvinkel utmärker jag henne inte inför de andra då min manöver 

sker tyst och mycket diskret.  

 

Samtidigt som jag agerar på det här sättet är jag irriterad över hur Stina beter sig på toaletten, 

att hon var tvungen att leka med vattnet innan hon kom ut och satte på sig. Denna händelse 

inträffade för ungefär ett och ett halvt år sedan i mitten av mina studier till förskollärare. Den 

kunskap jag då hunnit skaffa mig genom att jag påbörjat förskollärarutbildningen samt 

arbetslivserfarenheten jag har med mig som barnskötare sedan drygt 20 år tillbaka anser jag 

också spelar roll i mitt bemötande av Stina.  

 

Att jag dessutom fått egna barn under de här åren påverkar troligtvis mitt agerande i en del 

situationer som jag möter i min yrkesroll som förskollärare. Innan mina studier är det möjligt 

att jag inte reflekterat över vad som skedde, kort och gott hade situationen passerat, en kram 

hit eller dit kanske jag tänkt men inte mycket mer. Jag kan också ha valt att krama om Stina 

trots att det varit obekvämt för mig som person. Nu sätter istället det inträffade igång många 

tankar hos mig. Tankar om rätt och fel och tankar om hur en bra pedagog ska och bör vara i 

sitt bemötande till barnen. Ska jag ta hänsyn till mina egna känslor eller bara tänka på barnen 

jag arbetar med när det uppstår situationer som jag i min yrkesroll behöver utföra men som 

person kan ha svårt att hantera? 

 

Tryggve Berggren författare till boken Läraren i etikens motljus, en bok för att handleda 

pedagoger i det dagliga arbetet med etiska frågor, skriver så att jag förstår hur viktig jag och 

min individualitet är som redskap i mitt arbete som förskollärare. Betydelsen av närvaro, 

öppenhet och förmågan att visa förtroende samt att kunna visa sin personlighet. Gör eller 

förstår jag inte det som pedagog kan det uppstå missförstånd i relationen och barnen vet inte 

hur de ska bemöta pedagogen från en gång till en annan (Berggren 2000, s. 88). Jag kommer 

att tänka på ordspråket, små grytor har också öron. Förekomsten av ordspråk går långt 

tillbaka i tiden och syftet med dessa är att förmedla lärdom till alla människor.  

 

Kopplingen jag gör med detta talesätt till mitt arbete som förskollärare och händelserna jag 

deltar i, är att jag inte kan lura barnen med mitt handlande.  
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Det spelar ingen roll vad jag säger om jag utstrålar något annat med min kropp. Om jag som 

pedagog inte kan vara personlig uppstår det inget förtroende i mötet mellan mig och barnen 

men jag ska inte vara privat i min yrkesroll. Jag bemöter barnen på förskolan med värme, 

respekt och ärlighet som är delar av min personlighet men jag gör skillnad på min privata och 

professionella roll. Tycker jag att det är för privat att krama om barnen eller tycker jag helt 

enkelt att det är äckligt? Eller kan det vara så att jag nu i samband med utbildningen fått 

tankarna att det faktiskt inte är professionellt att komma för nära eleverna? Med privat avser 

jag det jag gör som privatperson. Där mitt agerande styrs av känslor och värderingar som jag 

har med mig från barndomen och sedan personligen utvecklat. Att vara professionell handlar 

om mitt yrke, om att sköta och genomföra mina arbetsuppgifter utifrån de styrdokument och 

verksamhetsföreskrifter som finns.  

 

Att hantera situationerna med grund i dessa förhållningar oavsett vad jag som person har för 

inställning och förförståelse inför och om de olika uppgifterna, det innebär ett professionellt 

agerande för mig. Den skillnaden och definitionen av privat och professionell var jag 

troligtvis inte medveten om i början av mitt yrkesliv. Utan den medvetenheten är det svårt 

både för mig själv och för andra att veta var gränsen mellan dessa går. 

 

Ett exempel är när jag tidigare mötte barn från arbetet på min fritid då visste jag inte riktigt 

hur jag skulle förhålla mig, vilka förväntningar familjen och barnet hade på mig i dessa 

situationer. Jag var nog alltför privat på grund av osäkerhet. Familjerna förlitade sig på att jag 

höll koll på deras barn exempelvis på disco som arrangerades av skolan. Jag var där som 

förälder med mina egna barn men föräldrarna släppte in sina barn och förväntade sig att jag 

passade dem. Det var bra att jag var där, jag kände barnen så de kunde själva lämna platsen 

och veta att jag höll god uppsyn över deras barn. Då gjorde jag inget för att stoppa det, utan 

fann mig i situationen. Nu med utvecklad erfarenhet och en säkerhet och medvetenhet i mig 

själv vet jag hur jag ska bete mig i dessa situationer utan att vara otrevlig men ändå inte bli för 

privat med familjerna. Jag är Maria på min fritid, som på ett vänligt men målmedvetet sätt 

sätter dessa gränser. Reflektionen över detta gör att jag justerat mitt förhållningssätt i de 

situationerna som kräver det, vilket medfört ändrat beteende och bemötande från alla 

inblandade.  
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Det är hos mig själv först och främst som en förändring måste ske. Jag kopplar detta till 

situationen med Stina, att jag måste bli medveten över händelsen och min inblandning i den 

innan jag kan förstå och sätta mig in i Stinas känslor. Jag tar med ett citat av Elisabeth Rudhe, 

som för mig belyser vikten av god självkännedom, att man inte kan samspela med andra 

individer utan att ha kunskap om sin egen personlighet. ”För att förstå andra måste man förstå 

sig själv. För att leva sig in i andras känslor måste man förstå sina egna.” (Rudhe 2000, s.33).  

 

Om jag saknar förståelsen för skillnaden mellan privat och professionell kan jag inte förvänta 

mig att andra ska förstå, som i disco exemplet. Jag är som person ansvarsfull och sänder 

säkerligen ut detta förtroende till andra i olika situationer både på arbetet och i privata 

sammanhang. Jag tänker speciellt på ett tillfälle när jag och familjen var och badade på en 

relativt stor badstrand. Min man och jag turas om att vara vid vattnet med vår yngsta dotter då 

ca två år. De äldre barnen och mannen sitter uppe och solar tillsammans med många andra 

människor. De har ryggen mot vattnet då solens riktning är åt det hållet. Jag sitter på 

bryggkanten och leker med min dotter, vi samtalar och öser med vatten. När vi efter en stund 

går upp på filten frågar en av mina söner: ”mamma står det ”prata” med mig i din panna”? Jag 

undrar varför han ställer en sådan fråga och han börjar berätta sin upplevelse av vår stund vid 

vattnet. Att det samlats många barn runt omkring oss och att det inte verkade vara några andra 

vuxna som brydde sig i närheten. Det var väl inte så farligt tänkte jag men när jag nu i 

efterhand reflekterar över situationen kan jag förstå hans tankar, jag var deras mamma och 

varför skulle jag passa en massa barn. Och det var precis vad jag gjorde med en tillbakablick i 

minnet tänkte jag tanken där vid vattnet, att det var konstigt att inte fler vuxna deltog 

tillsammans med sina barn.  

 

Jag tror att det handlade om min närvaro för dessa barn och att de fick prata med någon vuxen 

som intresserade sig av vad de sa. De barnen sökte min uppmärksamhet och jag bekräftade 

dem samtidigt som jag på ett sätt tog över ansvaret för dem i den situationen. I dag tror jag att 

jag fortfarande har med mig ansvaret men jag är inte lika tydlig på att visa det utåt jag håller 

det för mig själv. Pirjo Repo skriver i sin text ”Kärleksfullhet – en dygd i läraryrket”, om att 

jag visst kan bekräfta känslan som uppstår i vissa situationer men att jag behåller den för mig 

själv och inte visar den för min omgivning (Repo 2009,s.308).  Jag kan alltså tycka och tänka 

men inte visa vad jag känner.  
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Jag kopplar det till mitt beteende i situationen med Stina. Jag tänkte och kände massor inom 

mig men förhöll mig på ett sådant sätt att inte hon märkte av det. Skulle jag däremot ha 

bemött Stina utifrån mig själv som privatperson hade jag kunnat påtala att det inte var 

speciellt trevligt att hon dreglade så mycket, mitt tålamod hade säkerligen också tagit slut 

långt tidigare. 

 

Om det finns en tydlig värdegrund och en beskrivning för mitt sätt att agera utifrån 

yrkesrollen i förskolan så underlättar det för mig att förhålla mig på ett professionellt sätt. Då 

behöver jag inte undra, fundera och komma med tyckanden utifrån mig som privatperson. I 

samband med att vi fick en ny förskolechef på förskolan tillskrevs vi vissa för oss nya 

yrkesregler. Bland annat att vi inte skulle ha mobiltelefonerna framme och inte gå runt med 

kaffekoppar bland barnen och dricka kaffe öppet. En del reaktioner som hördes i arbetslaget 

mot dessa regler var, att ”hur ska jag kunna bli nådd av familjen” samt att ”jaha nu får vi inte 

ens dricka kaffe”. Idag när reaktionen lagt sig och jag tittar på syftet bakom dessa 

förhållningar kan jag bara hålla med att detta ska vara en del av yrkesetiken. Jag anser att 

reaktionen uppkom på grund av okunskap samt oreflekterat agerande i delar av den dåvarande 

personalgruppen. Vi hade alltid haft det så och ingen hade tagit upp frågan. Ser jag på 

exempelvis telefonfrågan idag är det många gånger som jag nuförtiden inte svarar i 

förskoletelefonen när vi är mitt uppe i verksamheten med barnen. Det tumult som kan uppstå 

vid detta avbrott när fokus tas från barngruppen är inte värt det, då är det bättre att 

telefonsvararen tar emot samtalet. Återigen slår det mig att jag för att få till en förändring 

måste börja den hos mig själv. 

 

Hur ska vi få till stånd en förändrad syn i samhället på vårt vårdande yrke om vi inte själva 

visar respekt inför det uppdrag vi utför? Att pedagoger inom omsorgen ska vara 

omhändertagande och medmänskliga är vedertaget sedan länge. Vad jag sedan tolkar in i och 

hur jag förvaltar dessa känslomässiga ofta kallade ”kvinnliga” egenskaper är upp till mig. Jag 

kan välja att lägga in värderingar som ”typiskt kvinnligt” eller tänka ”passa barn” är väl inte 

så svårt som en del människor i samhället gör. Eller så kan jag som Repo menar se kunskapen 

om dessa emotioner som ett hjälpmedel i min profession (Repo 2009, s.291).  

 

 

 



 

14 
 

Pirjo Repo skriver vidare i sin text att just förmågan till känslor är en förutsättning för en 

pedagog i arbete. Jag delar Repos uppfattning om det men samtidigt måste jag som pedagog 

vara medveten om att jag utför ett yrke. Däremot delar jag inte hennes tankesätt att vi ska 

införa uttrycket ”pedagogisk kärlek” (Repo 2009, s.302).  Min tolkning av det hon skriver är 

att man som pedagog är bäst när man ger av sig själv till den grad att man nästan glömmer 

bort sin egen person. Och att det är först vid det tillfället jag når den högsta formen som 

lärare, att jag då bemöter varje individ utifrån den plats de befinner sig samt innehar de 

känslor som krävs för att vara en god lärare För mig blir de tankarna för privata, jag anser att 

medvetenheten om att jag utför ett yrke och handlar där efter är att ha profession och på så 

sätt blir jag också en bra pedagog.  Om jag däremot sätter Repos tankar om den pedagogiska 

kärleken i förhållande till vad Gren menar att denna tillgivenhet till barnen innebär, så blir det 

tydligare för mig att det är en skillnad av begreppet kärlek och då kan jag se känslan som en 

del i mitt pedagogiska arbete. Gren belyser vikten av att skilja på privata och professionella 

känslor och att vi som pedagoger kan öva upp den kärleken genom ökad självmedvetenhet 

och personlig erfarenhet. ( Gren 2007, s.174-175).  

 

I yrket omger vi oss ständigt med människor, möten och samspel med andra både barn och 

vuxna. Det är inte sällan oförutsägbara situationer kan uppstå vilket medför att det ibland är 

svårt att hålla sin professionalitet när det är mycket känslor som medverkar. Mötet med Stina 

var en sådan situation och den väckte känslor i mig, känslor av avsmak. Dessa känslor kom 

upp inom mig trots att den tilltänkta kramen kom från en söt liten flicka. Tänk er själva, vatten 

är en sak men när det blandats med dregel till en kletig smörja får det en annan innebörd. I en 

sådan stund kan det vara svårt att trycka bort känslorna som är en del av min personlighet. Det 

är lätt att de tar överhanden och att jag i stunden väljer att handla fel.  

 

Då är det extra viktigt att ha självinsikt och veta vart gränsen går för att inte låta mina privata 

känslor styra mig i mitt yrke. Eller tvärtom så jag inte tar med arbetet och dess svårigheter 

hem i mitt privata liv. Ett exempel där jag har haft svårt att hålla arbetet borta från min privata 

familj är just frågorna: hur tänkte du nu? Och hur kunde du gjort annorlunda? Där har mina 

äldsta barn varit med och väckt medvetenheten hos mig. De brukar påpeka att mamma du är 

inte på jobbet nu! Idag ställer jag den frågan som pedagog i mitt arbete inte som mamma i 

mitt hem.  
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Vid tiden för situationen med Stina hade jag kunnat stoppa hennes framfart och faktiskt 

frågat, men ”Stina hur tänkte du nu? ”Du springer emot mig och är alldeles blöt vad tror du 

händer då?”. Vilket blir ytterligare ett perspektiv och en anledning att föra diskussionen 

vidare om privat och professionell.  

 

 

Äppelfröjd eller getdoft, är det skillnad? 

”Fröken, fröken kan du knäppa min jacka?” Mina tankar avbryts av Axel som är en av de barn 

som kom sist till hallen. Han ställer sig nära mig och hoppar lite på stället i sin iver att jag ska 

knäppa jackan. Jag lägger ifrån mig Stinas tröja, vänder mig mot Axel och säger med mjuk 

röst. ”Ja visst kan jag det.”  

 

Jag drar honom intill mig knäpper jackan, ”så där ja” säger jag och stryker honom över håret. 

Jag känner en doft av äpple svepa förbi min näsa, vad gott det luktar.  

 

På något sätt har jag lättare för att hjälpa ett barn som har fräscha kläder, som är ren och 

dessutom så trevlig som Axel är. Han råkar sällan i dispyt varken med de andra barnen eller 

med oss vuxna. Det är inte ofta vi behöver ingripa i situationer kring Axel, han löser det mesta 

på ett diplomatiskt sätt. ”Men Maria så får du väl inte tänka!”, säger en röst inom mig. Rösten 

inom mig får mig att tänka på de barn jag mött genom åren och som jag säkerligen kommer 

att möta i mitt arbete på förskolan. Jag minns speciellt ett par som verkligen var Axels 

motsats. Det var några barn som gick på förskolan för ett antal år sedan. De bodde långt ute 

på landet, de hade djur och levde mycket på vad gården gav. Barnen luktade ladugård och 

hade ärvda, ofta solkiga, lite för små kläder. Deras hår var långt och ovårdat, fötterna ideligen 

väldigt smutsiga. Vi i kollegiet pratade om hur vi skulle förhålla oss till detta. Jag upplevde att 

allt det här hörde till deras livsstil barnen for inte på något sätt illa. Däremot påpekade mina 

kollegor och jag att de inte kunde ha samma kläder ute hos djuren som de hade på förskolan. 

Jag tror inte att jag någonsin såg mina kollegor ge eller att jag själv hade någon fysisk kontakt 

med dem. När de barnen ville ha hjälp att trä overallen eller galonbyxorna utanpå stövlarna 

brukade jag hålla andan. Stundtals fick vi i arbetslaget hänga ut deras kläder. Ofta i 

förebyggande syfte så att inte något annat barn eller förälder skulle klaga på lukten.  
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När jag nu blickar tillbaka på de situationerna vet jag att vi inte alltid gjorde detta så diskret. 

Vi, både jag och mina kollegor, kunde ta kläderna så långt ut i nypan vi kunde och hålla dem 

ifrån kroppen och hänga utanför dörren. Vad vi då utstrålade med vårt kroppsspråk eller 

uttryckte verbalt vill jag inte tänka på idag. En rynkning på näsan eller ett höjt ögonbryn kan 

upplevas som en kränkning eller en undran om varför mina kläder inte får hänga inne, är jag 

annorlunda. Jag minns inte att jag eller mina kollegor förklarade för barnen varför kläderna 

åkte ut. Och hur såg jag egentligen ut när jag höll andan, de måste ju ha märkt av det och hur 

kände de inför det? 

 

Andra reflektionen: Etik och egenetik 

Jag fick verkligen arbeta med mig själv och mina värderingar om renlighet och levnadsval för 

att inte visa mina tankar i yrket. Har jag som pedagog rätt att döma andras val att vara och 

leva? Hade den familjen levt på 30-talet tror jag inte att någon reagerat alls, men jag upplever 

att samhället idag har en del oskrivna regler vad gäller exempelvis normer för renlighet. 

Samtidigt kan jag inte veta hur barnen egentligen kände om sin situation. Som barn brukade 

jag bli väldigt smutsig eftersom att jag tyckte om allt som hade med ”gegga” att göra på 

förskolan under dagarna. Mina fröknar var alltid oroliga när jag smutsat ner mig. ”Maria vad 

ska nu din mamma säga”, sa de ofta. ”Det göj inget min mamma haj tvättmaskin”, sa jag till 

svar utan att ens kunna prata rent men att mamma kunde tvätta det visste jag.  

 

Om det är minnen jag minns eller om man talat om det för mig vet jag inte men det finns med 

ifrån min barndom. Idag kan jag se det som att jag visste om att jag fick duscha och få rena 

kläder så det gjorde ingenting att jag smutsade ner mig. Men hur tänkte egentligen de barnen 

som jag senare som vuxen mötte i min yrkesroll? Kände de sig utstötta och särbehandlade av 

oss vuxna på förskolan? Eller var det så att de inte tänkte på det? Rösten jag hörde var mitt 

samvete som talade till mitt moraliska jag. Vikten av att synas som barn och bli bekräftad 

samt rätten till likvärdigt bemötande av andra människor, är grunden för barnens självkänsla 

och den byggde vi inte på genom att bemöta barnen och deras tillhörigheter på det sätt vi 

gjorde. Forskning på småbarn visar på att om barnet bemöts på ett mindre bra sätt av de som 

finns runt barnet påverkar det barnets självkänsla och deras syn på sin egen kapacitet (Niss & 

Söderholm 2006, s.28). Vi visade på låg moral i vårt handlande utifrån den här situationen 

och några etiska funderingar förekom inte alls.  
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Etik och moral likställs i vissa sammanhang av en del etiker, en del däremot särskiljer på 

dessa begrepp. Jenny Gren författare till Etik i pedagogiskt vardagsarbete är en etiker som 

påvisar skillnaden på etik och moral. Enligt Gren är moralen, de gärningarna jag utför och etik 

blir det först då jag speglar mina gärningar och funderar över varför jag handlade eller inte 

(Gren 2007, s.14). Var det rätt eller fel av oss att bemöta barnen på det sätt vi gjorde? Utifrån 

min tolkning av Gren anser jag att vi handlade fel ur moralisk synpunkt men eftersom vi i 

situationen inte reflekterade över vårt agerande nådde vi aldrig fram till något etiskt tänkande.  

 

 

Jenny Gren skriver också om hur viktigt det är att använda mig av mitt egna jag i mitt arbete 

på förskolan. Min person innehållande vetskap och karaktär blir till ett hjälpmedel i arbetet 

med barnen (Gren 2007, s. 10). Detta gör att jag hela tiden måste tänka mig för vad jag säger 

och utstrålar när jag är tillsammans med dem. Jag kan och ska inte bli någon stereotyp 

förebild som hanterar alla situationer lika men som pedagog måste jag bli medveten om att jag 

hela tiden är en förebild för barnen och att jag med min person är delaktig till vad de får med 

sig för värderingar från förskolan. Vilket innebär att jag måste reflektera över vart jag själv 

står. Jag behöver modet att också fråga mig om just de värderingar och normer jag följer är 

rätt. Som pedagog i förskolan bör jag följa de normer som finns inom yrket. Det är regler som 

är en hjälp och finns till för mig i mitt uppdrag som förskollärare. Att vi inte lär ut vår egen 

värdering utan att vi följer de styrdokument och yrkesetiska regler som finns för förskolans 

verksamhet. Styrdokumenten utfärdas av regeringen och skolverket och yrkesetiken inom vår 

arbetsgrupp. Yrkesetiken utformas gemensamt av de som undervisar och blir som en 

bekräftelse för ett gott arbete och en försäkran om att barnens bästa sätts i fokus (Orlenius 

2001, s. 120-126).  

 

År 2001 tog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund fram elementära yrkesetiska former för 

lärarna (Fjellström 2004, s.134).  Fyra olika principer som ser till allas bästa, barnet ska vara i 

fokus, man ser till lärarens profession, yrkesetiken ska hållas levande samt att ansvaret 

gentemot uppdragsgivaren följs. Jag anser att det är bra att dessa grundläggande ramar finns 

till för alla. Jag kan använda mig av yrkesetiken i alla led och ha som underlag till mitt 

agerande gentemot barn, målsmän, arbetskamrater och även mot ledningen. Det blir en 

trygghet för mig i arbetet och en försäkran mot samhället inför de tjänster jag utför. Vid 

avsaknad av dessa etiska ställningstaganden blir det svårt för mig att reflektera över mitt 

handlande då jag saknar punkter att förhålla mig till.  
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Jan- Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen är personerna bakom boken Etik i arbete med 

människor, en bok som ger grunden till etiskt tänkande för yrkesverksamma inom vård och 

omsorg. De skriver i sin bok om olika etiska teorier, vilka kan vara till hjälp att se på 

situationer på olika sätt. En av dessa är pliktetiken, att agera utifrån plikt är att finna en 

möjlighet som vanligtvis är och känns rätt. En regel att använda sig av i alla skeenden och 

som är perfekt, vilket innebär att om man följer något pliktetiskt bör det bli gott och gynna 

alla i slutänden. Jag bör tänka igenom vad plikten innebär innan jag tar ställning till den, när 

jag förstått vad plikten innebär vet jag också hur jag ska handla (Henriksen, Vetlesen 2001, 

s.146-147).  

 

Personligen tror jag inte på att enbart följa pliktetiken i förskolan då det är mycket känslor 

som är i omlopp under en arbetsdag. Vi kan inte heller sätta upp regler för att torka snor då 

alla barn inte är snoriga samtidigt. Men i fallet som jag beskriver hade det varit skönt med en 

tydlig regel som sa att alla barn skulle ha förskoleuniform för att inte peka ut barnen vars 

kläder luktade. Speciella kläder som tillhandahålls och sköts av och på förskolan och bara 

används där. Jag kan likna det med arbetskläder på ett sjukhus eller en verkstad, man byter 

om när man kommer och innan man går hem. Kopplingen jag gör med pliktetiken är att den 

normen om dessa speciella förskolekläder på förskolan kan vara konstant och alltid passa alla 

i alla situationer vilket skulle leda till en god handling och vi har möjlighet att vara 

konsekventa i ett sådant beslut.  

 

Immanuel Kant en tysk filosof verksam på 1700-talet menar att vi i våra handlingar styrs både 

av förståndet och av förståelsen. För att följa den pliktetiska linjen enligt Kant måste vi 

avskärma oss från våra känslor och se objektivt på våra val så att de blir så bra som möjligt. 

Kant benämner detta för ”den moraliska lagen”. Man måste hela tiden fråga sig själv om 

vilket alternativ som är bäst innan plikten verkställs. Kan jag ta ställning till att min moral kan 

omsättas till att gälla alla i alla situationer innebär det att jag gjort rätt (Collste 2002 s. 41-42).   

 

Att som pedagog bortse från sina känslor blir svårt. Då kan ett sätt för förskolepedagoger att 

bli mindre känslosamma och se mer opersonligt på beslut vara att det förekommer tydligare 

regler, i de sammanhang där tolkningsföreträdet ibland blir för stort. Jag tänker då exempelvis 

på de dagliga rutinerna, eller de där sakerna som bordläggs möte efter möte för att det inte 

finns tydlighet i exempelvis beslutsgången. Där ingen vill sticka ut och ta för sig, både utifrån 

egen rädsla och andras påverkan och tysta åsikter.  



 

19 
 

Finns det då vissa plikter som råder behöver vi inte analysera allt vilket kan bidra till ett 

effektivare arbete inom vårt yrke. Då kan man inte heller avskriva sig sitt eget agerande. Och 

framför allt underlättar det för att diskutera svåra frågor. Har vi i arbetslaget uppfört en norm 

som gäller och någon går emot den medför det att jag har lättare att påpeka en brist hos en 

kollega eller hos mig själv om jag har yrkesetiken eller Kants tankar om pliktetiken att luta 

mig mot. Då kan det vara skönt att distansera sig som person och bortse från känslan och se 

till uppdraget.  

 

För att tydliggöra mina tankar kring detta med pliktetik inom förskolan kopplar jag tillbaka 

till exemplet med barnen som luktade. Om vi vågat öppna upp till en diskussion kring vårt 

bemötande av dessa barn eller haft en tydlig, nedskriven regel för hur vi förhåller oss till 

bemötandet av barn på förskolan, så hade det säkerligen medfört att det varit lättare för oss att 

lyfta vårt agerande till ytan och prata om vårt beteende och vad det medförde för barnen. Att 

stanna upp och tänka vad hände nu? Det innebär också att kunna ifrågasätta en kollegas 

agerande utan att kritisera den som person. Genom att påvisa den regel vi tillsammans bestämt 

att följa, blir vi medvetna om vårt beteende som annars kan fortgå i det tysta utan reflektion. 

Det kan tyckas onödigt anser säkert en del men jag tror att så länge man inte diskuterat och 

tillsammans kommit fram till hur vi ska agera och få förklara vad till exempel bemötande står 

för var och en av oss i arbetslaget så kommer sådana här händelser fortsätta att inträffa. Som 

ett stöd till yrkesetiken kan jag ställa mig positiv till en del pliktetiska regler, samt att det 

också underlättar i frågan hur jag handlar utifrån plikten till mig själv. Finns det styrande och 

gemensamma beslut medför det att jag i min yrkesroll på förskolan handlar på det sättet vi är 

ålagda att göra. Jag behöver inte fundera vad det innebär för mig eller om det går emot min 

egen plikt. Det ingår i mitt uppdrag som förskollärare och för mig blir det en tydlig skillnad 

mellan privat och professionell. 

 

En syn man bör ha med i förskolans verksamhet är vikten av att den etiska aspekten finns med 

i den dagliga verksamheten (Gren 2007). Utifrån detta perspektiv upptäcker jag att det kan ha 

funnits en anledning till att Stina fastnade på toaletten. Därinne i lugn och ro med bara vattnet 

som porlar ur kranen och händerna som leker med vattnet kan vara just det enda ställe där hon 

hinner hämta sig på dagarna. Förskolan är en aktiv plats det händer saker hela tiden och för de 

lite äldre barnen finns det inte alltid tid till vila. Den reflektionen har jag inte gjort tidigare.  
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Vi pedagoger vill gärna hitta orsaker och snabba lösningar till det som sker i aktiviteterna 

vilket gör att jag utgår från att Sina tramsar istället för att återhämta sig och ta en liten rast 

inne på toaletten. Min tolkning av Gren blir att om nu Stina ”pausar” på toaletten och jag 

rycker upp dörren blir hon ju störd och får inte en chans att bli färdig. Hade jag tänkt så och 

haft den inställningen från början tror jag inte min irritation byggts upp. Och mitt bemötande 

av Stina och Olle hade troligtvis blivit annorlunda. Jag hade exempelvis kunnat bemöta Stina 

med ärlighet och öppenhet från min sida, att jag har svårt att ta i dig när du är så där blöt, 

torka av dig lite först så kan du berätta för mig sedan.  

 

Här upptäcker jag återigen vikten av att lyfta upp små funderingar till ytan i de återkommande 

aktiviteterna. Det är inte ett lätt uppdrag att arbeta med människor, vi ingår i en kontext där 

jag ska integrera med andra och jag kan inte bara avvika om situationerna inte passar mig 

utifrån mina värderingar. Jag har som pedagog i förskolan ett ansvar gentemot de jag möter 

och måste på bästa sätt handla i situationen. Bergem hänvisar i sin bok Läraren i etikens 

motljus till Løgstrups påstående om att det underförstått i varje sammankomst mellan 

individer finns ett dolt behov. För att kunna tillgodose detta behov i mötet måste vi bli varse 

vilket det är. Utan den vetskapen och viljan om att dela den andras syn på händelsen kan jag 

inte hitta ett bra tillvägagångssätt för mitt handlande (Bergem 2000, s.70-71). Den vetskapen 

hade varit ett bra verktyg för mig då jag bemötte Stina i hallen. 

 

Eva Johansson har skrivit boken Små barns etik, en bok framtagen för att väcka diskussion 

kring moraliska aspekter ur barns synvinkel kopplat till förskolans styrdokument. Hon ger sin 

förklaring till hur viktigt det är att vi pedagoger inte påtvingar barnen våra egna värderingar. 

Istället ska vi hjälpa barnen att förstå och begrunda människors olikheter utifrån där de 

befinner sig. Men också att vuxna i barns närhet ska våga utmana sig själva och se olikheter i 

samhället och förmedla dessa på ett neutralt sätt (Johansson 2001, s. 18-19).  

 

Jag anser att de tankarna även finns i förskolans läroplan. I läroplanen för förskolan står det 

att vi ska arbeta för att barnen ska erhålla en säkerhet till sig själva och förståelse för andra Vi 

ska inte på något sätt utmärka barnen inför varandra. Hänsyn ska tas till att alla barn har olika 

bakgrund när de börjar i förskolan och vi ska också stimulera till nyfikenhet och kunskap om 

detta (Läroplanen för förskolan 1998/2010, s. 4, 6). Med reflektion över händelser ser jag att 

vi inte respekterade familjen som luktade för deras levnadsval utan bemötte barnen och deras 

ägodelar utifrån de personliga värderingar som fanns i personalgruppen.  



 

21 
 

Vi såg inte individerna under ytan. Tänk om vi istället hade visat intresse för hur de levde 

tillsammans i familjen över generationsgränserna, tittat på lantbruket, forskat i djur och då 

upptäckt att en del faktiskt kan vara allergiska och att det är viktigt att se till allas behov. 

Vilket också kunde ha varit en hjälp för oss pedagoger i samarbetet med föräldrarna om de 

illaluktande kläderna. Som det var nu agerade vi mer i handling som att lyfta ut kläderna än i 

ord. Var och en tyckte på sin kant men ingen tog egentligen ansvaret för händelsen.  

 

Idag har skolverket utvecklat och uppdaterat läroplanen för förskolan och förskolläraren 

tillskrivs ett tydligare ansvar vilket bland annat medför att ”Förskollärare ska ansvara för 

• att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde, 

• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och 

• att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.” 

(Läroplanen för förskolan 1998/2010, s. 8).  

 

Min inställning till läroplanens uppdatering är att vi måste bredda vårt synsätt i förskolan 

idag, alla individer har samma rättigheter och det ingår i mina arbetsuppgifter som 

förskollärare att tillgodose allas behov. Mina egna värderingar i det här fallet är inte viktiga 

och det finns inte någon regel om rätt eller fel.  Jag måste och ska som förskollärare ta det 

ansvaret att föra in och påvisa dessa olikheter på ett naturligt sätt i förskolans vardag.  

Det blir tydligt för mig vad som förväntas av mig och då är det lättare att ta tag i de svåra 

situationerna och inte som i fallet med get kläderna låta det passera. 

 

För att nå ökad förståelse för de etiska frågorna i förskolan behöver många som arbetar inom 

yrket fylla på med kunskap om etik. Vikten av att reflektera över sitt eget handlande och 

vetskap om de olika områdena, vilket är en förutsättning för att vi i yrket ska förmedla rätt 

saker.   

 

Som privatperson kan jag däremot förhålla mig annorlunda och tycka och tänka utifrån de 

regler jag har med mig från min uppväxt och som jag utvecklat under livets gång. Gren 

använder sig av Lennart Lundkvists, professor i statsvetenskap, begrepp ”egenetik” (Gren 

2007, s.34) för att beskriva vårt privata beteende, det ideal och den dygd vi använder oss av 

på fritiden. Jag tycker det ger en bra uppfattning om skillnaden ur ett etiskt perspektiv för mig 

som pedagogen Maria och privatpersonen Maria.  
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Jag har sökt efter mer material och litteratur kring egenetiken men inte hittat så mycket om 

just denna moral. Dock vill jag ta med detta begrepp i min essä då jag anser att det för 

ändamålet belyser mitt förhållande till det privata. Som pedagog är det viktigt att hålla isär 

dessa gränser. Ett sätt för att lyckas är just att tänka utifrån att egenetiken hör till det privata 

och yrkesetiken tillhör professionen. Men att jag har min personlighet som tillhör båda och 

den har jag med mig oavsett om jag är privat eller professionell.  

 

Pussen från Elsa 

Händelsen med Stina släpper inte taget om mig. Istället får den mig att tänka tillbaka på en 

annan situation som inträffade för något år sedan där ett barn, omedveten om mina känslor 

klev över gränsen till hur nära jag som person idag vill släppa barnen på min arbetsplats.  

 

”Elsa, din pappa har kommit det är dags att gå hem nu”, säger jag till Elsa när jag ser hennes 

pappa utanför fönstret. Elsas pappa kommer in och vi samtalar om hur dagen varit och Elsa 

visar sin pappa en teckning hon gjort. Jag följer med ut i hallen medan Elsa klär på sig. 

Hennes kropp utstrålar glädje genom hennes rörelser när hon genomför de olika momenten i 

påklädningen. När hon är färdig säger hennes pappa. ”Är du klar nu? I så fall säger vi trevlig 

helg”. Ska du också säga hej då och trevlig helg till Maria” säger han till sin dotter.  

Elsa kommer emot mig med utsträckta armar, samtidigt som hon säger hej då. Hon tittar lite 

under lugg när hon pratar med mig men jag ser hur glad hon är genom glittret i hennes ögon. 

Jag böjer mig ner och sätter ena benet i golvet. Jag lyfter upp mina armar mot Elsa för att 

besvara den kram jag tror jag ska få. Hennes armar möter mina men istället för att ge mig en 

kram får jag en stor, plaskig puss. Smack, mitt på munnen det går så fort jag hinner inte 

reagera, jag hinner inte ens vrida kinden till, utan hennes puss hamnar mitt på min mun. ”Oj”, 

jag klappar Elsa på huvudet och säger trevlig helg. Pappan ser generat på mig, tar Elsa i 

handen och säger ”nu måste vi gå”. Elsa ser nöjd ut och går glatt med sin pappa ut genom 

dörren. Jag vänder mig om och går in på avdelningen. Där står Lisa, hon och jag har arbetat 

länge tillsammans och vi har en relation som inte alltid kräver ord. Vi brukar se på varandra 

vad den andre vill eller veta vad man tänker utan att den andra behöver uttrycka det med ord. 

Det här är en sådan stund, Lisa tittar på mig och frågar ”vad har hänt”? Innan jag svarar ser 

jag mig omkring i rummet. Borta i bygghörnan sitter några barn fullt upptagna med att bygga 

lego tillsammans. På tungan finns det jag vill säga men någonstans tvekar jag. Dels för att jag 

inte riktigt vet vad jag får känna och tycka. Jag tar sats och berättar för Lisa vad som hänt.  
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Jag berättar också att jag egentligen velat utbrista, men Elsa så du gör, vi pussas inte på 

förskolan men att jag höll tillbaka min reaktion över händelsen av hänsyn till både Elsa och 

hennes pappa. Lisa säger att hon kan förstå min känsla, vi delar åsikten att det är att gå över 

gränsen till det familjära att pussas med barn på förskolan. Däremot tycker Lisa att det är okej 

med en puss på kinden. Jag funderar för mig själv innan jag svarar att ”nej, jag tycker att 

pussar hör till det privata”! ”Ja alla är vi olika” säger jag och sedan arbetar vi vidare, ingen av 

oss tänker mer på vad som hänt och när helgen är över och Elsa kommer till förskolan så är 

allt som vanlig igen. Jag tror att både Elsa, hennes pappa, Lisa och jag har glömt händelsen.  

 

Tills den här dagen med Stina, då poppar händelsen med Elsa upp och jag minns det som igår. 

Situationen vaknar ur mitt medvetande när jag sitter i mina tankar kring hur en god pedagog 

ska agera i samspel med barnen. Jag störs i mina tankar av att dörren till personalrummet 

öppnas och Lisa kommer in och sätter sig ner mittemot mig. Vi småpratar lite alldagligt om 

väder och vind men egentligen vill jag fråga Lisa hur hon skulle agerat i min situation? Jag 

bestämmer mig för att berätta för Lisa vad som hände i hallen och hur jag hanterade det som 

inträffat med Stina. Och att det också väckte minnet av pussen från Elsa till liv.  

  

Vad får man tänka och känna och var går gränsen för vad man säger och visar till barnen på 

en förskola? Istället för att ensam fundera vidare sätter jag ord på mina tankar och frågar Lisa 

hur hon skulle gjort? Lisa svarar att hon inte riktigt vet hur hon skulle ha gjort i min situation. 

Däremot tycker hon att jag gjorde det bästa utifrån de förutsättningar jag hade och kände i 

situationen. Stina fick en sorts närhet, hon blev inte avvisad och på så sätt inte utpekad inför 

de andra. Och om jag förstärkt något med mitt kroppsspråk så blev ju i alla fall inte Stina 

utsatt för detta resonerade Lisa. Jag gjorde inte heller något som gick emot min personlighet.  

Jag börjar rannsaka mig själv, hur jag förhåller mig i situationer där jag utifrån min 

personlighet gör saker som jag tycker går över gränsen till vad jag som person klarar av. 

Vems gräns gäller på förskolan? När är jag privat och när är jag professionell? Vi har ett 

intressant samtal där vi vågar lyfta saker som är tabubelagda.  Lisa anförtror mig att hon har 

väldigt svårt att torka bajs på barn som går ifrån matsalen mitt i lunchen för att bajsa. Att hon 

då får svårt att äta vidare. Då jag frågar varför hon inte sagt något svarar Lisa att det är sådant 

man bör klara av när man arbetar med barn och att hon biter ihop och torkar ändå.  Men att 

hon gärna drar sig undan och låtsas som att hon inte hör när barnet sedan ropar färdig.  
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Tredje reflektionen: Praktisk kunskap och samvarokompetens 

Lisas berättelse om sin upplevelse när hon ska torka bajset är som en parallellhändelse till den 

med pussen, båda handlar om gränsen för vad var och ens personlighet klarar av. Det finns 

ingen uttalad regel som säger att man inte får pussas på förskolan lika lite som vi inte kan 

hindra barnen från att bajsa under måltiden. Varför tänker jag på det här sättet funderar jag 

vidare i mina tankar? Är det här mitt eget föräldraskap kommer in, att mina känslor som 

mamma tar över och jag gör mitt val utifrån den rollen om att inte pussa barn på förskolan? 

Självklart vill jag att mina barn ska bli sedda och få fysisk kontakt i förskolan men jag skulle 

inte vilja att pedagogerna pussade på dem. Kanske det är därför jag har satt min gräns där, för 

om jag tänker efter har jag inte alltid satt gränsen vid att kramas med barn på förskolan. Som 

ung nyanställd barnskötare i slutet på 80-talet minns jag speciellt en liten pojke, han hade 

glimten i ögat och ville alltid leka tittut, och när man tittutat placerade han ofta en puss 

någonstans i ansiktet på den pedagog han lekte med. Då tyckte jag bara att det var gulligt och 

mysigt. Då klev jag inte över någon gräns för vad jag klarade av som person.  

 

I mitt möte med Stina gjorde jag ett val i stunden som jag då ansåg vara det bästa, när jag ser 

att hon är på väg att krama mig hinner jag tänka, hjälp. På så sätt blir jag medveten om 

situationen och också mitt eget agerande. Jag kopplar mitt handlande till Aristoteles tankar 

om den gyllene medelvägen? I boken Vad är praktisk kunskap ger Christian Nilsson i sitt 

kapitel en tolkning av Aristoteles Bok VI i Aristoteles ”Nikomachiska etik”. Nilssons skriver 

att ”den gyllene medelvägen” är ett mellanting mellan två val som båda egentligen är av ondo. 

Antingen gör man för mycket eller kanske egentligen inget alls. Ett exempel kan vara att 

frossa eller att svälta. Inget av dessa två val är något bra alternativ utan det bästa blir att äta en 

lagom portion det vill säga i och med det valet når man den gyllene medelvägen (Nilsson 

2009, s.42,43). I min händelse står jag mittemellan två ytterligheter och agerar någonstans 

mittemellan för att det ska bli så bra som möjligt för både Stina och mig själv.  

 

Förmågan att snabbt hitta en lösning för varje enskilt barn och tillfälle är något som jag 

erhållit med åren. Förståelsen av att alla barn måste behandlas med respekt och bemötas lika 

men att lika inte måste innebära samma sak för alla, utan att lika faktiskt kan vara olika för 

olika barn utifrån var och ens behov (Åberg, Lenz-Taguchi 2005, s. 71-72).  
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Jag anser att jag hittade en medelväg i situationen med Stina. Jag stoppade henne inte 

samtidigt som jag inte besvarade hennes kram. Om jag kramat henne skulle jag gå över 

gränsen för min personlighet och hade jag skrikit stopp till Stina hade det troligtvis varit ett 

mindre bra alternativ för henne. Då jag i så fall genom mitt skrik uppmärksammat övriga barn 

och vuxna runt omkring oss, att nu händer det något!  

 

Orsaken till att jag inte tror att Stina tog vid sig av händelsen är att det viktiga för henne var 

att komma ut på skolgården och min tolkning av hennes agerande blir att hon i sin iver att 

berätta detta vill krama om mig. Genom mitt handlande bekräftar jag det Stina berättar, och 

jag gör inget som jag känner är olustigt för mig som person, samtidigt som jag brottas med 

tanken om det var rätt. Ville jag undkomma det blöta dreglandet eller var jag så irriterad på 

Stina för att hon i mitt tycke uppehöll sig för länge på toaletten?   

 

När jag hör begreppet praktisk kunskap skulle jag utifrån min tidigare förförståelse definiera 

det som det sunda förnuft jag nämnt tidigare, jag kan också kalla det fingertoppskänsla eller 

magkänsla. Jag handlar utifrån den erfarenhet jag bär med mig efter många år inom yrket. 

Görandet som bara kommer av sig självt i samspelet med barnen, med en säkerhet som 

utvecklats ju längre jag arbetat och ju äldre jag blivit. Med ”görandet” menar jag att ha den 

där förmågan som att lirka på rätt sätt så att barnen exempelvis tar på sig galonbyxor eller 

bemöta barn och föräldrar på morgonen då barnet kan vara lite ledset men efter en stund när 

vi samtalat går det bra att föräldrarna går. Eller de där gångerna när man sitter med flera barn i 

famnen samtidigt som man torkar näsan på ett annat barn och har uppsikt över de som leker. 

Det är en förmåga att finnas till hands och i förväg kunna se vad som ska hända och 

förebygga eller ingripa i situationen. Att vid en inskolning av nya barn och föräldrar ha 

familjens bästa i fokus trots att vi kanske behöver ta en annan väg med inskolningen än vi 

brukar. Att i detta fall kunna släppa på sin egen prestige och i vissa händelser ta ett kliv 

tillbaka, att inte bli för ivrig över att det ska gå bra och ha förmågan att kunna släppa fram en 

kollega istället om det fungerar bättre. Ha en känsla för när man ska välja sina strider. Med 

det menar jag att man inte går in i diskussion om saker och ting om det inte är viktigt för 

stunden.  
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Det är kunskap som ges via erfarenheter, som jag erhåller genom att delta i många situationer 

och händelser. Den utvecklas genom att jag prövar att genomföra samma saker åtskilliga 

gånger, ibland på varierande sätt och i olika möten för att sedan komma fram till det som 

fungerar bäst för just den här situationen och mötet. Det är först efteråt om eller när jag sätter 

mig ner och blickar tillbaka på händelsen, när jag med ord berättar för någon eller skriver ner 

mina upplevelser som det kan kallas kunskap. Och det är nu när jag genomfört utbildningen 

till förskollärare som jag har fått förståelsen för att det jag tidigare kallade bland annat sunt 

förnuft faktiskt är en form av kunskap.  

”Den praktiska kunskapen” har uppmärksammats under senare år. På Södertörns högskola 

grundades 2001 ”Centrum för praktisk kunskap” för att personer som arbetar med människor 

skulle få möjligheten att bli medvetna om, pröva på och fördjupa sig i sina egna erfarenheter 

inom sina respektive arbetsområden. I boken Vad är praktisk kunskap skriven av flera 

författare som alla bidrar med sin erfarenhet av ”praktisk kunskap”, sätter var och en ord på 

sin praktik och på så sätt kan den praktiska kunskapen spridas. Fredrik Svenaeus professor på 

Centrum för praktisk kunskap skriver i inledningen till boken att när dessa händelser kommer 

fram medför det också att handlingarna kan granskas objektivt och möjlighet till utveckling 

kan ske hos individen. Svenaeus menar att det är kunskap som varje individ äger och som 

finns i den kontext människan är verksam i och som används rent instinktivt i olika situationer 

(Svenaeus 2009, s. 11-13).  

 

Jag likställer det Svenaeus skriver med min beskrivning ovan om görandet det där som bara 

finns och oftast fungerar men som är så svårt att beskriva och förklara för andra, det bara 

finns i mig. På förskolan handlar det också om alla tysta överenskommelser, regler som inte 

finns nertecknade eller inte ens sprids vidare. Det sitter mycket i väggarna, så har vi alltid 

gjort och alla förväntas leva upp till det. Eller de reglerna var och en skapar utifrån sin egen 

bakgrund utan att lyfta dessa vidare. I mitt fall kan jag relatera till mötet med Elsa och pussen. 

Det var ingenting vi diskuterat varken med varandra i personalgruppen, med barnen eller 

deras föräldrar.  

 

Jag utgick från att alla skulle tycka som jag i den situationen men så var det inte. Nu sa jag 

ingenting till Elsa samtidigt som jag förträngde min egen känsla för det inträffade. Gren och 

Johansson använder sig båda två av utvecklingspsykologins begrepp ”samvarokompetens”. 

Jag kan se en tydlig koppling i mitt agerande i de olika situationerna utifrån denna kompetens.  
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Samvarokompetensen beskriver att varje individ kan och behöver äga olika sorts kunskap och 

en av dessa är kunnigheten att se sig själv i relation till andra. Att kunna ta hänsyn till andra 

människors val samtidigt som jag inte bortser från min egen person (Gren 2007, s. 87, 

Johansson 2001, s. 14,15). I mötet med Elsa satte jag plikten i att vara en god pedagog 

framför skyldigheten mot mig själv. I efterhand kan jag konstatera att det faktiskt var okej, att 

jag handlade utifrån ett professionellt perspektiv. Känslan att det inte är rätt att pussa ett barn 

på förskolan satt kvar i mig samtidigt som en annan sida hos mig insåg att det inte var rätt 

tillfälle att uttrycka denna i hallen tillsammans med Elsa och hennes pappa. 

 

Kopplat till händelsen med de illaluktande kläderna var det enbart mina egna känslor som 

styrde mitt handlande de barnen gavs inte möjligheten att fullt ut integrera med andra genom 

att vi markerade att något hos dem var fel då vi hängde ut deras tillhörigheter och sällan rörde 

vid dem. Vilket medförde att de inte heller fick vara sig själva utifrån sitt kulturarv. Genom 

att observera mitt eget beteende utifrån innehållet i samvarokompetensen kan jag se att i den 

här händelsen saknade jag alla de talanger som ingår i det kunnandet.  

I samspelet med Stina däremot fann jag en medelväg och mötte henne på ett sätt som jag 

anser vara någonstans i mitten. Jag klarade av att hantera situationen och hon fick sitt behov 

tillgodosett. Jag handlade med eftertanke och skulle i den händelsen kunna säga att jag besatt 

kunskap till att kalla mig samvarokompetent.  

 

Som pedagog i förskolan hamnar jag i många situationer där det är svårt att förtränga mina 

egna känslor, samtidigt som jag måste kunna avläsa varje tillfälle och integrera med andra.  

Känslorna blir en viktig del i mitt arbete och är jag medveten om detta innebär det att jag har 

förståelse för mitt handlade. Denna insikt grundar sig på att jag i varje situation utifrån min 

egen känsla känner av och handlar därefter vilket leder till att jag besitter praktisk klokhet. 

Detta empiriska förnuft var Aristoteles med och myntade, det kan också kallas för ”fronesis” 

( Svenaeus 2009, s. 93-95).  

 

I mina beskrivningar av mitt agerande tillsammans med barnen hade det inte heller passat att 

handla utifrån en bestämd regel, hur skulle det exempelvis se ut om det var så att nu ska ni 

kramas eller nu får ni inte kramas! Jag inser att situationer i förskolan ofta måste bemötas där 

och då och de som är inblandade sätter upp ”reglerna” som passar i stunden. Och det är i de 

situationerna pedagoger i förskolan enligt min tolkning använder sig av sin praktiska kunskap. 



 

28 
 

Varje situation blir en utmaning och jag måste samtidigt som jag ska ha en ståndpunkt till 

mina egna etiska tyckanden också lyssna in och tänka på andras åsikter.  

 

Jag borde i alla företeelserna jag skildrar istället pratat med barnen och visat på att jag som 

pedagog inte är perfekt. Jag kunde ha fört ett samtal med både Stina och barnen som luktade 

och med Elsa. Att som vuxen och pedagog vara ärlig och kunna erkänna att man gjort fel kan 

bidra till att barnen ser på oss med ökad respekt, vi är inte ofelbara utan vi kan också fela i 

interaktion med barnen. ”Förlåt men jag klarar inte av att det luktar ladugård om dina kläder!”  

Det hade varit ärligare av mig att säga det direkt till barnen än att tro att jag kunde vara diskret 

och lyfta dem utanför dörren. Genom att vi då gör det på ett naturligt sätt för barnen, ser de att 

vi själva är fulla av liv. Vilket medför att vi blir bättre vägledare i deras fortsatta utveckling 

till moraliska människor.  

 

Gren menar på att om vi låtsas vara felfria eller hela tiden bortförklarar våra egna övertramp 

inför barnen så lever vi inte som vi vill lära (Gren 2007, s.210,211). Många gånger förstår 

barnen långt mer än vad vi tror och framför allt förväntar oss. Barn gör inte det vi säger, barn 

gör det vi gör! Både utifrån vårt beteende, vårt sätt att prata och genom vårt kroppsspråk. 

Ärlighet varar längst och jag anser att vi gör barnen en otjänst genom att låtsas vara diskreta. 

Vi påvisar också att vissa saker pratar man inte om och kan även skuldbelägga barnen för 

saker de inte kan rå för.  

 

I läroplanen står det att vi i förskolan ska visa på allas lika värde samtidigt som vi ska ta 

hänsyn till och respektera individen (Läroplanen för förskolan 1998/2010 s.4). Det är möjligt 

att både Axel och de andra barnen kände sig obekväma i våra möten, Axel kanske vill vara 

mer självständig som individ och få möjligheten att pröva själv innan jag snabbt hjälper 

honom. Istället för att hjälpa barnen som luktar att dra över regnbyxorna kunde jag ha satt mig 

en bit ifrån och uppmuntrat dem att pröva själva. På så sätt hade jag blivit en medforskande, 

utmanande pedagog istället för en som bara gör i ena fallet med glädje och i det andra genom 

att hålla andan. Inget av sätten var rätt varken mot barnen eller mot mig själv. På ett sätt 

kanske jag handlade på rutin och gamla mönster att som förskolepedagog ska man hjälpa 

andra. Utifrån omsorgen om andra människor har det i förskolan tidigare funnits vissa ibland 

outtalade saker som det bara är att förhålla sig till det vill säga man hjälper till i alla 

situationer utan undantag. Jag förmedlar hjälp utan att tänka över vad jag gör eller signalerar, 

bara barnen blir hjälpta och jag reflekterar inte över mitt handlande.  
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Om jag varit en medforskande pedagog istället för en utförande hjälpare påvisar det också att 

jag är medveten om vilken syn på barnen jag har. Som medforskande pedagog ser jag barnets 

duglighet och egen vilja till utveckling. Jag tar då också ett kliv tillbaka från det gamla 

traditionella tänkandet om att barn lär i en viss ordning (Åberg, Lenz – Taguchi 2005, s.58-

60). Min tolkning av detta är att jag som hjälpare hamnar i görandet utan reflektion och 

därmed leder det inte till kunskap eller utveckling.  

 

När Elsa pussade mig och jag inte stoppade vad som skedde utan bara stod där, handlade jag 

gott ur ett pedagogiskt syfte men jag gjorde ett övertramp mot mig själv. Ett sätt att hantera 

dessa svåra situationer är att på arbetsplatsen kliva in i en roll. Maria Johansson skriver om 

skådespelarens roll i ”Om mod, mildhet och strumpbyxor”. I sin text använder hon sig av 

Aristoteles olika teser för att förklara hur hon ser på sitt agerande som skådespelare i olika 

situationer. För att upprätthålla den gyllene medelvägen gäller det att jag tänker efter innan 

jag väljer att agera. En teori är ”måttfullhet", måttfullhetsteorin bygger i likhet med ”den 

gyllene medelvägen” på att medvetet välja och ta ställning i mina val. Men att också se till 

vad jag som person mäktar med. Att ta i beaktning att det jag gör påverkar både mig själv och 

andra (Johansson 2009). I situationen med Elsa gick jag över min egen gräns och fann mig i 

situationen vilket medförde att jag inte respekterade min personliga integritet och därmed var 

jag inte måttfull. Min tolkning av situationen är att jag för att inte påvisa min reaktion inför 

Elsa och hennes pappa fogar mig inför pussen. I stunden intar jag i likhet med Maria 

Johansson en roll, mitt agerande medför att min person blir till ett yrkesverktyg, och jag 

tränger bort mina egna känslor i mitt handlande. Den rollen gör också att jag hanterar 

händelsen professionellt och att jag nu med reflektionens hjälp kan accepterat den.  

 

 

Slutord 

Vad är det som gör att jag handlar som jag gör i dessa incidenter med Stina och Elsa istället 

för att verbalt och kroppsligt stoppa dem? Utifrån min tidigare förförståelse skulle jag ha gjort 

det för fem-tio år sedan. Då hade jag säkert sagt något utan att tänka utifrån Elsa och hennes 

pappas situation, mest troligt är att jag satt upp ett stopp för Stina, skrattat till lite nervöst och 

sagt. ”Nej du, usch fy vad dreglig du är!” Varför handlade vi i arbetslaget som vi gjorde för 

ett antal år sedan runt de illaluktande kläderna och smutsen kring barnen? Var det utifrån vårt 

eget eller barnens bästa vi handlade?  
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Och hur många gånger har jag inte gått in i ett rum, sniffat runt lite och frågat, ”-vem har 

bajsat?” Eller: ”Nu är det nog någon som behöver gå på toaletten.” Svaret blir åtskilliga men 

nu med reflektion och utgångspunkt i dilemmat kommer jag säkerligen att tänka mig för 

innan. Jag tar upp det här under diskussionen med Lisa, vi har delade åsikter om det. Hon 

menar på att barnen själva säger till om det luktar ”prutt” i ett rum. ”Ja det gör de” säger jag 

”men vilka är förebilder frågar jag”? Om vi, vuxna och pedagoger i förskolan slutar påpeka 

detta högt är jag övertygad om att barnen kommer förhålla sig annorlunda till ”pruttlukt” inte 

idag och inte imorgon men på sikt.  

Att jag tänker på det sättet, att vi kan förändra men inte göra perfekt har att göra med min 

egen personliga utveckling som skett under mina studier till förskollärare. Tidigare har jag 

handlat utifrån situationen där och då, oftast haft eller hittat en bra lösning för de aktuella 

händelserna. När jag tittar tillbaka på händelserna jag beskriver upptäcker jag att skillnaden i 

dag mot förr är att jag nu reflekterar över vad som hände.  

 

Jag har en medvetenhet till varför jag agerar som jag gör i de olika situationerna. Och den 

reflektionen och medvetenheten har sitt ursprung i att jag under åren fått livserfarenhet och 

praktisk kunskap. Med livserfarenhet menar jag att jag blivit äldre och mognat både som 

person och pedagog. Situationer jag deltagit i själv och tillsammans med andra utgör grunden 

för de normer jag står för idag. Johansson skriver att ”etiken” har sitt ursprung i den 

erfarenheten, att etik förvärvas på det sättet (Johansson 2001, s.13). Kunskap som gör att jag 

handlar på ett visst sätt i olika situationer. Det jag skrev om tidigare i min essä, de där sakerna 

man utför så gott som dagligen ofta på rutin utan att ens reflektera över vad det är vi gör och 

för vems skull vi gör det, det har bara alltid varit så. Samt att vi tillsammans på arbetsplatsen 

arbetat fram ett förhållningssätt som vi använder oss av gentemot alla, både barn och vuxna.  

 

Jag tänker också på den förvandling som gjorts inom förskolan, tidigare var det barnet man 

skulle titta på och bedöma och slutligen ändra på om det förelåg någon brist hos barnet. 

Nuförtiden är det verksamheten som ska utvärderas, vi ska reflektera över vårt arbete som 

pedagoger och ändra på vårt arbetssätt eller på något inom förskolan (Emilsson 2003, kapitel 

2). För mig blir det lättare att förhålla mig mer neutral till mitt eget och kollegors handlande 

utifrån detta synsätt, som jag också för att bli än mer objektiv kan koppla mitt arbete i 

förskolan till pliktetiken.  
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Och jag som pedagog behöver verkligen reflektera över mig själv och verksamheten. 

 Jag kan inte längre gömma mig bakom uttrycket, oj vad han/hon är bråkig idag. Jag måste 

skaffa kunskap om att se det utifrån ett annat perspektiv, och ställa mig frågan: Hur är 

verksamheten upplagd idag då den inte fungerar?  

 

Medvetenheten gör att jag kan göra val i mitt agerande. Många gånger måste dessa val ske 

väldigt snabbt inom vårt yrke och man handlar instinktivt utifrån varje möte och varje 

situation. Min praktiska klokhet tillsammans med min utbildning gör att jag har ett sätt att 

förhålla mig till det som händer idag utan att utmärka eller kränka någon. Men frågan är 

fortfarande öppen, vem bestämmer var gränsen går? Och är det äckligt eller går det emot min 

personliga uppfattning om olika saker? Jag kommer i fortsättningen säkerligen att göra 

misstag och säga eller agera mindre bra i vissa situationer. Skillnaden är att jag nu utifrån 

mina nya kunskaper som snart färdig förskollärare tillsammans med den erfarenhet jag har 

med mig i bagaget kommer att reflektera över mitt handlande och mitt bemötande gentemot 

både barn och vuxna. Och även mot mig själv, ibland kan det vara en seger att göra saker man 

tror sig inte klara av. Som pedagog ställs vi inför att göra etiska val i situationer vi ingår i vare 

sig vi vill eller inte. Att genom magkänslan snabbt fatta beslut om vad som passar sig bäst i 

varje situation beroende på var barnet jag möter befinner sig.  

 

Att tänka på att jag som pedagog utför en profession gör det också lättare för mig att vara 

kritisk till mitt eget handlade i olika situationer på förskolan. Jag kan utifrån förskolans 

riktlinjer välja min egen personliga tolkning och agera i olika situationer som kan hanteras 

olika av olika pedagoger. Och genom detta sätt lära barnen att vi alla har olika personligheter 

och att det är helt i sin ordning. 

 

Jag närmar mig slutet på min utbildning men genom reflektion över min studietid ställt i 

relation till mitt yrkesliv inser jag att det är nu det börjar. Det är nu jag ska omsätta min 

teoretiska kunskap tillsammans med min erfarenhet och agera som en god pedagog i 

förskolan. För att genomföra detta är det viktigt att jag är objektiv inför mitt eget sätt att 

integrera med barnen på förskolan för att kunna förändra mitt agerande. Varje termin och ny 

barngrupp är en utmaning och det går inte att fastna i gamla fotspår utan istället möta varje 

situation med nya ögon. En förutsättning för detta är att jag ser möjligheter istället för hinder. 

Att jag som pedagog även efter utbildningen håller mig ajour med aktuell forskning inom 
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förskolan, läser litteratur och ser till att hela tiden uppdatera min egen kunskap. Detta 

tillsammans med min erfarenhet gör att jag har goda förutsättningar att starta min resa.  
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