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Abstract 

 

In this essay, I examine teachers' different approaches, responsibilities and child perspective 

on preschool. I discuss how important it is that we educators in preschool work together as a 

team about childcare and learning. Our attitudes affect the children. 

In the essay, I show examples of different attitude and approach to learning and the 

significance of the educational awareness that characterize the work of the nursery. We have 

different approaches and standards that are influenced by our cultural, social and ethnic 

backgrounds. It plays a major role in how we interpret and understand various situations in 

preschool. 

 

I also discuss preschool teacher's responsibility and teamwork, and how it affects children. I 

refer to the pre revised curriculum that emphasizes care, learning and development to form a 

whole (Lpfö 98/10). But even though we will endeavor curriculum goals, I've discovered that 

there are many different ideas about how we can best work with the children and develop our 

work. There is a lack of awareness of why a teacher is acting in a certain way in a preschool. 

 

I also discuss the important ethical aspect that involves changes. The teacher must realize that 

kindergarten and society is changing rapidly and that it is not only going to work the same 

way as they always have. In the essay, I try to highlight the need to reflect on the teacher´s 

own actions, experience and knowledge. Furthermore, how important it is to take 

responsibility and to be aware of the preschool policy documents and the demands made of us 

as educators. 
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Sammanfattning 

I denna essä undersöker jag pedagogers olika förhållningssätt, ansvar och barnsyn på 

förskolan. Jag diskuterar hur viktigt det är att vi pedagoger i förskolan samverkar när det 

gäller barns omsorg och lärande eftersom vårt förhållningssätt påverkar barnen. I essän visar 

jag exempel på olika förhållningssätt och syn på lärande och innebörden av den pedagogiska 

medvetenhet som ska prägla arbetet i förskolan. Vi har olika förhållningssätt och normer som 

är influerade av vår kulturella, sociala och etniska bakgrund. Det spelar stor roll för hur vi 

tolkar och förstår olika situationer på förskolan. 

 

Jag diskuterar också förskollärarens ansvar respektive arbetslagets ansvar och hur det 

påverkar barnen. Jag refererar till förskolans reviderade läroplan som betonar att omsorg, 

utveckling och lärande ska bilda en helhet (Lpfö 98/10). Men trots att vi ska sträva efter 

läroplanens mål har jag upptäckt att det finns många olika föreställningar om hur vi på bästa 

sätt arbetar med barnen och utvecklar vårt arbete. Det finns en omedvetenhet till varför man 

som pedagog handlar på ett visst sätt i förskolan. 

 

Jag tar också upp den viktiga etiska aspekten som innebär att man som pedagog måste inse att 

förskolan och samhället är förändringsbart och att det inte enbart går att arbeta på samma sätt 

som man alltid gjort. I essän försöker jag synliggöra vikten av att reflektera över sina egna 

handlingar, erfarenhet och kunskap. Dessutom hur betydelsefullt det är att som pedagog ta 

ansvar över och sätta sig in i förskolans styrdokument och vilka krav som ställs på oss 

pedagoger.   

 

Nyckelord: Förhållningssätt, pedagogisk medvetenhet, ansvar, etik och förskolans uppdrag 
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Händelse 
Det är onsdag efter lunch men det är ändå ganska mörkt ute denna gråa vinterdag i mitten på 

december. Ljuslyktorna är tända på bordet och två små lampor lyser i fönstret och ger ett 

behagligt sken på avdelningen. Några barn har vaknat och sitter i soffan och myser med sina 

gosedjur, nappar och snuttefiltar. Det är lugnt på avdelningen eftersom de flesta barnen 

fortfarande sover. Jag tänker att det här är en av de mysigaste stunderna på hela dagen. Elias 

börjar röra på sig och är på väg ner från soffan och jag frågar ” vill du leka nu”? Elias nickar 

och jag säger ”kom så går vi och lämnar nappen och byter blöja, så kan du leka sen”. Jag tar 

Elias i handen och går till skötrummet, lyfter ner hans gröna mugg där han har sina nappar. 

Han tar ut nappen ur munnen och stoppar den i muggen som jag sedan ställer upp på hyllan. 

”Vad bra, nu är nappen på rätt ställe, klättra upp på skötbordet så byter vi blöjan”.  Elias får 

en ny blöja och jag lyfter ner honom på golvet, tar ner korgen där Elias byxor och strumpor 

ligger och ger dem till honom.    

”Sätt dig på gröna mattan och ta på dig kläderna”, säger jag. Elias tar byxorna och stumporna 

i famnen, det är lite svårt att hålla i både byxor och strumpor och en strumpa ramlar ner på 

golvet men han fortsätter fram till mattan. Elias ser otroligt koncentrerad ut, han rynkar ihop 

pannan när han kämpar med kläderna sedan lägger han byxorna och strumpan på mattan för 

att sedan vända tillbaka och hämta den tappade strumpan. Väl tillbaka på mattan slår han sig 

ner med en duns och lägger byxorna och strumporna bredvid sig på golvet.  Jag känner hur 

mina mungipor åker upp och hur det kittlar till i magen, Elias har verkligen utvecklas den 

korta tid han har gått på förskolan. Jag står kvar i dörren till skötrummet och passar på att 

lägga fram de andra barnens kläder på det lilla bordet utanför så att barnen själva kan nå sina 

kläder efter blöjbytet.   

Katta kommer tillbaka in på avdelningen efter rasten ”Hej har ni vaknat redan?” säger hon 

med mjuk röst och går fram till barnen som sitter kvar i soffan. Hon vänder sig till Emelie och 

frågar om det är dags att byta till en ny blöja. Emelie tittar upp på Katta med sina blå ögon 

medan hon intensivt suger på nappen men ger inte ett ljud ifrån sig. Katta tittar på Emelie igen 

och säger ” jo, kom nu”. Hon lyfter upp Emelie i famnen och går till skötrummet. Tar ut 

Emelies napp och lägger den i röda muggen. När nappen är på plats lägger hon Emelie ner på 

skötbordet. Vad jag kan se så ser Emilie nöjd ut och Katta sjunger om krokodilen, ”nyss så 

träffa jag en krokodil, som körde runt i en bil. Han var så tjock och fet och blåste i trumpet”. 

Blöjan blir bytt och kläderna åker på av bara farten och Katta tar åter Emilie i famnen, går 
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fram till gröna mattan och släpper ner henne bredvid Elias som fortfarande kämpar med sina 

byxor.    

Då hör jag något från rummet tvärs över korridoren där barnen ligger och sover. Jag stannar 

upp och lyssnar koncentrerat innan jag smyger dit och öppnar dörren. Vendela och Gustav har 

vaknat, de sitter upp på sina madrasser. Jag vinkar med händerna och visar att de kan komma. 

Jag väntar i dörren på att de skall komma upp, smyga ut och sätta sig i soffan för att vakna till. 

Jag stänger försiktigt dörren efter oss och går in på avdelningen igen.   

När jag kommer tillbaka ser jag att Elias fått på sig byxorna ”Bra Elias, fick du på dig 

byxorna alldeles själv?”, säger jag med ett leende på läpparna och gör tummen upp med 

handen. Katta tittar på mig och ser lite skyldig ut samtidigt som hon utbrister, ”förlåt, jag satte 

på honom byxorna! Skulle han gjort själv!” Elias tittar snabbt upp på Katta och sedan på mig 

och vänder kvickt ner blicken igen och tittar på det gröna tåget. Jag stelnar till och tänker men 

varför tänker hon aldrig, såg hon inte att Elias försökte prova själv? Jag ser upp på Katta och 

säger ” men Katta vi har pratat om att barnen skall få prova själva!”. Katta ser på mig och 

säger ” det har du rätt i, jag tänkte inte på det!”    

Var det så bråttom att få på Elias byxorna? Jag tänker på Katta och undrar varför hon så ofta 

stressar med barnen även om det är lugnt eller färre barn på avdelningen. Hon hjälper alltid 

barnen och jag tycker inte att hon låter dem tänka själva. Hon väntar inte in deras svar utan 

kör på i hundraåttio, känns det som. Vi har diskuterat på flera arbetslagsmöten hur viktigt det 

är att låta barnen prova och testa själva. Katta säger ofta ” jag tänker inte på det alls, men 

barnen kan ju faktiskt själva”. Är det så att hon inte tänker på det och glömmer bort att 

utmana barnen eller tycker hon inte att de ska behöva göra själva, fast hon inte säger det högt? 

Tänker jag fel när jag anser att barnen ska få prova själva? Gör jag en för stor sak av det hela? 

Det kanske inte gör så mycket om barnen får hjälp på en gång? Jag kanske utmanar barnen för 

mycket genom att kräva att de skall försöka själva först innan de får hjälp? Men samtidigt ser 

jag glittret i barnens ögon när de känner att de lyckats med att få på sig strumpan. Samtidigt 

finns det situationer när barnen får hjälp av mig på en gång. Jag tycker att det känns direkt om 

barnen inte orkar eller inte vill just idag.     
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Reflektion, tankar och funderingar 

Vad beror det på att vi tänker olika om förskolans vardagssituationer? Vi har många gånger 

diskuterat på möten att vi skall ta det lugnt med några barn i taget vid påklädning och 

måltiderna samt hur viktigt det är att barnen får möjlighet att öva både sin självständighet och 

motorik vid de vardagliga rutinerna. Vad är det då som gör att det inte fungerar? Varför får 

inte barnen utmaningar och tid till att få prova själv?  Beror det på att vi har olika barnsyn och 

förståelse för varför vi gör saker på förskolan? Under utbildningen och på förskolan i övrigt 

diskuteras ofta vikten av ett gemensamt förhållningsätt och att vi pedagoger gör lika oavsett 

vad man själv tycker. Att vi har en pedagogisk medvetenhet. Min upplevelse är att det inte 

alltid fungerar så. Behöver vi alla alltid göra lika? Vad har jag för ansvar för att det skall 

fungera och hur tänker jag om att vi pedagoger har olika uppfattningar, normer och 

värderingar? Skall jag utgå ifrån det vi bestämt och mina tankar om hur man möter barnen 

respektfullt och ger dem tid för att utvecklas eller skall jag ta hänsyn till Kattas tankar? Min 

intention med berättelsen är inte att finna vad som är rätt eller fel utan att försöka utforska vad 

som påverkar vårt handlande i vår roll som pedagog utifrån läroplanens uppdrag. Min 

ambition är således att undersöka våra skilda förhållningsätt så objektivt som möjligt, men jag 

inser att det finns svårigheter med detta då jag anser att det är viktigt att vi har en pedagogisk 

medvetenhet med det vi gör i vårt arbete. 

Händelsen får mig att fundera på hur vi utmanar barnens ”lärande” i vardagen. Jag och Katta 

har olika sätt att bemöta, utmana och se på barnen. Jag ser det som vi har olika förförståelse 

för att möta barn och att vårt förhållningssätt skiljs därmed åt.  På avdelningen är det jag som 

har ansvaret för den pedagogiska verksamheten och jag ser det som mitt uppdrag att utveckla 

verksamheten på ett lärorikt och lustfullt sätt så som läroplanen uttrycker det. För mig är det 

viktigt att barnen ges möjligheter till att lära sig själv i vardagliga situationer och att vi vuxna 

utmanar barns eget tänkande och deras tilltro till sin egen förmåga och därför tror jag att jag 

reagerar på hur olika vi gör.  Tänker Katta på ett annat sätt och vad är hennes ansvar? För 

henne kanske det viktigaste är att barnen får på sig kläderna fort och får tid till lek?    

Genom min utbildning och min erfarenhet av att arbeta med barn i många år har jag skapat en 

bild av vad som för mig är ett bra sätt att utmana och uppmuntra barnen till att prova själva. 

Jag tror på att utgå ifrån barnens erfarenheter men också att vi som pedagoger utmanar och 

stimulerar barnen utifrån deras förutsättningar. Jag ser att barnen lär av oss vuxna men också 

genom att få tänka och reflektera själva.  
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Från att förskolan traditionellt haft fokus på omsorg och barnets behov har uppdraget idag 

utökats till att fokusera mer på lärande och utveckling. I och med läroplanens tydliga mål är 

det mitt ansvar att se till att varje enskilt barn får möjlighet till att utvecklas och stimuleras på 

förskolan i den dagliga verksamheten. Jag har en tro på att barnen är kompetenta och klarar av 

att göra saker själva om de vistas i en uppmuntrande miljö. Jag ser det som att vi kan använda 

de återkommande rutinsituationerna för att ge barnen möjligheter att tänka själva och på så 

sätt stärka deras tro på sig själva. Att de kan vill och klarar att utföra saker så som påklädning, 

klättra upp på stolen och ta mat.   

För mig är det angeläget att barnen upptäcker att de klarar av och kan saker som de inte tror 

att de kan från början. I dessa situationer kan vi skapa samtal som fördjupar vår relation med 

barnen då vi tillsammans reflekterar över deras tankar. Förskolans läroplan menar att 

verksamheten skall utgå från en helhetssyn.  Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en 

helhet och det är förskollärarens ansvar att se till att barnen ställs inför nya utmaningar som 

stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper (Lpfö 98/10, s. 11). 

Jag tänker att det är vår roll att utmana barnen och ställa frågor som stärker dem men också att 

få fatt på och stimulera deras eget tänkande. Jag utgår från att barnen vill lära sig och 

utvecklas och att det innefattar barnens hela dag på förskolan på så sätt behöver vi inte skapa 

speciella ”lärsituationer” utan att vi ser till helheten.      

 

Problemställning, syfte och frågor 

Enligt läroplanen har förskolan i uppdrag att ge varje barn hjälp att känna tilltro till sin egen 

förmåga och att tänka själva. Barnen ska ges möjligheter till delaktighet och få chans till att 

bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Det står också att 

verksamheten ska genomföras på ett stimulerande och utmanande sätt (Lpfö 98/10, s. 5). 

Under min utbildning har jag börjat fundera på min egen roll och mitt eget handlande. Gör jag 

rätt och vilken förebild vill jag vara för barnen? Jag vill reflektera över mitt eget handlande 

och varför mitt och mina kollegors sätt att möta barnen ibland skiljer sig åt. Jag vill få syn på 

mitt eget lärande och försöka se saker ur olika perspektiv eftersom det kan utveckla mitt 

yrkeskunnande och stärka mig i rollen som färdig förskollärare. Jag vill i min essä undersöka 

pedagogers syn och förhållningssätt när det gäller barns lärande i vardagen och vems ansvar 

det är att se till att barnen lär sig.  
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Förskolans vardag är till stor del fylld av återkommande rutiner och omsorgssituationer som 

tar en stor del av dagen. Mycket sker av bara farten, utan att vi reflekterar över varför och hur 

vi gör saker. Jag funderar på hur vi pedagoger kan öka vår pedagogiska medvetenhet kring 

dessa situationer och skapa en balans mellan omsorg och lärande. Utgår vi ifrån målen i 

förskolans läroplan eller styr våra egna värderingar och barnsyn våra handlingar? På förskolan 

finns det många olika personer med olika kunskaper, utbildning och erfarenheter som är 

tvungna att komma överens om hur vi skall möta barnen och sträva efter uppsatta mål. Det 

innebär att man som pedagog behöver kunskap om att barn lär på många olika sätt hela tiden 

och en kunskap om hur vi kan samspela och möta barnet men också samtidigt utmana och 

stimulera barnen så dess tänkande utvecklas. Vilka olika uppfattningar och synsätt på barns 

lärande finns på förskolan? Ser vi det som att vi vuxna bör förmedla kunskaper till barnen och 

hjälpa dem eller är vår roll att utmana och ställa frågor och på så sätt stimulera barnens eget 

tänkande? Gör vi som vi alltid gjort? Vad är det som styr våra tankar och handlingar och vad 

spelar traditionen för roll?  

Undersökningen görs med hjälp av två idealtyper som jag framställer som pedagogiskt 

medveten och pedagogiskt omedveten. I min händelse illustrerar jag två olika förhållningsätt 

som jag uppfattar finns på förskolan. Dels ett traditionellt förhållningsätt som utgår ifrån en 

slags omsorgspedagogik där man i första hand arbetar utifrån att ta hand om barnen och har 

en omedvetenhet till förskolans uppdrag som det formuleras i den reviderade läroplanen. Dels 

ett nyare förhållningsätt som utgår från ett mer lärande perspektiv och en medvetenhet om 

detta i uppdraget. Idealtyperna är en delvis hypotetisk konstruktion för att få större förståelse 

för förskolans värld och lättare kunna beskriva de olika förhållningsätten utan att värdera 

dem. Genom den idealtypiska framställningen vill jag renodla de två förhållningsätten för att 

visa dem, jämföra dem och undersöka hur jag som pedagogisk ansvarig kan förmedla en 

medvetenhet om förskolans uppdrag till någon som är skolad in i ett äldre förhållningssätt till 

verksamheten (Nationalencyklopedin, ”idealtyp”, 2013- 05-03). Jag har följaktligen 

ambitionen att undersöka dessa förhållningsätt utan att evaluera dem, men jag konstaterar att 

jag dock eventuellt mynnar ut i ett ställningstagande för den ”medvetna pedagogen” även om 

jag strävar efter att ifrågasätta den förförståelse jag har. 

 

De huvudsakliga frågorna som jag kommer reflektera över är:  

* Vilka förhållningssätt, pedagogiska kunskaper och medvetenhet finns på min förskola? 
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* Vad innebär pedagogisk medvetenhet?  

* Vad är mitt ansvar och min roll? 

* Hur kan olika barnsyn påverka vårt förhållningsätt? 

* Hur kan man bryta traditionella mönster för att höja kvalitén på verksamheten?  

 

Metod 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete i en erfarenhetsbaserad essäform. Det är en 

akademisk skrivform som är framtagen på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns 

Högskola. En essä är sökande och prövande till sin karaktär och betyder just försök. I essän 

använder jag mig av en självupplevd händelse, ett dilemma som det kan finnas många olika 

svar på och kan uppfattas och studeras utifrån många aspekter. Min undersökning utgår från 

min egen erfarenhet och mina tankar i text där jag reflekterar och undersöker min händelse 

utifrån flera olika perspektiv. Författaren Jo Bech-Karlsen menar att skrivande är att 

undersöka. Skrivandet berättar inte bara det jag redan upptäckt det vill säga mina egna tankar 

utan under skrivandes gång gör man också nya upptäckter eftersom man från början inte alltid 

vet hur man tänkt innan man skrivit det (Bech-Karlsen 1999, s. 13). I detta reflekterande 

essäskrivande tar jag del av forskning, litteratur och olika teoretiska perspektiv för att 

utveckla min upplevelse, fördjupa mina tankar av händelsen samt sätta in mina egna 

reflektioner i ett vetenskapligt sammanhang. Genom mitt skrivande och med hjälp av den 

vetenskapliga litteraturen reflekterar jag och diskuterar min egen händelse och min förståelse 

för vad pedagogisk medvetenhet innebär och vad pedagogernas ansvar har för betydelse i 

förskolans vardagliga arbete. 

I denna undersökning utgår jag ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. I boken 

Forskningsmetodikens grunder skriver författarna Patel och Davidsson att hermeneutik främst 

används inom de humanvetenskapliga disciplinerna. Som forskare försöker man här förstå, 

studera och tolka människors livssituationer utifrån sin egen förförståelse och på så sätt få 

ökad förståelse för innebörden i människors handlingar, intentioner och dess uttryck i talat 

och skrivet språk. (Patel & Davidsson 2011, s. 28-29). Genom att diskutera och öppna sig för 

andra tolkningar kan vi få en vidgad förståelse för det vi möter. 

Bernt Gustavsson beskriver i sin bok Kunskapsfilosofi en tanke med utgångspunkt från den 

moderna hermeneutiken att olika händelser omkring oss tolkas och förstås på olika sätt 
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eftersom min egen förståelse utgår från en bakgrund av föregående förståelse. Han menar att 

vi förstår och tolkar händelser vi möter med utgångspunkt från det vi tidigare är bekant med, 

det vi känner igen och känner oss hemma i (Gustavsson 2000, s. 203). Jag utforskar min 

erfarenhet och min egen yrkesroll och genom att skriva ner mina tankar försöker jag få större 

förståelse för händelsen genom att se på mig själv och mina kollegors handlingar utifrån flera 

olika perspektiv.  

I min essä är alla namn fingerade utom mitt eget för att garantera anonymiteten för de 

personer som nämns i min händelse utifrån det forskningsetiska konfidentialitetskrav enligt 

vetenskapsrådets etikregler (Patel & Davidson 2011, s. 63). 

 

Samma gamla hjulspår 

På avdelningen där jag arbetar tillsammans med Katta och en annan pedagog, är det jag som 

har det ”pedagogiska ansvaret”. Det innebär för mig ett ansvar att se till att barnen utvecklas, 

lär sig, möts med respekt och blir lyssnade på. I mitt uppdrag ingår det också att utveckla, 

diskutera och reflektera över arbetet vi utför i den dagliga verksamheten tillsammans med 

mina kollegor. Vårt styrdokument är förskolans läroplan som kom i augusti 1998. I och med 

att den kom fick vi i förskolan tydliga mål att arbeta emot. Även om det går att tolka 

läroplanen på många olika sätt måste vi arbeta efter den. Hur ska vi arbeta för att arbetslaget 

kommer till en samsyn? 

På förskolan har vi som arbetar olika utbildningar och erfarenheter som vi förvaltar på olika 

sätt. I bland undrar jag hur Katta ser på sitt arbete och vad hennes mål är? På möten försöker 

vi (jag) diskutera olika förhållningsätt. Hur vi skall möta barnen på bästa sätt för att ge dem 

goda grunder till att utvecklas. Katta säger ofta att hon tycker det är intressant och att hon inte 

tänker på hur man kan göra utan bara kör på av gammal vana och att hon inte har någon 

utbildning. Jag har många gånger funderat på vad hon menar när hon säger att hon inte har 

någon utbildning. Är det så att hon är osäker på hur hon skall göra och det är därför som det är 

svårt? Om Katta inte känner sig trygg och inte vet hur hon ska agera eller tänka på ett annat 

sätt är det lätt att säga ”jag har ingen utbildning” för att försvara sig själv. Eller menar hon att 

det inte spelar någon roll och att hon inte behöver ha något ansvar över dagarnas innehåll? Jag 

tror att hon inte tänker på vad och hur hon gör utan hon bara kör på, barnen får mat, blir 

påklädda och ny blöja sen är allt frid och fröjd. Kanske är det så att hon lever kvar i 

”dagisvärlden” där vikten ligger på omsorgen istället för lärande som det talas mycket om i 
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dag? Den synen kan vara något som lever kvar ifrån när hon själv var liten och så som hon 

själv tar hand om sina egna barn. Eller är hon fast i vanans makt? Med det menar jag att man 

gör som man alltid har gjort utan att reflektera, utan vilja eller förmåga att ta till sig något nytt 

och ta ansvar. Samtidigt skapar vissa vanor en trygghet hos barnen och oss pedagoger. Vi vet 

vad som ska hända och behöver inte samtala om varje liten detalj i vårt arbete. Barnen vet att 

efter vilan ska man byta blöja och ta ut nappen för att sen klä på sig kläderna innan man börjar 

leka. Katta agerar efter en given mall och det spelar mindre roll vilken pedagog eller 

utbildningen den som arbetar har. 

I boken Det tredje ögat skriver Lotte Alsterdal om människors förmåga att läsa av situationer 

och handla på bästa sätt därefter. I texten framgår det också att det är betydelsefullt med 

fungerande rutiner och regler eftersom det kan underlätta vårt dagliga arbete. I mitt dilemma 

är målet att barnen får kläder på sig utfört men rutinerna säger inte på något sätt hur vi ska 

utföra dem eller om det är en givande och lärande stund för barnen. Alsterdal nämner också 

att regler och rutiner hör till de begrepp som den norske filosofen Kjell S Johansson benämner 

som påståendekunskap. Det handlar om en faktakunskap som man kan formulera och som går 

att läsa sig till, härma eller lära sig teoretiskt. En kunskap som handlar om att se mönster och 

samband. Det liknar de rutiner och regler vi har på förskolan (Alsterdal 1999, s. 13). Även om 

man är omedveten om läroplanens intentioner kan man ändå utföra sitt arbete med barnen på 

förskolan genom att följa förskolans rutiner och regler vid olika rutinsituationer. En annan 

kunskap som Johansson nämner är förtrogenhetskunskapen. Förtrogenhetskunskapen är ett 

kunnande som inte kan uttryckas eller formuleras i explicita regler. Det handlar om något 

speciellt och exklusivt för hur man hanterar en speciell situation. Det finns svårigheter i att 

förklara varför man handlar på ett särskilt sätt i en situation samtidigt som det är svårt att 

uttrycka den kunskapen i ord. Alsterdal benämner denna slags kunskap som ”det tredje ögat” 

och menar att även om vi har erfarenhet i vårt yrke handlar det om något mer, en tyst kunskap 

där man har en förmåga att avväga, känna in, urskilja och bedöma en situation och därefter 

handla på bästa sätt (Alsterdal 1999, s. 2-14). Vår erfarenhet har skapat en praktisk kunskap 

som hjälper oss att se situationer ur olika perspektiv och vi agerar sedan därefter. Om man 

utgår från min händelse kan man tolka det som om den omedvetna pedagogen tolkar 

situationen enbart utifrån gammal vana och ser som mål att barnen ska bli påklädda oavsett 

hur, medan den medvetna pedagogen tänker ett steg längre och samtidigt ser tillfället som ett 

”lärtillfälle” genom att läsa av och känner in hur man kan utmana barnet i situationen. Det 

gäller att kunna bedöma, känna av och hantera hur vi ska handla just i detta nu för att barnen 
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ska få en bra och givande stund. Vill barnet försöka själv, behöver det uppmuntran eller 

behöver det hjälp med allting just i dag? 

I Förskoletidningen finner jag en intressant artikel som handlar om vägen till ett fungerande 

arbetslag. Kommunikationstränaren och psykosyntesterapeuten Jana Söderberg menar att det 

inte är skillnad på barngrupper och vuxnas arbetslag (team) när det gäller regler i samspel, 

hennes inställning är att åldern inte har någon betydelse (Förskoletidningen 5/ 2011, s. 17). 

Hon menar att en förklaring till att det finns hinder i arbetet som till exempel 

samarbetsproblem, kommunikationssvårigheter och ointresse kan handla om en bristande 

grundtrygghet som gör att individen tänker att hon/han inte kan göra någonting åt en specifik 

situation eftersom det ligger utanför individens makt och på så sätt förmår denne inte ta 

ansvar utan skyller på yttre omständigheter såsom ” jag är inte utbildad”, ” jag har inte läst 

läroplanen” och så vidare.  Vidare beskriver Söderström definitionen för ordet team ” ett team 

är två eller fler personer som arbetar tillsammans med ett gemensamt syfte och gemensamma 

mål där alla tar ansvar för resultatet” (Ibid). Det får mig att tänka på att många pedagoger på 

förskolan inklusive mitt arbetslag inte alltid har ett gemensamt syfte och gemensamma mål 

med vårt arbete. Vad är det då som gör att det inte sker någon förändring utan att de teoretiska 

diskussionerna stannar just vid diskussioner och inte omsätts i ett praktiskt handlande?  Är det 

så att en pedagogisk omedveten pedagog kanske saknar självkänsla och att det därför skapar 

en ovilja eller oförmåga till att förändras? Katta fortsätter att göra det som hon vet fungerar 

istället för att försöka ta till sig ett nytt synsätt eftersom det skapar en otrygghet och en rädsla 

för att göra ”fel”. Söderberg förklarar att personer med en låg självkänsla ofta intar en 

inställning att det var bättre förr eftersom de kan se det som svårt att klara av nya utmaningar 

och reagerar med ett motstånd på grund av en rädsla att misslyckas. Samtidigt skriver 

Söderberg att om vi inte medvetet följer ett annat förhållningsätt i en given situation fastnar vi 

lätt i gamla spår eftersom det är till största delen de undermedvetna processer som håller ett 

hårt grepp om vår tillvaro. Vår hjärna är alltså ganska lat och eftersom tankarna inte är 

medvetna så handlar vi utifrån en inlärd erfarenhet och tolkar situationen efter det (Ibid, s. 

18).   

Som jag förstår det måste det finnas en grundtrygghet, en medvetenhet och vilja till 

förändring, därför tror jag att det är viktigt att vi reflekterar över det vi gör eftersom det är 

först då vi får en förståelse för våra handlingar, värderingar och attityder. Händelsen jag 

beskriver får mig att fundera vidare på att vi många gånger bara gör som vi alltid har gjort 

utan att tänka efter och reflektera över varför. Man kan uttrycka det så att man kör på i samma 
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gamla hjulspår som alltid. Jag tänker på hur Katta bemöter Emilie när hon kommer in på 

avdelningen efter rasten och finner Emilie sittande i soffan. Katta tar upp Emilie i famnen och 

bär henne till skötrummet, hon tar ut hennes napp och lägger den i muggen, sätter på henne 

blöjan och kläderna av bara farten utan att ge henne tid att tänka efter och hon ger henne inte 

heller några utmaningar eller uppmuntran att prova själv. Är det så att Katta fastnat i de där 

gamla hjulspåren och inte kan ändra på sig? Jag tänker tillbaka på vad Katta sa till mig ute på 

gården för några veckor sedan. ”Vet du Åsa! Igår efter vilan la jag fram alla barnens kläder på 

gröna mattan på golvet för att de skulle få prova att klä på sig själva” Men vet du, sen när jag 

satt där på golvet och pratade med Johanna så klädde jag på dem i alla fall, kan du tänka så 

dumt va?”  På något sätt finns det kanske en vilja till att försöka förändra sig och ta till sig 

våra diskussioner. Det verkar som hon försöker och jag försöker tänka på att bekräfta och 

uppmuntra när hon gör ”bra” men ibland finns inte tiden just i stunden eftersom det tar tid 

ifrån barnen. 

Eller är det så att hennes förhållningssätt är så djupt rotat att det inte går att ändra på? Hur gör 

jag då? Går det att arbeta på förskola även om man inte kan eller vill ändra sitt 

förhållningsätt? Jag funderar på Emelie och min upplevelse är ändå att hon verkar nöjd även 

om hon inte säger något. Kanske gör det inget att vi är olika men det är ändå något som 

gnager i mig. Jag tänker ändå att Katta kunnat agera på ett annat sätt eftersom vi många 

gånger diskuterat vårt förhållningsätt gentemot barnen i förskolans rutinsituationer. Jag förstår 

att det tar olika lång tid för personer att kunna ändra sitt förhållningsätt men ibland känns det, 

som sagt, som att jag inte har tid med att bekräfta och uppmuntra Katta. Jag får en känsla av 

att inte räcka till och mitt fokus går åt till att uppfylla andra krav som att se till att barnen får 

allt de ”ska” ha genom att följa och försöka uppfylla förskolans arbetsplan, läroplanen, 

föräldrarnas och chefens krav på en fungerande verksamhet. 

 

Pedagogisk medvetenhet 

Forskarna Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson är verksamma vid Institutionen för 

pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet och presenterar i boken Förskolan – arena 

för barns lärande sin studie om olika förskolors pedagogiska kvalitet och pedagogers attityder 

till barns lärande. De bygger sin studie utifrån grundantagandet att barn lär sig på ett 

relationellt och interaktivt sätt. Med det menas att barn lär sig ständigt och genom samspel 

och kommunikation i nära kontakt med andra människor i sin omgivning (Sheridan, Pramling 
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Samuelsson & Johansson 2010, s. 140). I de förskolor som ingick i studien och bedömdes 

inneha låg kvalitet ses en av orsakerna som att pedagogernas förhållningssätt handlar om en 

”pedagogisk omedvetenhet”. Målen är otydliga och verksamheten präglas av en ”göra-kultur” 

det vill säga att man bara gör utan att tänka på för vems skull och varför man gör saker. På så 

sätt hamnar barns lärande och kunnande i bakgrunden (Ibid s. 141). Jag tolkar det som att man 

arbetar utan mål med verksamheten och inte tänker på hur barn fungerar och lär sig, man gör 

saker utan att vara medveten om varför man gör det.    

Vad innebär det då att vara pedagogisk medveten? Är jag det? Jag måste erkänna att det 

faktiskt inte är något som jag riktigt tänkt på utan något som jag tror att jag ”bara” är även om 

jag inte alltid vet hur man ska handla i alla situationer. Det är nog också något som jag lärt 

mig av erfarenhet, utbildning och mitt intresse för barn samt genom att haft fördelen att 

arbetat med bra pedagoger tidigare. Samtidigt har jag en känsla av att det jag gör är 

betydelsefullt och jag är säker i min roll som pedagog gentemot barnen. Jag tänker mig att en 

pedagogisk medvetenhet innebär att jag vet vad jag gör och varför, det finns en tanke bakom 

mina handlingar. Den viktigaste uppgiften är att finnas tillhands och ge barnen bekräftelse, 

vara en trygg och närvarande vuxen som möter barnen med respekt och lyssnar, ger svar på 

frågor, stimulerar barnen samt ger en god omsorg. Men också att vara öppen för förändringar 

och inneha en vilja att göra det bästa i alla situationer för varje barn.  

Det handlar dessutom om att man ibland måste ändra sitt synsätt och utmana sig själv för att 

utveckla verksamheten. Under de år som jag arbetat inom förskolan tycker jag mig ofta höra 

uttrycket ”det där var inte så pedagogiskt” det är något som både pedagoger och föräldrar 

använder sig av. Jag vet att jag själv brukar tänka så när jag gjort något som inte föll så väl ut 

med barnen. Om samlingen blir för lång eller när man säger ”stopp” till ett barn utan att tänka 

efter och lyssna på barnet först. Jag ser det som en reflektion av något som inte blev bra och 

genom att jag reflekterar över mina handlingar hoppas jag att det stannar kvar i mitt minne 

och jag lär mig något av situationen. Jag får en erfarenhet och tänker förhoppningsvis efter en 

gång extra när jag hamnar i en liknande situation igen. Om jag utgår från min egen definition 

av att vara pedagogisk medveten är min upplevelse att det inte stämmer överens med hur 

Katta arbetar. Det känns som att hon bara gör utan att tänka efter. Hon hjälper barnen med det 

mesta utan att de får möjlighet att tänka själva. Även om det finns försök till förändring.  

Vad står det då att läsa i litteraturen om pedagogisk medvetenhet? I mina efterforskningar 

finner jag att pedagogisk medvetenhet kan tolkas på många olika sätt. För att få klarhet i vad 

som menas med pedagogisk medvetenhet tänker jag först ta reda på vad pedagogik betyder. 
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Enligt Nationalencyklopedin så har pedagogik att göra med metoder för uppfostran och 

undervisning.   

Pedagogik förknippas främst med avsiktligt och planerat stöd till lärande i 

aktiviteter och verksamheter som på grund av denna avsikt anses pedagogiska. 

Från en pedagogisk vetenskaplig utgångspunkt är det intressanta om och hur det 

avsedda stödet faktiskt är ett stöd som leder till lärande. Det är utifrån 

vetenskaplig utgångspunkt nödvändigt att också skapa kunskap om egenskaper 

hos aktiviteter och verksamheter som utgör stöd till lärande utan att vara 

avsedda att vara detta. De aktiviteter och verksamheter som är pedagogiska 

handlar om att främja vissa kvaliteter i människors relation till deras omvärld 

och delar av denna. De kvaliteter som det gäller är värderingar, normer, 

kunskaper och färdigheter samt mer komplexa kvaliteter som moral, bildning, 

kompetens, förhållningssätt och identitet. Den centrala pedagogiska frågan är 

hur en utveckling och ett upprätthållande av dessa kvaliteter i individers, 

gruppers och samhällens liv främjas (Nationalencyklopedin, ”Pedagogik”, 

2013- 03-21).   

Eftersom läroplanen uttrycker att förskolan är en pedagogisk verksamhet är det av största vikt 

att få en förståelse för vad pedagogik är. Vet alla som arbetar i förskolan vad pedagogik 

innebär undrar jag? På förskolan finns det säkert lika många tolkningar av pedagogik som det 

finns människor som arbetar där. Därför tror jag att det är viktigt att vi lyfter upp och 

diskuterar hur vi ser på pedagogik för att kunna mötas och arbeta mot målen i läroplanen som 

också kan tolkas på många olika sätt. Om pedagogik tolkas som citatet här ovan krävs det att 

vi planerar vår verksamhet tydligt eftersom vi måste ta reda på om det vi gör faktiskt leder till 

lärande.   

I min jakt på att hitta hur man är pedagogiskt medveten finner jag Eva Johanssons, professor i 

pedagogik tankar i boken Möten för lärande – pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan. Johansson diskuterar begreppet pedagogisk medvetenhet under rubriken 

gemensamma strategier och menar att en grundtanke är att i en pedagogisk verksamhet är det 

viktigt att ständigt reflektera, problematisera och levandegöra kunskapsbegreppet. En central 

tanke i förskolans läroplan är att barn är delaktiga i en gemensam kunskapsprocess som 

kräver att den vuxne lyssnar på barnet och innehar ett reflekterande förhållningsätt till sin 

egen roll och till barns läroprocesser (Johansson 2011, s. 227). Vidare säger hon att man kan 

se på pedagogisk medvetenhet utifrån två aspekter. Den ena aspekten är att pedagoger 
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noggrant undersöker sina mål och hur man skall arbeta emot dessa, det gäller att vara 

uppmärksam på vad kontexten betyder för lärandet och hur man organiserar miljön och 

verksamheten utefter vad innehållet kräver. Att klarlägga vad olika teorier säger och vad 

följderna blir i vårt arbete med barnen på förskolan. Genom att se på verksamheten utifrån 

olika teoretiska perspektiv, kan det ge uppslag till nya synsätt, bidra till en förståelse för och 

kasta ljus på olika problem (Johansson 2011, s. 229). Utifrån den andra aspekten menar hon 

att pedagogisk medvetenhet handlar om ett engagemang i verksamheten och i hela barnets 

värld samt att visa respekt för barn som personer, deras delaktighet i sin och andras 

kunskapsutveckling. Med andra ord handlar det inte om vilken medvetenhet som helst utan att 

omsätta en särskild syn på kunskap och lärande. Hon framhåller att det inte handlar om en 

metod utan om ett förhållningsätt till sin egna yrkesroll, till verksamheten och att man ser 

barn som lärande personer (Johansson 2011, s. 230-231). Det är därför viktigt att hela 

arbetslaget omfattas av en gemensam syn och pedagogisk medvetenhet eftersom om ansvaret 

endast hänger på en person kan det resultera i att verksamheten blir instabil och sårbar (Ibid, 

s. 232). Som jag varit inne på förut så måste alla i förskolan vara medvetna om sitt eget 

förhållningsätt och vilken syn man har på barnen i verksamheten. Det handlar alltså inte bara 

om en påståendekunskap där någon säger ”gör så här” så fungerar allting perfekt. Utan om ett 

förhållningsätt där pedagogen övat upp en förtrogenhetskunskap som handlar om att möta och 

tolka varje enskilt barn i olika situationer som kan uppstå på förskolan. Men är det allt och 

kräver det en verksamhet där alla har en pedagogisk utbildning? Eller kan vi dela upp arbetet 

på något sätt?  

 

Omsorg och lärande går hand i hand 

Jag tror inte Katta är medveten om att hon i mina ögon är ganska opedagogisk och att det 

finns en pedagogisk omedvetenhet. Även om hon ser till att barnen får mat, frisk luft och ren 

blöja. För att komma åt barnens tankar och möta dem krävs det att man lyssnar på barnen och 

är engagerad. Min uppfattning är att det inte räcker med att bara ge barnen en god omsorg till 

exempel leka, vara ute, ge barnen mat och hjälpa dem med påklädning utan vi måste följa 

läroplanen där det tydligt uttrycks att: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda en trygg omsorg”( Lpfö 98/10, s. 5). Jag tycker inte alltid att vi stimulerar barns 

utveckling och lärande även om vi erbjuder en trygg omsorg.  Om jag tänker på förskolans 

rutinsituationer som omsorgssituationer är det en viktig förutsättning för att barn skall må bra 

och kunna utvecklas.  Men för att följa vårt uppdrag bör vi göra mer än att bara se till att 
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barnen mår bra. Där det betonas att verksamheten skall utformas så att omsorg, utveckling 

och lärande bildar en helhet (Lpfö 98/10, s. 5).   

I artikeln Omsorg – en central aspekt av förskolepedagogiken skriver pedagogerna Eva 

Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson professor i pedagogik att omsorg som begrepp 

tidigare definierats som omtanke, omvårdnad, noggrannhet och betecknar en 

institutionaliserad form för samhälliga insatser för de som antas behöva stöd och service bland 

annat barn och äldre (Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 83). De konstaterar att 

svensk förskola sedan lång tid strävat efter att förena omsorg och pedagogik, men vad betyder 

det i praktiken? Johansson och Pramling Samuelsson menar att det handlar om att pedagogen 

skapar möten med hela barnet utifrån dess livsvärld och dess erfarenheter. Om vi vill att 

barnen skall lära sig något måste det bygga på barnets upplevelse och erfarenheter. Pedagogen 

bör omsorgsfullt visa vägen till lärandet genom att vara engagerad i hela barnet och stödja det 

till att komma vidare i sina målinriktade handlingar och inneha en medveten strategi som 

syftar på att via omsorgen och på barnets villkor stödja barnets kompetens (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2001, s. 87). Utifrån denna tolkning går det att förena omsorg och 

lärande men vi behöver utveckla strategier för att lyckas med detta. Ett viktigt perspektiv är 

att reflektera över hur man kan uppnå dessa mål samt att lyssna på barnen och skapa fruktbara 

möten. Jag ser flera situationer på förskolan där vi behöver samtala om hur vi kan stödja 

barnens kompetens. Ett exempel är förskolans måltider där pedagoger ofta är omedvetna. De 

reflekterar inte över vad barnen vill och kan utan den vuxne ger barnen mat, delar den i lagom 

stora bitar och häller upp dricka i glaset utan att fråga barnen vad de egentligen vill ha eller 

om de vill eller kan själva. Det visar att vi vuxna ibland begränsar barnen om vi bara tänker på 

att ge barnen mat (omsorg) istället för att också ge dem stöd och utmaningar. Som jag ser det 

är det ett ypperligt tillfälle till att förena omsorg och lärande. Men om vi skall kunna ta till 

vara på de tillfällen som bjuds under dagen måste vi först vara medvetna om att det går och 

anpassa vårt förhållningssätt och på så sätt utmana och stimulera till lärande i förskolans olika 

rutinsituationer. 

 

Vårt uppdrag/styrdokument 

Förskolans läroplan Lpfö 98 (reviderad 2010) är en förordning som utfärdats av regeringen. I 

läroplanen beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet 

inom förskolan. Innehållet i läroplanen ligger till grund för förskolans pedagogiska 
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verksamhet och omfattas av strävansmål och riktlinjer. Strävansmålen handlar om 

inriktningen på förskolans arbete och i riktlinjerna deklareras det ansvar som vilar på 

personalen som arbetar i förskolan (Lpfö 98/10, s. 8). I förskolans uppdrag ingår det att lägga 

grunden för ett livslångt lärande där verksamheten präglas av en pedagogik där omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall främja barns läroprocesser och 

genomföras på ett utvecklande och stimulerande sätt som tar till vara på och stärker barnets 

intresse för att erövra nya färdigheter, kunskaper och erfarenheter (Lpfö 98/10, s. 9).  

I läroplanen anges mål att sträva efter det vill säga att den är målstyrd men den nämner inte på 

något sätt hur vi, mer konkret ska göra för att uppnå dessa mål. Det blir, som jag ser det, upp 

till varje person som arbetar i förskolan att avgöra på vilket sätt man ska arbeta för att sträva 

efter målen. Det innebär att de vuxna som arbetar i förskolan har ett ansvar som är av stor 

betydelse för barns lärande eftersom läroplanen understryker att ”barnen ska få stimulans och 

vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya 

kunskaper och insikter” (Lpfö 98/10, s. 7). Oavsett läroplanens intentioner måste vi som 

arbetar i förskolan tolka och ta ställning till hur de olika målen och riktlinjerna skall 

genomföras. Som jag ser det måste vi ställa oss frågan: Hur lär sig barn och vilka strategier 

skall vi använda oss av när det gäller barns lärande? Vi måste bestämma gemensamt på varje 

enskild förskola vilka strategier och vilket förhållningssätt som skall råda, men räcker det för 

att utföra en pedagogisk verksamhet? Även om förskolan har utarbetat dokument och 

sammanställt riktlinjer för vad som gäller så är det många människor som passerar genom 

förskolan. Det handlar om nya barn, föräldrar och kollegor som kommer och går. 

Verksamheten ser inte lika ut hela tiden eftersom den är beroende av de människor som finns 

i den just nu. Efter att ha arbetat många år i förskolan vet jag av erfarenhet att det inte går att 

köra på i sina gamla hjulspår och göra likadant år efter år. Det som fungerar bra med en viss 

barngrupp eller kollega kanske inte fungerar med andra barn och nya kollegor. För att arbeta i 

förskolan måste jag alltså kunna förändra mig själv och förhålla mig till det som sker i nuet. 

Men självklart är det av största vikt att ha en grundtrygghet (självkänsla) att luta sig emot. 

Som jag ser det är det en blandning av min erfarenhet, tidigare utbildning och den praktiska 

kunskap jag byggt upp genom att ha arbetat i många år. Mina snart tre år på Södertörns 

högskola har fått mig att fundera mycket på mig själv och mitt eget förhållningsätt. Ibland har 

jag fått bekräftelse på att jag gör bra saker men ibland har jag fått tänka om och se att man kan 

göra saker på andra sätt. Vissa gånger låter det så lätt och självklart när man läser om olika 

teorier men min upplevelse är att det i verkligheten ibland ser helt annorlunda ut.  
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I våra diskussioner om barns lärande och vårt förhållningssätt är Katta ofta tyst till en början 

för att sedan hålla med om att det där som vi andra diskuterar låter jättebra. Men det känns 

som hon inte är engagerad eller inte bryr sig så mycket. Om det beror på bristande kunskap 

eller inte vet jag inte. ”Katta, har du läst läroplanen nu?”, frågar jag en dag på ett av våra 

möten. Katta skruvar på sig och säger ”Jaa det har jag faktiskt”. Ärligt talat vet jag inte om jag 

tror på henne och om hon har läst den. Varför har hon då inga åsikter? Om hon har läst den 

borde hon väl iallafall ha någon åsikt om det som står i den? Jag tror faktiskt att hon inte ser 

det som hennes uppgift utan på något sätt har hon sagt ifrån sig att ta det ansvaret att behöva 

läsa den, vara insatt och försöka förstå vad det handlar om. Vems ansvar är det då, tänker jag? 

Är det mitt eftersom jag är avdelningsansvarig?  Ja, kanske det är så att det ligger på mitt 

ansvar att tolka läroplanen men hur kommer det att se ut i barngruppen då? Kommer barnen 

bara att mötas av ”lärtillfällen” när jag är där eller skall jag tala om för Katta hur och vad hon 

ska göra? För mig känns det inte som ett givande sätt att arbeta, jag vill inte behöva tala om 

för andra vuxna människor vad de ska göra och på vilket sätt. Det är nästan komiskt för 

egentligen handlar ju diskussionen om att ge barnen utrymme till att tänka själva, att få 

utmaningar och bli lyssnade på. Gäller det inte samma för vuxna då? undrar jag.  

Katta är outbildad men hon har ändå fast anställning och har arbetat i förskolan sex år. Är det 

inte så att alla som arbetar i förskolan borde kunna läroplanen eller i alla fall vara intresserade 

av att försöka eftersom den är vårt styrdokument och förmedlar barnens rättigheter? Genom 

att förskolläraren fick ett utökat ansvar i den reviderade läroplanen upplever jag att en del tror 

att de kan avsäga sig sitt ansvar. Det finns en möjlighet att Katta tänker att det inte ligger på 

hennes ansvar och det som får mig att tro att det kan vara på det sättet är en händelse som 

utspelade sig inför ett snart kommande föräldramöte. Några veckor innan mötet är det dags 

för Katta att ha sin vanliga veckoplanering som är avsatt på schemat en timme varje tisdag. 

Precis innan hon skall gå iväg säger jag ” Katta, du har planering nu, du kan väl tänka lite på 

vad vi ska göra och om vi ska ta upp något speciellt på föräldramötet”. Katta spänner ögonen i 

mig och säger, ” Nej, jag ska läsa den här pärmen om rörelse som du gav mig”. Först reagerar 

jag inte alls utan svarar ”Jaha, men du kanske kan ta lite tid till att fundera på mötet också?”. 

Hon svarar ”Nej, det tänker jag inte göra! Jag ska läsa pärmen och förresten är det ditt ansvar 

att planera mötet”. Jag ser säkert väldigt förvånad ut samtidigt som det börjar koka i mig. Jag 

väljer att inte ta någon strid utan försöker säga att hon säkert hinner göra båda sakerna. ”Nej 

nu går jag härifrån och läser”, säger hon och reser sig upp hastigt och stolpar ut ur rummet.  
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Hörde hon inte vad jag sa? Sen slår det mig att det är precis det som är problemet hon lyssnar 

inte på vad man säger. Det är samma sak med barnen, hon lyssnar inte på dem eller ser vad de 

vill om de inte har språket och kan uttrycka med ord vad de vill. Det är det som har gnagt i 

mig, tror jag. Jag återkommer till några rader i min händelse:   

”förlåt, jag satte på honom byxorna! Skulle han gjort själv!” Elias tittar snabbt 

upp på Katta och sedan på mig och vänder kvickt ner blicken igen och tittar på 

det gröna tåget. Jag stelnar till och tänker men varför tänker hon aldrig, såg hon 

inte att Elias försökte prova själv?  

Katta såg inte att Elias försökte att sätta på sig byxorna själv utan tog förgivet att han behövde 

hjälp. Jag funderar på hur jag ska handla nu. Om jag inte säger något eller försöker få till en 

förändring är jag inte ärlig. Kanske till och med feg? Eller handlar jag pedagogiskt genom att 

inte säga något? Jag har ändå försökt att ta upp vårt förhållningssätt på möten men kanske mer 

allmänt och inte direkt till Katta. Om jag väljer att svälja och inte säga något hur blir det då? 

Vad är mitt ansvar som kollega och vad är mitt ansvar gentemot barnen? Väljer jag att inte ta 

upp problematiken blir det på något sätt som att jag accepterar hennes tillvägagångssätt i olika 

situationer.  

Jag känner en viss empati för Katta och tänker att hon inte är medveten om sitt eget 

handlande, hon tycker att hon gör bra saker och när hon inte vet eller kan skyller hon ibland 

på att hon inte har någon utbildning. Samtidigt funderar jag på om jag har rätt. Gör jag alltid 

rätt eller vet bäst? Nej det vet jag att jag inte alltid gör. Det är därför jag vill att mina kollegor 

ska hoppa på tåget så vi kan resa tillsammans. Jag tycker det är intressant att diskutera olika 

förhållningssätt och prova på nya metoder för att utveckla mig själv, kollegorna och barnen. 

Det skapar en slags mening med mitt arbete som gör att det är roligt att gå till jobbet. En 

glädje när vi lyckas göra något som fungerar bra och något att diskutera och problematisera 

och förbättra om det finns något som inte fungerar bra. Jag känner att jag gör mer än att byta 

blöjor, torka snor och klä på barn hela dagarna. Jag vill inte heller bli någon slags ”minichef” 

som talar om för andra vad som är rätt eller fel och hur man skall handla i varje situation. 

Eller gå till chefen och tala om att jag tycker en av mina kollegor är opedagogisk. Samtidigt 

vill jag inte heller stå upp för och ta ansvar för en omedveten pedagogs förhållningssätt 

gentemot andra kollegor, barn och föräldrar eftersom det skiljer sig från mitt.  
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Vems ansvar 

Hur skall vi göra för att skapa goda villkor för barns lärande och vems ansvar är det?   På 

förskolan arbetar vi i arbetslag och för mig känns det självklart att vi alla ska vara delaktiga i 

att utveckla verksamheten. Men i praktiken fungerar det inte alltid det vet jag av erfarenhet. 

Under mina år som jag arbetat i förskolan har jag arbetat i olika arbetslag där personerna haft 

olika utbildning både förskollärare, lärare, barnskötare och outbildade. Min erfarenhet säger 

mig att ansvarsbiten inte har så mycket att göra med utbildning. Jag har arbetat med 

outbildade vikarier som har tagit ett stort ansvar för både barn, föräldrar och kollegor. Varför 

känns det viktigt att reda ut vem som har ansvaret nu? Är det av rädsla för att ansvaret bara 

ligger på mig som avdelningsansvarig som på förskolan jämförs med att vara förskollärare? 

Snart är jag färdigutbildad förskollärare och innebär det att allt ansvar ligger på mig? Jag 

känner mig lite förvirrad och tänker. Klarar jag det här?  Och är det så att ansvaret bara är 

mitt?   

 

Arbetslagets ansvar ur ett historiskt perspektiv 

Under kursen Interkulturellt ledarskap ingick det att läsa en artikel i Förskoletidningen som 

heter ”Förskolans arbetslag – en utmaning att utveckla”, som är skriven av Sonja Sheridan 

professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.  När jag tänker på innehållet i den gör det 

mig säkrare på att det inte bara är förskolläraren som ska ansvara för verksamheten. Jag får en 

förståelse vad det kan bero på att vissa medarbetare tolkar det som ansvaret ligger på 

förskolläraren. Speciellt i och med den reviderade läroplanens utökade ansvar på 

förskolläraren och dels utifrån det traditionella synsätt som präglat verksamheten. Men också 

de förutsättningar som finns för pedagogerna, till exempel har förskollärarna i kommunen där 

jag arbetar, sex timmar planeringstid i veckan medan övriga pedagoger har en timme. 

Sheridan menar att den svenska förskolan är unik och en förebild för många andra länder dels 

för att vi i svenska förskolan arbetar i arbetslag, dels för att den pedagogiska verksamheten 

integrerar lek, lärande och omsorg (Sheridan 2011, s. 6). Den svenska förskolan har som 

tradition att arbeta i arbetslag (team) även om rollerna inom förskolan varierat. Innan 

barnstugeutredningen (SOU 1972:26) tillsattes 1968 fungerade barnskötarna ofta som 

assistenter till förskollärarna. Men de arbetslagstankarna som varit rådande sen 

barnstugeutredningens utredning som resulterade i ett slutligt betänkande kom1972, då det 
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föreslogs att förskollärare och barnskötare skulle bilda arbetslag och samarbeta kring 

arbetsuppgifter och aktiviteter utan tydliga ansvarsområden.   

Förskollärarna med sin längre utbildning och sina fördjupade kunskaper kan 

tillföra arbetslagets debatter nya infallsvinklar på pedagogisk problematik, som 

gör att all personal på sikt tillägnar sig en dynamisk syn på barns utveckling och 

dess betingelser (SOU 1972:26, s. 134).  

Mening med detta var att de vuxna skulle lära av varandra och samtidigt samarbeta och vara 

goda förebilder för barnen. I det dagliga arbetet förväntades barnskötarna ta del av 

förskollärarnas kunskaper men samtidigt skapade det ibland problem eftersom förskollärarna 

inte alltid ville dela sina arbetsuppgifter med barnskötarna. Allt efter som växte dock 

arbetslaget fram som arbetsform samtidigt som avsikterna med arbetslagstankarna inte 

utvecklades fullt ut eftersom möjligheterna att utveckla och kombinera yrkesspecifika och 

personliga kompetenser inte alltid har tagits tillvara (Sheridan 2011, s. 6). Sheridan påpekar 

att istället för att förskollärarna och barnskötarna lärde av varandra skedde det en 

kompetensutjämning som gick ut på att lägga sig på minsta gemensamma nivå och som 

varken är berikande för barnen eller de vuxna. Jag känner igen och ser likheter med när jag 

själv började arbeta på förskolan på 1990-talet. Då jag som 20-åring hade nästan lika stort 

ansvar som förskolläraren på avdelningen. Alla som arbetade på förskolan delade på 

arbetsuppgifterna och ansvarade för ungefär lika många aktiviteter, vi hade lika många 

ansvarsbarn, alla medverkade på lika villkor på föräldramöten och alla höll i 

utvecklingssamtalen med föräldrarna. Sheridan säger att i och med att den reviderade 

läroplanen kom och förskollärarnas och arbetslagets ansvarsfördelning delades upp, handlar 

det ändå inte om att ta ett historiskt kliv tillbaka genom att barnskötarna återigen blir 

assistenter till förskollärarna. Arbetslaget ses fortfarande som en grundbult i den pedagogiska 

verksamheten men det handlar om att samla kompetensen inom arbetslaget och utveckla 

samarbetsformerna och som ett team genomföra arbetsuppgifterna tillsammans utifrån tydliga 

ansvarsnivåer (Ibid, s. 8). Av den orsaken ser jag det som en utmaning att få med alla på tåget 

samtidigt som förskolläraren har ett tydligt ansvar för undervisningen innebär det ändå att var 

och en i arbetslaget tar ansvar för det arbete som sker tillsammans med barnen på förskolan.  
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Arbetslagets ansvar - nutid 

Jag återkommer här till artikeln i Förskoletidningen och enligt Sheridan står det i lagtexten 

(Lpfö 98/10) att alla i arbetslaget ska erbjuda barnen en trygg omsorg samt stimulera barnens 

utveckling och lärande (Sheridan 2011, s. 8). Hon menar att skrivningen innebär att oavsett 

yrkesutbildning ska alla i arbetslaget vara delaktiga i utformandet av förskolans pedagogiska 

verksamhet och dessutom innebär det också att var och en i arbetslaget har ansvar för det 

praktiska arbete som genomförs på förskolan (Ibid).  Med lagen i ryggen känns det ändå lite 

lugnare, det går inte att avsäga sig ansvaret när man arbetar i förskolan. Det går inte att skylla 

på att man inte är utbildad eller ”bara” barnskötare. Men vad innebär det i det praktiska 

arbetet? Förskollärarens uppdrag är ändå skild från arbetslaget och förskolläraren har ett 

övergripande pedagogiskt ansvar för barnens utveckling och lärande samt för undervisningen 

i förskolan. Är jag då helt fel ute när jag ser omsorgssituationerna som tillfällen för barns 

lärande? Måste vi ha speciella ”lärtillfällen” som förskolläraren håller i och skiljer sig från 

den övriga verksamheten? Sheridan framhåller att även om det är förskollärarens ansvar att 

barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya kunskaper, 

erfarenheter och färdigheter är det arbetslagets gemensamma arbete som avgör hur det blir för 

barnen i praktiken (Sheridan 2011, s. 10).    

Läroplanen formulerar att verksamheten ska utgå från ett helhetsperspektiv som syftar på att 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Går det då att separera och skilja på lärande och 

omsorg? Sheridan förklarar att eftersom läroplanen utgår från teorier som innebär att barns 

lärande och utveckling bygger på att dess kognitiva, emotionella och sociala utveckling är 

integrerade med varandra och inte kan särskiljas. I denna interagerande helhet kan exempelvis 

inte omsorg och lärande separeras, då dessa är ömsesidigt beroende och samspelar med 

varandra. Om man utgår från detta synsätt är det omöjligt att dela upp ansvaret för barns 

omsorg respektive lärande. Det går inte att en person tar ansvar för omsorgen och en annan 

för lärandet eftersom det då blir svårt att följa läroplanens intentioner (Ibid). Då läroplanen 

menar att förskolan ska skapa en balans mellan omsorg, utveckling och lärande. Samtidigt 

ligger det på mitt ansvar som avdelningsansvarig (förskollärare) att leda och driva det 

pedagogiska arbetet. Jag kan som jag ser det inte låta bli att föra diskussioner i arbetslaget om 

vårt förhållningssätt eftersom det påverkar barnens utveckling och lärande. Vad kan jag då 

göra för att få med alla på tåget?     

I läroplanen står det följande ”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv 

diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande”(Lpfö 98/10, s. 6). 
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Jag anser att vi har haft diskussioner eller i alla fall försök till sådana. Har jag för bråttom? I 

bland vill jag att en förändring ska ske omedelbart. Till exempel kan jag tycka att vi redan har 

diskuterat hur vi ska bemöta barnen. Varför gör Katta inte bara det som vi talat om?  

Psykologen Lars Svedberg menar att om en grupp får tid att fundera och ta reda på varandras 

tankar, är tydliga, prövande och nyfikna i sin kommunikation i stället för att argumentera i 

egen sak och försvara sina ståndpunkter skapar det en effektiv grupp (Svedberg 2012, s. 326). 

Vi har avsatt tid på flera möten både på kvällstid och på dagtid. Men vi kommer inte 

någonvart tycker jag. Det känns som att stå och stampa på samma ställe sen kör vi på i samma 

gamla hjulspår igen tills jag tar upp ämnet igen. Måste jag prova på ett annat sätt?   

  

Mitt ansvar 

I min roll som avdelningsansvarig känner jag mig ibland osäker på vad som ingår i mitt 

uppdrag. Arbetet med barnen känns som en självklarhet, där känner jag mig säker på vad jag 

gör, vilka mål som skall uppfyllas och hur jag ska arbeta. Men mitt förhållande till mina 

kollegor är svårare då jag inte riktigt vet vad som förväntas av mig. I och med att 

förskolläraren fick ett utökat ansvar i förskolans läroplan och ett tydligare uppdrag har kraven 

på medarbetarna ökat och rollfördelningen har ändrats. Från att förskolan tidigare fokuserat på 

att alla i förskolan skulle samarbeta kring arbetsuppgifter och aktiviteter utan tydliga 

ansvarsområden har det skett en förändring i och med förskollärarens tydliga ansvarar för 

undervisning samt ett ansvar för att verksamheten i sin helhet följs upp, dokumenteras och 

utvärderas. Detta innefattar även förskolans organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och 

pedagogiska processer samt att läroplanens mål integreras med varandra i det pedagogiska 

arbetet (Lpfö 98/10, s. 15). Även om alla medarbetare i förskolan måste ta ansvar för det 

gemensamma arbetet med barnen som jag tidigare skrev åligger det förskolläraren att driva 

verksamheten framåt. Min tolkning är att en del av förskollärarens ansvar är att leda och föra 

diskussioner i arbetslaget. Förskolläraren har fått en tydligare ledarroll som för mig innebär en 

spänning mellan att vara en i gänget och samtidigt leda mina kollegor. Hur ska jag förhålla 

mig till mina kollegor?  

I boken Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap beskriver docent och 

psykologen Lars Svedberg ledarskapets paradoxer (fritt efter Per Sørensen 1992). Svedberg 

tolkar ledarskapet som mångtydigt och att det finns motsägelser i hur man ska förhålla sig till 

sina medarbetare till exempel finns det svårigheter mellan  
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Närhet - Distans  

Visa vägen - hålla sig i bakgrunden  

Visa tillit - Följ arbetet  

Var tolerant – Var tydlig  

Ge uttryck för vad du tycker och känner – Var diplomatisk   

Var säker på din sak - Var ödmjuk (Svedberg2012, s. 274).  

Han menar att det inte finns ett enda rätt sätt hur man ska leda sin medarbetare vidare säger 

han att en förutsättning för att förhålla sig till relationen mellan dem som ska ledas och sig 

själv.  Ledaren är en person som lämnat kollektivet för att kunna leda det, man skulle kunna 

säga att ledaren inte arbetar i verksamheten utan för verksamheten. I praktiken innebär det att 

ledaren i detta fall förskolläraren måste överge sin tidigare inarbetade medarbetarroll till 

förmån för en annorlunda och ny ledarroll (Svedberg 2012, s. 336). Den handlar om att dels 

byta fokus, se sig själv med nya ögon och fokusera mer på frågor som rör strategier, mål, 

prioriteringar och medarbetares utveckling och engagemang (Ibid). Detta ger mig en viss 

förklaring till mina känslor, min ovilja till att behöva säga till och ta upp diskussioner 

samtidigt som jag känner att jag måste.  

 

Barnsyn 

Jag måste kanske börja från ett annat håll och ta reda på viken barnsyn Katta har. Förutsätter 

jag att vi ser på barnen på samma sätt precis som jag kan tycka att läroplanen förutsätter att 

alla som arbetar i förskolan har teoretiska kunskaper om barns utveckling? Jag tror att vi har 

olika syn på barn. Jag tror att också Katta ser att barnen kan själva och vill lära sig saker men 

jag tror att vi tänker olika på hur de utvecklas och vilken betydelse vårt förhållningssätt har.  

Jag återkommer här till en episod i min berättelse:  

Katta tittar på Emelie igen och säger ” jo, kom nu”. Hon lyfter upp Emelie i famnen och går 

till skötrummet. Tar ut Emelies napp och lägger den i röda muggen. När nappen är på plats 

lägger hon Emelie ner på skötbordet. Katta lyfter upp Emelie och går till skötrummet, hon 

frågar inte om hon vill gå själv eller själv lägga nappen i muggen. Det känns som att hon utgår 

ifrån att Emelie inte vill eller kan göra själv. Kanske ser Katta inte situationen som ett tillfälle 
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till lärande och utveckling utan det som något som bara måste ske oavsett hur? Tycker hon att 

det är viktigare att Emile blir klar fort för att få tid till lek medan jag ser situationen som ett 

tillfälle för barnen att utvecklas?   

Genom att reflektera över denna situation tänker jag att det är viktigt att vi på förskolan 

samtalar och diskuterar hur vi ser på olika situationer i den dagliga verksamheten. Vi kan då 

få en djupare förståelse för varandras tankar men också öppet diskutera vad vårt uppdrag 

egentligen går ut på. Hur medvetna är vi om vår egen syn på barn?  Vilken pedagog väljer jag 

att vara och vad har jag för syn på vad barn klarar av?   

Om man väljer att i första hand se barns behov och brister, kräver det en 

pedagog som hela tiden finns nära till hands, berättar och förklarar, rättar till, 

skyddar och håller koll. Det innebär som vuxen att man vet allt, kan allt och 

måste förmedla det till barnen. På det sättet ger man inte barnen möjlighet att 

tänka själva, ställa egna frågor och använda hela sin förmåga, fantasi och 

kompetens (Kennedy 1999, s. 17).  

Om Katta har en syn på barn som liknar citatet ovan kan det ge en förklaring till hennes 

agerande i situationen. Hon lyfter upp Emilie ur soffan, bär henne till skötrummet, tar ur 

nappen och lägger ner henne på skötbordet, byter blöjan och klär på henne kläderna. Hon 

visar tydligt hur saker och ting ska ske.  Man skulle kunna tolka det som att Katta förmedlar 

till Emelie att hon är vuxen och vet hur allt ska vara. Jag frågar mig: hur kan man ändra 

någons syn? Professor i utvecklingspsykologi, Dion Sommer menar i boken 

Barndomspsykologi – utveckling i en förändrad värld att föreställningar om vad ett barn är 

och bör vara kan kallas barnsyn.  Han förklarar det som följande:  

Vuxnas olika perspektiv på barn reglerar hur de ”ser” på barn, som på detta sätt 

uppfattas genom ett speciellt filter. Om detta filter har en bestämd färg, så ser 

man på barnen med just denna färg. Om filtret inte är nyjusterat, utan har 

använts i alltför många år, blir det svårt att förstå nutidens barn (Sommer 2005, 

s. 83).    

Jag och Katta ser på barnen genom olika filter som har formats utifrån vår barndom, 

utbildning och våra upplevda erfarenheter. Jag upplever själv att mitt filter ändrats under tiden 

och i takt med att jag blivit äldre. Mitt filter har påverkats av hur jag hade det i min barndom, 

min barnskötarutbildning, av människor jag arbetat med, mina erfarenheter av att arbeta på 

förskola i tjugo år och framför allt av min förskollärarutbildning. Jag har fått ompröva mina 
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tankar och många gånger fått tänka om. Jag ställde mig tidigare frågan om alla som arbetar i 

förskolan måste kunna läroplanen och inneha en teoretisk utbildning. Jag tror att det är 

angeläget att ha en teoretisk utbildning som innefattar hur barn lär sig men samtidigt kan man 

komma långt i sitt arbete med barnen genom sin erfarenhet och praktiska klokhet. Jag har 

genom åren stött på förskollärare och lärare som har den teoretiska utbildningen men som har 

svårt att omsätta sina teoretiska och vetenskapliga kunskaper i den praktiska verksamheten. 

Oberoende vilken utbildning vi har är det viktigt att vi tillsammans skapar ett gemensamt 

synsätt för hur vi ska bemöta barnen och hur gör vi det?  Det är angeläget att diskutera våra 

egna normer och värden eftersom barn påverkas av våra handlingar och hur vi pedagoger 

förhåller oss till arbetet med barnen.  

Psykologerna Brodin och Hylander menar i sin bok Själv-känsla att förstå sig själv och andra 

att barns handlingar åtföljs av känslor och att den vuxnes förmåga till att stimulera intresse 

och glädje är en kärnfråga för pedagoger som arbetar i förskolan (Brodin & Hylander 2002, s. 

9). Författarna lyfter fram att samspelet mellan barn och vuxna präglas av känslor men ändå 

tas barns känslor ofta för givna.  Genom sitt sätt att vara och bete sig på väcker barn ständigt 

känslor hos oss vuxna och vi blir påverkade av vad barnen gör. Det finns flera olika sätt att 

bemöta barnens känslor. Man kan dela och bekräfta deras känslor men känslorna kan också 

ignoreras eller missförstås. Genom vårt bemötande kan vi följaktligen både släcka och väcka 

barnens känslor, såväl medvetet som omedvetet genom våra handlingar. Självklart påverkas 

barnen och läser av våra budskap. Oavsett om vi använder oss av ord eller inte så är barnen 

alltid inbegripna i den känslomässiga dialogen som sker i deras omgivning (Brodin & 

Hylander 2002, s. 10). Genom att uppleva samspel, samvaro, samförstånd i kommunikation 

med de vuxna utvecklar barnen sitt känsloliv, sin sociala kompetens och sin självkänsla. 

Vidare menar de att barn behöver utmaningar. Om barn får uppleva ett visst mått av motstånd, 

frånvaro och missförstånd får de möjlighet att utforska vilka de själva är i förhållande till 

andra och de kan då använda motståndet för att växa och utvecklas. Författarna menar att 

viljan att lära hänger ihop med det glädjefyllda intresset men även med andra känslor som 

ilska, rädsla och långtråkighet (Brodin & Hylander 2002, s. 11).  

Ett av målen i läroplanen säger att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin 

identitet och känner trygghet i den” (Lpfö 98/10, s. 9). Med hänsyn till detta är det vårt 

uppdrag att stärka barns självkänsla och vi måste utveckla ett förhållningsätt som gör det. Det 

innebär också att vi själva måste vara säkra på det vi gör för att kunna möta barns känslor och 

inte låta våra egna känslor styra våra handlingar i för stor utsträckning eftersom vi blir 
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påverkade av hur barn gör och de blir påverkade av oss pedagoger. Som jag ser det måste vi 

ha självkännedom och veta varför vi känner som vi gör och sätta det i relation till barnet i den 

aktuella situationen. Förutom detta måste vi kanske ibland sätta våra egna personliga känslor 

och åsikter åtsidan eftersom de eventuellt inte följer läroplanens mål. 

Jag har många gånger sett glittret i barnens ögon när de känner att de klarat av en för dem svår 

uppgift. Att bemästra en ny färdighet väcker en glädje och barnen vill gärna dela sin glädje 

med andra och bli bekräftade. Ett exempel från min förskola är när Elias en annan dag än den 

i berättelsen, kommer på hur man klättrar upp för stolen och klarar det alldeles själv när han 

får tid att försöka. När han väl är uppe och sitter på sin stol ropar han högt till mig ” Åsa, jag 

klarade de!”. Havnesköld och Risholm Mothander menar i sin bok Utvecklingspsykologi att 

barn redan vid några månaders ålder visar glädje när det känner sin egen förmåga. När barnet 

lyckas i sina ansträngningar väcks en kompetensglädje som i sin tur inspirerar till ett intresse 

och fortsatta aktiviteter (Havnesköld, & Risholm Mothander, 2009, s.132). Genom att vi 

vuxna delar och bekräftar barnens kompetensglädje stärks också deras positiva självbild 

(Ibid). Jag upplever att barnen ganska ofta möts av pedagogers olika förhållningsätt och som 

faktiskt påverkar deras möjligheter till vidare utveckling och stimulans på olika sätt.  

 

Att vara närvarande och lyhörd 

I mötet med andra människor, barn och kollegor framhålls vikten av att ha social kompetens 

för att vara en god medarbetare. Fredrik Svenaeus, professor i praktisk kunskap beskriver 

social kompetens som en förmåga att förstå vad och hur andra människor känner och att 

kunna förstå och kontrollera sina egna känslor. En sådan kompetens har alltid varit avgörande 

i yrken där mänskliga möten är centrala (Svenaeus 2009, s. 87).  Jag tolkar det som en 

förmåga att kunna ta till sig vad andra säger, att aktivt lyssna, visa hänsyn och ha en förmåga 

att intressera sig för och läsa av andra människors känslor.  Jag håller med Svenaeus och min 

erfarenhet av att arbetat med många människor med olika utbildningar och bakgrunder säger 

mig att den sociala kompetensen ofta är det viktigaste. 

Forskaren Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson skriver i sin bok Att lära andra lära – en medveten 

strategi för lärande i förskolan om uppdraget att lära andra lära. Hon menar att en av 

förskolans hörnstenar är att bemöta barn utifrån deras grundläggande kunskaper och 

färdigheter. Tillvägagångssättet kännetecknas av att man som pedagog är lyhörd för vad barns 

uppmärksamhet är riktad mot (Mårdsjö Olsson 2010, s. 22-23). Det krävs att man är 
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närvarande, är tillgänglig och att man genom ett aktivt lyssnande strävar efter att förstå barns 

avsikter och intentioner. En närvarande pedagog (pedagogisk medveten) stimulerar och 

stödjer barnen men ger dem också hjälp om de behöver. Mårdsjö Olsson fastslår att det inte är 

de planerade lärsituationerna som ökar respektive minskar barns förutsättningar till lärande 

utan det betydelsefulla är hur pedagogerna organiserar, planerar och strukturerar 

arbetsuppgifterna för att möjliggöra för lärande (Ibid). För att kunna utgå ifrån 

barnperspektivet är det viktigt att man som pedagog aktivt lyssnar och samtidigt tolkar och 

försöker analysera barns intentioner.  

Ingrid Pramling Samuelsson har tillsammans med Elisabet Doverborg skrivit boken Att förstå 

barns tankar. De arbetar båda som forskare vid Göteborgs universitet. De menar att det är 

betydelsefullt hur pedagoger utnyttjar de tillfällen som ges i barns vardag till lärande. Om 

man som pedagog har inställningen att det är viktigt att lyssna på barn och att utmana och 

hjälpa dem vidare i sitt tänkande, medför det att vi tänker på hur vi ställer frågor och vilken 

tid vi ger barnen till att tänka och reflektera (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 62). 

Vi måste lära oss ett förhållningsätt som utgår ifrån att lyssna på barnen och avläsa deras 

intentioner. Jag tänker att många gånger är det svårt speciellt när barn inte med ord uttrycker 

sina tankar. Jag vet att det är lätt att missa vilka intentioner barn har i stunden och det är 

mycket runt omkring som påverkar. I min händelse säger inte Elias att han vill klä på sig själv 

men jag gjorde ett medvetet val och väntade in för att se vad han skulle ta sig för. Jag tog inte 

förgivet att han inte kunde eller inte ville klä på sig själv. Jag tror att det kan stärka barnen att 

våga utforska och prova på genom att vi inte från början tar för givet vad barn kan och inte 

kan eller vill och inte vill.  Genom att inta en avvaktande roll utmanar vi barnens egna tankar 

och eftersom jag känner Elias vet jag att om han inte ville skulle han visa det på något sätt 

även om han inte har språket till sin hjälp. Samtidigt kan det ses som om att Elias fick ett krav 

på sig att klara sig själv men jag tror jag har förmågan att känna av om han var osäker och inte 

ville prova och då kunnat handla på ett annat sätt i situationen. Jag vet själv att det ibland är 

svårt att vänta in och att man gärna vill hjälpa barnen på vägen, tanken är god men ofta 

resulterar det i att vi missuppfattar barnens intentioner i vår iver att hjälpa dem. Det är i 

sådana situationer som jag tänker att man som pedagog använder ”det tredje ögat”. Pramling 

och Doverborg understryker också att pedagogen måste inta ett förhållningssätt som går ut på 

att försöka förstå vad barn tänker istället för att inta rollen som kunskapsförmedlare (att vuxna 

vet bäst). De menar att det innebär att man inte tar för givet vad barn har för intentioner och 

man måste ifrågasätta det som för en själv är självklart (Doverborg & Pramling Samuelsson 
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2000, s. 81,84). Vi kan inte ta förgivet att barn tänker som vi, utan vi måste verkligen lyssna 

och se barnen så att vi kan utmana och stimulera till vidare utveckling och lärande genom att 

ta hjälp från andra eftersom det är svårt att själv få syn på sitt handlande.   

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan skriver i sin bok Lärandets grogrund om att 

förändras som pedagog. Även om de flesta pedagoger har en medvetenhet och en stabil grund 

att stå på menar de att när förskolan får nya direktiv krävs det tre saker. Först att man lär sig 

om barn och förstår betydelsen av att det alltid finns något nytt att lära sig, att man som 

pedagog är nyfiken, samtidigt att man håller sig informerad om ny forskning eftersom 

kunskap ständigt förändras och vår kunskap som pedagoger föråldras (Pramling Samuelsson 

& Sheridan 1999, s. 141-142). För det andra handlar det om att lära sig om samhällets krav 

och intentioner, att man försöker förstå och göra läroplanen till sin egen. Man bör kunna 

formulera läroplanens intentioner med sina egna ord. Det är därför viktigt att man själv skapar 

en egen mening och förståelse för läroplanen genom diskussioner i arbetslaget (Ibid). För det 

tredje handlar det om att lära sig om sig själv eftersom vi har bildat oss föreställningar och sätt 

att förstå vår omvärld som ofta är förgivettagna. Om vi vill ändra vårt sätt att arbeta måste vi 

också vara beredda på att ändra vårt sätt att förstå och tänka om olika saker (Ibid).  

Min vilja att sträva efter läroplanens mål har kanske fått mig att reflektera över hur och varför 

vi gör saker på förskolan. Ju mer jag läst och lärt mig, desto mer har det fått mig att tänka på 

mina egna brister. Vissa saker kan jag inte och vissa saker kan jag nu men inte har kunnat 

förut. Jag har också många gånger gjort saker utan att tänka på varför. Det vill säga varit 

omedveten om mina handlingar. Ibland har jag också klätt på barnen utan att vänta in eller 

fråga om de kan själva. Eller så har jag ställt krav att barnen ska göra själva och inte lyssnat 

ordentligt. Jag har kanske hört vad de sagt men ändå inte tagit till mig deras tankar. Nu tror 

jag att jag vet bättre och i min iver och vilja att lära mig mer undrar jag varför det finns en 

ovilja hos vissa pedagoger på förskolan att ta ansvar för verksamheten och för sin egen 

utveckling. Jag upplever att det finns personer som gör skillnad på vad deras eget och andras 

ansvarsområden innebär. Att reflektera över sig själv är svårt och jag har många gånger under 

utbildningen fått tänka på att jag ibland gjort fel men att jag ändå försöker göra det bästa och 

har insett att jag kan bli ännu bättre. Reflektion är något som jag upplever att det talas alldeles 

för lite om på förskolan. Visst utvärderar vi aktiviteter som vi utfört och ser vad vi kan göra 

annorlunda till nästa gång. Men att reflektera över sig själv och sitt förhållningsätt, sin syn på 

barn, föräldrar och läroplanen är något som nästan aldrig tas upp.  Om allt flyter på och 

avdelningen har goda resultat på föräldraenkäter och dylikt så arbetar man bara på. Vilket 



32 
 

innebär att man ofta arbetar på i samma gamla hjulspår utan att vara pedagogisk medveten om 

vad och varför man gör saker. Chefer, kollegor och föräldrar förutsätter att det finns en 

pedagogisk medvetenhet hos alla som arbetar på avdelningen även om det faktiskt inte är så. 

Det finns en rädsla att ändra något som ”fungerar” även om man inte utgår från barnens bästa 

och läroplanens intentioner.  

 

Etik 

Jag återkommer här till en del av citatet från Nationalencyklopedin om pedagogik: 

De aktiviteter och verksamheter som är pedagogiska handlar om att främja vissa 

kvaliteter i människors relation till deras omvärld och delar av denna. De 

kvaliteter som det gäller är värderingar, normer, kunskaper och färdigheter samt 

mer komplexa kvaliteter som moral, bildning, kompetens, förhållningssätt och 

identitet (Nationalencyklopedin, ”Pedagogik”, 2013- 03-21).   

Pedagogik handlar inte bara om att främja barns lärande utan också om mer komplexa 

kvaliteter som citatet ovan beskriver. På förskolan talas det ofta om att vi ska ha en gemensam 

värdegrund och läroplanen tar upp värdegrundsfrågor som handlar om demokrati, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde. Vidare står det att ”värdegrunden uttrycker 

det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten”( Lpfö 98/10, s. 4). Det handlar om 

att vi tillsammans måste bestämma vad som är rätt och fel eftersom människor gör skilda 

tolkningar av olika situationer. I synnerhet därför är det viktigt att ha ett reflekterande 

förhållningsätt och se det etiska i situationer eftersom vi ofta handlar rutin- eller vanemässigt. 

Handlar vi utifrån gemensamma ”regler” eller är det upp till varje pedagog att bestämma själv 

hur man handskas med en etisk viktig situation?  

Författarna Henriksen och Vetlesen presenterar i sin bok Etik i arbete med människor olika 

etiska synsätt. Förskolan kan ses som en institution där vi är beroende av varandra till 

exempel är barnen beroende av oss pedagoger, chefer och föräldrar och vi är beroende av att 

barnen vill gå på vår förskola. Vi är också beroende av de kollegor vi har för att göra ett bra 

arbete. En förutsättning för att göra ett bra jobb är att veta sina arbetsuppgifter och sitt 

ansvarsområde och att vi lär oss de regler och rutiner som gäller för arbetet som ska utföras 

och som fastställer en struktur i de anställdas förhållande till varandra (Henriksen & Vetlesen 

2001, s. 16). Ett etiskt problem beskrivs som när vi inte vet svaret på en fråga. Vi vet inte hur 
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vi ska handla eller agera. Vad är rätt och fel? Gott eller ont? Problemet uppstår när det inte 

finns någon självklar lösning på hur vi ska handla i en aktuell situation (Ibid, s. 141). 

I mitt dilemma vet jag inte riktigt hur jag ska handla när jag ser hur Katta bemöter Emilie 

efter vilan. Jag ser att Emilie inte verkar må dåligt men det skapar ändå en känsla av irritation. 

Ska jag säga till Katta att jag tycker hon handlar orätt eller ska jag låta det vara eftersom det 

inte ser ut som att Emilie mår dåligt? Ska jag följa läroplanens intentioner och belysa Kattas 

handlande och försöka säga hur hon kan göra istället? Jag pendlar mellan att vilja följa 

läroplanen men samtidigt känns det som att jag inte vill trycka ner Katta genom att påpeka hur 

hon ska handla i varje situation. Samtidig behöver pedagogers eget lärande både teoretisk 

näring och praktiskt användande i vardagen för att skapa nya möjligheter för barns lärande 

(Pramling, Samuelsson & Sheridan 1999, s. 48). Jag kan med min teoretiska kunskap och med 

min kunskap om läroplanen försöka upplysa Katta om hur hon kan handla. Men räcker det? 

Tidigare beskrev jag Svedbergs tolkning av ledarskapets paradoxer och jag ställer mig 

frågorna: Hur tolerant ska jag vara och hur tydligt ska jag säga till? Hur kan jag vara 

diplomatisk och samtidigt uttrycka vad jag tycker och känner? En annan av paradoxerna var 

förhållandet mellan närhet och distans.  

Henriksen och Vetlesen talar också om att etik handlar om närhet och distans att vara 

involverad i och ändå kunna se vad som står på spel i de situationer som vi befinner oss i, att 

kunna känna sina egna känslor och använda sig av dessa. Det innebär att vi är nära de 

människor vi arbetar med eftersom vi blir involverade i de människors liv vi möter. För att 

närheten ska fungera måste två saker ha normal funktion. Först måste vi känna till och 

använda våra egna personliga förutsättningar och hur vi uppfattar oss själva. Vi måste ta reda 

på hur vi ser på det som sker runt omkring oss eftersom det hänger ihop vilken förståelse för 

och vilken betydelse vi själva har för den arbetsgemenskap vi deltar i (Henriksen & Vetlesen 

2001, s. 19). Sedan måste vi för att närheten ska fungera finna en balans för att ställa oss på 

avstånd för att kunna se saker på distans. Genom detta avstånd kan vi se saker med andras 

ögon och lära oss av andras erfarenhet. Att ta del av andras tankar och vara öppen för olika 

sätt att förhålla sig fördjupar vårt etiska förhållningsätt. Detta samspel mellan distans och 

närhet hjälper oss att handla kompetent och göra de rätta handlingarna (Ibid). 

Det får mig att tänka på hur viktigt det är att vi intar ett interkulturell förhållningsätt så att alla 

känner sig delaktiga och att det finns tid för möten, diskussioner och reflektioner. Pirjo 

Lahdenperä professor i interkulturell pedagogik menar att för att en organisation ska ses som 
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interkulturell är det viktigt med kommunikation mellan medarbetarna och att det finns en 

förståelse för vilka spelregler, värderingar, attityder och strategier som gäller (Lahdenperä 

2008, s. 32-33). Ansvariga i verksamheten bör skapa tillfällen för möten och diskussioner där 

olika typer av konflikter och motsättningar tydliggörs och ses som utvecklande (Ibid). För att 

möjliggöra detta samarbete är det viktigt att man som ledare och medarbetare är medveten om 

sin egen kulturella, sociala och etniska bakgrund och att det finns tydligt formulerade mål och 

tid för utvärdering och reflektion (Ibid, s. 34).  

Jag försöker se på mitt dilemma utifrån andra perspektiv och andra ögon. Dels utifrån 

läroplanens mål men också utifrån Kattas synsätt och dels utifrån Emilie. Jag kanske känner 

för mycket med Katta och tar hänsyn till att hon faktiskt inte har någon utbildning och därför 

kanske är osäker i sin roll samt att hon har en annan barnsyn än jag. Om jag ser saken ur 

Emilies ögon så vet jag att vi pedagoger både kan släcka och tända barns känslor som jag 

tidigare nämnt. Emilie kanske inte vågade säga att hon ville klä på sig själv utan anpassade sig 

efter Kattas bemötande. Jag funderar på Emelies beteende och min uppfattning och tänker att 

det är viktigt att vi diskuterar våra olika synsätt för att utveckla oss själva. 

Författaren Jenny Gren beskriver i boken Etik i pedagogens vardagsarbete pedagogens etiska 

ansvarsområden. Hon menar att pedagogen har ett etiskt ansvar gentemot barnet som kan ses 

som själva kärnan i uppdraget. Pedagoger som arbetar i förskolan har också ett etiskt ansvar 

gentemot föräldrarna, lagar och regler, ledningen och arbetsplatsen, förskolans arbetsplan och 

mål, yrket och gentemot sina kollegor (Gren 2001, s. 53). Vidare menar hon att det etiska 

ställningstagandet vad det gäller lagar och läroplanen är primärt. Pedagogen måste ta ställning 

till de värden och de mål som anges och fråga sig själv om man är beredd att arbeta efter 

dessa. Hon menar att det inte är etiskt försvarbart att arbeta inom förskolan utan att acceptera 

och godkänna de grundläggande värdena och målen som finns. Eftersom verksamheten och 

samhället är förändringsbara och när vi får nya läroplaner och lagar ändras också synen på 

barn och synen på lärande. Detta ställer nya krav på oss pedagoger. Yrkesrollen måste 

ständigt utvecklas och en etisk aspekt kan vara att hålla sig informerad om nya rön, kräva 

utbildning och värna om sin kompetens (Ibid, s. 36). Hon talar också om pedagogens etiska 

ansvar för relationen till kollegorna och menar att det krävs att man är klar över spelreglerna 

på arbetsplatsen och att det på förskolan är extra viktigt eftersom pedagogernas förhållningsätt 

till varandra blir ett föredöme för barnen.  

Jag måste alltså vara medveten om mitt uppdrag och arbeta efter de lagar och regler som 

råder. I mitt dilemma upplever jag det som en konflikt mellan vilket ansvarsområde som är 
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viktigast. Är det viktigast att Emilie i min händelse möts av ett ”lärtillfälle” eller är det 

viktigast att hon möts med respekt och blir lyssnad på? Eller räcker det att hon mår bra får torr 

blöja och kläder på sig? Ska jag acceptera Kattas omedvetna sätt? Hur kan vi skapa möjlighet 

till att reflektera över sig själv och förskolans verksamhet? 

 

Att skaffa sig nya kunskaper 

Hans–Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet leder för närvarande ett 

forskningsprojekt med särskild inriktning mot kvalitetsutveckling inom förskola. Han har 

skrivit en artikel i Förskoletidningen som handlar om vuxnas lärande i förskolan. Han frågar 

inledningsvis ”vad är det som gör att man gör det man gör när det som händer händer?” 

(Scherp 2012/5, s. 33). Han förklarar att ibland agerar man utifrån hur man brukar göra 

genom att lita på att de traditionella lösningarna är de bästa. Problem med att alltid följa 

traditionen är att den uppstått i och fungerat bra i en annan kontext än den man har i dag. Att 

enbart genom goda tips och råd ta över ett arbetssätt utan att se till helheten samt ha förståelse 

för bakomliggande teorier. Det har en viss tendens till att läroprocessen blir ytlig och ger ett 

sämre resultat än det tidigare kanske pedagogiskt omedvetna arbetssättet. Scherp menar att det 

är viktigt att pedagogerna har en förståelse för uppdraget och sina egna kunskaper för att 

kunna bidra till barns lärande och utveckling (Scherp 2012/5, s. 24-25). Om förändringar i 

görandet inte åtföljs eller föregås av en förståelse som är förenlig med förändringen finns det 

risk för att förändringen blir kortvarig. Kvaliteten på lärandet är beroende av att man 

uppmuntrar till ett kritiskt tänkande och att man finner det angeläget att ifrågasätta inarbetade 

rutiner. Han framhåller vikten av att lärandet inte stannar hos några få av förskolans 

medarbetare utan att lärandet blir gemensamt (Ibib, s. 25). Att lära sig nya saker innebär att ta 

till sig ny information, man förstår något på ett annat sätt än tidigare och att lära genom 

erfarenhet kan beskrivas som en process där en person upplever någonting som följs av en 

reflektion. Att inneha ett reflekterande förhållningssätt är viktigt och livsnödvändigt när det 

gäller att ta till vara på sina erfarenheter (Ibid, s. 28). Jag tror att det kan vara svårt att 

acceptera att man inte är pedagogisk medveten i alla situationer och därmed måste erkänna att 

man ibland handlar pedagogiskt omedvetet. Jag håller med Scherp att vi måste bli bättre på att 

kritiskt granska oss själva. Genom att ta del av varandras kunskaper kan vi få andra perspektiv 

och större förståelse för vårt uppdrag och kan på så sätt skapa ett nytt gemensamt arbetssätt. 
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Slutord 

Mitt syfte med denna essä var att utforska och reflektera över pedagogers skilda 

förhållningsätt, pedagogisk medvetenhet, pedagogernas olika ansvarsområden och hur det 

påverkar det dagliga arbetet på förskolan.  

Jag har fått större förståelse för hur svårt det kan vara att skapa en gemensam syn på hur barn 

lär, målen i läroplanen och våra ansvarsområden i arbetslaget eftersom vi till stor del är 

påverkade av vår bakgrund och vårt tidigare synsätt. Det är något vi måste arbete med 

fortlöpande, det går inte att avsäga sig sitt ansvar och göra som man alltid har gjort eftersom 

det strider mot vårt uppdrag. Ett första steg är att reflektera över sina egna handlingar. 

Johanna Hjertström Lappalainen är filosof och beskriver i texten I begynnelsen var fantasin 

reflektion som en ”förmåga att stanna upp eller ta ett steg tillbaka för att betrakta sina insikter 

och begär (Hjertström Lappalainen 2009, s. 18). Men för att vi lättare ska kunna reflektera 

över våra handlingar krävs det kanske att vi först diskuterar och gemensamt kommer överens 

hur vi vill möta barnen i olika situationer på förskolan. Vad har jag för barnsyn? Vad är mitt 

ansvar? Hur tolkar jag läroplanen? 

Som förskollärare krävs det som jag ser det både mod och självkänsla. Jag måste våga 

ifrågasätta mig själv och ibland också mina kollegor samt våga ta upp saker till ytan. Att vara 

medveten innebär att man lättare kan göra val utifrån varje situation man möter. Jag kan 

använda mina kunskaper och erfarenheter och använda ”det tredje ögat” men för att bli 

medveten krävs det kunskap om mig själv och hur min bakgrund format mig eftersom det 

spelar stor roll hur vi tolkar och förstår olika situationer. 

Många gånger är det inte vår teoretiska kunskap som är det viktigaste utan hur vi handlar just 

i stunden, vilket ansvar tar jag för mig själv, barnen och förskolan? Det gäller att ta tillvara på 

tillfällen i vardagen och skapa givande ”lärtillfällen” genom att möta barnen genom att lyssna 

in, känna av och handla utifrån det. Det krävs en närvaro och ett lyssnande och vi får inte inta 

en inställning där vi tror att vi vuxna vet bäst och handla efter traditionella mönster. 

Som pedagog på förskolan behöver vi reflektera över vår barnsyn, vårt förhållningsätt och 

inse att vi aldrig är fullärda. Samhällets krav och forskning om barn ändrar sig hela tiden och 

det kommer säkert alltid komma nya rön, nya läroplaner därför är det viktigt att som pedagog 

vara medveten om sina egna handlingar, vara öppen för förändringar och nya synsätt för att 

möta det samhälle vi lever i idag. Vi måste träna på att reflektera över oss själva, ta till oss 

styrdokument och samtidigt vara närvarande och lyhörda för barnen. Det gäller att vara 
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ödmjuk och inse sina brister även om det ibland skapar oro och ängslan. Men samtidig 

bestämd och stå upp för och följa läroplanens intentioner. Vi kan endast förändra oss själva 

och därför krävs det ett engagemang och en vilja till att utveckla sig själv. 

Essän har fått mig att inse att det finns olika perspektiv på barns lärande och vems ansvar det 

är att barn lär och samtidigt får en god omsorg. I ett arbetslag bör det finnas tydliga 

ansvarområden och ett öppet klimat där alla vågar diskutera pedagogisk medvetenhet och 

omedvetenhet och dess konsekvenser för arbetet. 

Det finns svårigheter i att förändra andra människor och deras förhållningsätt som ensam 

förskollärare och det är viktigt att alla inser sin betydelse och har förståelse för sitt uppdrag på 

förskolan. Skolinspektionens rapport Förskola, före skola – lärande och bärande visar på att 

det finns problem med att ett fåtal av pedagogerna på förskolan, till exempel nyutbildade 

förskollärare förväntas förmedla och sprida sin kunskap vidare. Rapporten visar tydligt att det 

sällan bidrar till någon högre grad av förändring och trots att man ofta som nyutbildat kommer 

tillbaka med entusiasm är det svårt för en enskild medarbetare att förmedla kunskapsinnehåll 

och förståelse för nya insikter (Skolinspektionens rapport 2012, s. 23). Det finns en 

tveksamhet hos en del pedagoger att ta till sig förskolans nuvarande uppdrag, det kan till 

exempel gälla de som arbetat länge i förskolan eller de som saknar pedagogisk utbildning. 

Därför vill jag som slutord poängtera: Att det är dags att vakna upp och bli medvetna om 

vårt uppdrag, ta ansvar och försöka mötas för att på bästa sätt utveckla oss själva, barnen och 

på så sätt höja kvalitén i förskolan. 

 

Vi människor skapas och skapar oss själva i reflektionen, som utgörs av ett slags 

ständigt pågående inre dialog där tidigare erfarenheter relateras till nuet – men 

även en möjlig framtid (Fjelkestam 2009, s. 7). 
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