
 

  

"Jag vill inte bara överleva 

dagen" 

– En essä om organisationens och etikens 

betydelse i förskolan.  

Södertörns högskola | Interkulturell lärarutbildning mot förskola, 

kombinationsutbildning | Utbildningsvetenskap C 30 hp | Examensarbete 
15 hp | Höstterminen 2013 

 

 

 

 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Marie Jansson 

Handledare: Ursula Naeve-Bucher 

 



 

2 

 

Title: "I do not want just to survive the day" - An essay on the importance of organization and  

ethics in preschool. 

Author: Marie Jansson 

Mentor: Ursula Naeve-Bucher 

Term: Autumn 2013 

 

Abstract 

In my story, I describe a team organization, which has become dysfunctional because of a 

reorganization, where two departments have been merged into one. The story illustrates, how 

differently we educators prioritize our work, something that affect the children. I also describe 

about how established structures cease to be functional as the team receives new prerequisites 

for carrying out its work.  In connection with the reorganizing, of the organization, a new 

kindergarten teacher was employed to complement the team and after eight month I was 

hired. This led to the fact that the organization was inspected with new fresh eyes, something 

that resulted in collisions between our different approaches. I will underline the importance of 

intercultural encounters as a way to develop an understanding of the different approaches and 

our different perspectives on knowledge that exist in the team. This essay will address the 

problems which old established structures brings with them and show how important it is with 

reflection to success in changing them. My essay also discusses different forms of 

organizations and how important it is that they have good leadership. This I will carry out by 

combining my practical experience with  different theories. From an ethical perspective I will 

reflect how important it is in pre-school to have good role models as teachers. This mean that 

we need a common ethical ground to stand on, something which benefits the children. In my 

essay I will also show the importance of having access to good educational activities and 

environments that are constructed from a child´s perspective. I will also try to answer the 

following question: How can our team work toward a durable pedagogic environment with 

sustainable structures that can encourage our pedagogical leadership and give us a functional 

organization to work in? 

Keyword: Organization, leadership, established structures, ethics, child perspective, 

pedagogical environment, sustainable development  
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Sammanfattning 

I min berättelse beskriver jag en arbetslagsorganisation som har blivit dysfunktionell på grund 

av en omorganisering där två avdelningar har blivit till en. I berättelsen framgår det hur olika 

vi pedagoger prioriterar i vårt arbete och hur detta påverkar barnen på avdelningen. Jag 

berättar också om hur de etablerade strukturerna inte längre blir funktionella eftersom 

arbetslaget har fått nya förutsättningar att arbeta efter. I samband med avdelningens 

omorganisation anställdes en ny förskolelärare utifrån och åtta månade senare anställdes jag. 

Detta medförde att organisationen granskades med nya ögon, vilket medförde krockar mellan 

olika synsätt. Därför tar jag i min text upp vikten av de interkulturella mötena och att genom 

dem ge en förståelse för de olika synsätt och kunskapssyner som finns inom arbetslaget. Essän  

tar upp den problematik som gamla etablerade strukturer medför och visar på att reflektion 

har stor betydelse  för att ett förändringsarbete ska kunna ske. Den tar också upp olika 

organisationsformer och hur viktig ledarskapsrollen är inom dessa. Detta undersöker  jag 

genom att utgå från mina egna praktiska erfarenheter men även koppla dem med olika teorier. 

Jag kommer att utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över betydelsen av goda förebilder som 

pedagoger i förskolan, vilket innebär att pedagogerna behöver ha ett gemensamt etiskt 

förhållningsätt, vilket gynnar barnen.  Jag lyfter även i min essän fram hur viktigt det är att se 

den pedagogiska verksamheten och miljön utifrån ett barnperspektiv. Jag vill i min essä kunna 

få ett svar på hur vi inom arbetslaget ska kunna arbeta fram en hållbar pedagogisk miljö med 

hållbara strukturer som ska främja vår pedagogiska ledning och ge oss en funktionell 

organisation att arbeta i. 

Nyckelord: Organisation, ledarskap, etablerade strukturer, etik, barnperspektiv, pedagogisk 

miljö, hållbar utveckling 
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”Jag vill inte bara överleva dagen.” 

När jag går upp för backen till förskolan som jag nyligen börjat på känner jag både en stor 

glädje inför dagen men även ett sting av oro för hur den kommer att bli. Snön vräker ner och 

SMHI har utfärdat en klass två varning, vilket kommer att innebära att vi måste hålla oss inne 

på förmiddagen. Förra året genomfördes en omorganisation på förskolan, där fyra avdelningar 

blev till två. Hur ska vi få dagen att fungera med 32 barn utspridda på två avdelningar? Oron 

gnager i mig när jag tänker på att innemiljön och barngruppen inte är funktionella ihop, inte 

heller strukturen i vår arbetsorganisation. Jag visste innan jag tackade ja till mitt nya arbete att 

avdelningen som jag skulle arbeta på inte fungerade på ett tillfredsställande sätt, vilket jag i 

det läget tog som en utmaning.  

Jag knappar in koden och kliver in på förskolan. Det känns fortfarande nytt för mig och jag 

har ännu inte hunnit bygga upp relationer med alla kollegor och barn. Tina som är 

avdelningsansvarig, möter mig i hallen. 

- Välkommen till kaoset, säger hon och brister ut i ett stort leende. 

Tina känner jag sedan tidigare, vilket var ännu en anledning till att jag tackade ja till arbetet. 

Tina är en kompetent nyexaminerad förskolelärare, enligt mig. Hon berättar att hon ska gå på 

ett extra insatt möte med chefen. 

Jag går och hänger av mig för att sedan gå in på avdelningen. Jag märker direkt att 

barngruppen är orolig och vet att jag behöver göra något innan det blir alldeles rörigt på 

avdelningen. Jag hinner knappt säga hej och ”kolla läget”, innan första konflikten möter mig. 

- Marie, kom Johan och Tim bråkar. Du måste komma NU! säger Tyra och drar mig i 

armen. 

Jag följer med Tyra. Tim sitter och gråter och Johan är arg och säger att Tim är en bajskorv. 

Jag har ett samtal med dem om värdegrunden och vi resonerar fram att kompissolen inte står 

för att göra illa varandra eller kalla varandra bajskorvar. Jag ser mig omkring i ”lekrummet” 

som inte ger mig något lugn. Jag ser inte heller någon inspiration till konstruktiv lek. Det 

finns knappast några möbler och de leksaker som finns ligger slängda huller om buller. I ett 

försök att hitta hyllor till materialet har det plockats bort garderobsdörrar, vilka nu gapar 
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öppna med sin avskrapade färg från madrassväggar som tagits bort och med spår från sin 

tidigare användning. De röda pappersklossarna far fram och tillbaka i rummet utan att någon 

egentligen leker med dem. Det slår mig att miljön inte hjälper dessa barn till att respektera 

varandra och sin omgivning. I ögonvrån ser jag att inne i det lilla rummet intill ”lekrummet”, 

där jag befinner mig, att Freja har klättrat upp på diskbänken och står och sliter ut saker från 

överskåpet och kastar ut det i rummet.  

I samma stund når Toves vrål mina öron. Frustrationen inom mig börjar stegra och jag undrar 

i en flyktig tanke vad har jag gett mig in på? Samtidigt som jag går in till Freja för att samtala 

med henne om varför det blev fel kommer Liam som är 2 år och 1 månad och drar mig i 

benet. Han söker min uppmärksamhet och han vill att jag ska följa med honom. Hans ögon är 

fulla med liv och det riktigt spritter i hans lilla kropp. Jag tar Liam i knät och säger att jag 

snart ska följa med honom. Jag ska bara prata lite med Freja först. När jag sitter nere på golvet 

funderar jag över vad rummet inbjuder till för lek. Det ligger lite filtar slängda på golvet och 

några röda klossar har letat sig in även hit. På en hylla ligger det lite "småbarns" leksaker. 

- Men Marie, jag behöver saker att sätta på filten så att inte min koja blir förstörd. Det 

var inte meningen att göra illa Tove, säger Freja innan jag hinner säga något.  

Liam och jag går hand i hand ut till det andra stora rummet som ligger intill ”lekrummet”. 

Theo står glatt på ett vägghyllebord och äter kritor och pärlor. Linus och Emelie sitter vid det 

runda bordet och målar och Livia står och tittar på och visar genom sitt kroppsspråk att hon 

också vill måla. Varför finns det ingen vuxen i rummet tänker jag men till Theo säger jag 

glatt: 

- Vill du rita på papper? Sätt dig på stolen så ska jag plocka fram till dig. 

Det ligger pennor, kritor, papper och pärlor överallt på bordet och på golvet. Ylva kommer in 

med Milo i famnen och förklarar att hon har bytt på honom. Men var är Lena och Linnea, 

funderar jag tyst innan jag öppnar munnen för att fråga. Ylva förekommer mig och säger att 

Lena är på rast, eftersom hon öppnat och Linnea kommer snart. Rast nu, tänker jag, är det 

verkligen passande? Det är mycket jag inte förstår på min nya arbetsplats, mycket som oroar 

mig inför förskolans uppdrag att se till att alla barn lämnas till en säker och utmanande miljö 

och en organisation som medför trygghet till barnen och en bra och stimulerande verksamhet.  
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Jag beslutar mig för att ta med några av de större barnen till ”den andra” sidan av avdelningen 

för att ge dem något bra alternativ att göra. Därför tar jag med mig plus-plus och tar ut 

smålegot från förrådet. Lena, Linnea och Ylva är kvar med de små. Jag hoppas med detta 

initiativ, att barngruppen lugnar ner sig.  

Vi leker och bygger tillsammans och det sociala samspelet tränas för fullt, vilket jag med 

glädje konstaterar. Ella och Liam ”smiter” in till oss, glatt hoppande och dansande medan de 

sjunger ”Hä komme pippi ångrump”.  

Jag försöker få kontakt med Lena som sitter på en ”vuxenstol” och pratar med Ylva och 

Linnea. Jag tror inte de märkt att Liam och Ella har försvunnit från dem. Jag får ingen kontakt 

utan ber Freja att gå till Lena och tala om att Liam och Ella är hos oss. Lena tittar på mig med 

en undrande blick. Jag säger högt genom de två hallar som finns emellan oss att Liam och 

Ella kan vara kvar hos mig.  

- Jaha har de gått dit, får jag till svar av Lena. 

Johan kommer fram till mig och ber om ett stort vitt papper. Jag skickar honom till någon av 

de andra pedagogerna eftersom pappret finns där de är, samtidigt skriver jag ner stora papper 

på min lista över vilka material som behöver finnas tillhands även på denna sida. Rummet jag 

gått in i är fullt av bord, eftersom det är här alla barnen äter. Den här sidan består även av ett 

stort rum där småbarnen sover, vilket gör det oåtkomligt för lek, vilket jag tycker är synd. Hur 

länge kan jag fånga barnen med bordaktivteter? Mina tankar snurrar runt i huvudet. Går det 

att få organisation och miljö att fungera här på avdelningen? 

Johan kommer störtgråtande tillbaka och skriker ut i rummet att Lena är dum innan han 

försvinner in och gömmer sig i ett annat rum. Eftersom Siv, vår lokalvårdare, kommit har jag 

möjligheten att gå ifrån barnen för att se varför Johan är så ledsen och upprörd. 

- Jag fick inget papper. Lena sa att jag inte fick gå in i förrådet.  

Jag känner hur arg och ledsen han är och jag upplever att han känner sig kränkt. Frustrationen 

kryper i min kropp igen. Jag frågar Siv om det är okej att jag går och hämtar ett papper till 

Johan. Lugn nu Marie, tänker jag, fastän hela min kropp säger mig något annat. Den är 
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stressad över att behöva lämna barngruppen för ett pappers skull. Av Lena som sitter på 

vuxenstolen och pratar med Ylva, får jag svaret att barnen inte får gå in i förrådet.  

- Frågade du Johan vad han ville ha inne från förrådet, undrar jag. 

- Nej, det gjorde jag inte. Det kanske jag skulle gjort, svara Lena mig.  

Med en uppgiven blick och en lätt irriterad röst säger jag till Lena att jag skickar tillbaka 

Johan till henne. Jag märker att Ylva känner av mitt humör när jag möter hennes osäkra blick 

innan jag går tillbaka.  

Det sprider sig en härlig matdoft på avdelningen. Lunchen är avklarad och det är nu snart dags 

för 32 barn att hitta sin ”vila”, vilket är ett kritiskt ögonblick. Jag ser att barnen vid Tinas bord 

är klara och hör henne säga till dem att gå till sin vila. Jag ser mig omkring på tallrikarna vid 

mitt bord och ser att vi inte är klara än och blir smått stressad över att jag nu behövs inne i ett 

annat rum för att ta emot 5-åringarna som jag ska läsa saga för. När jag äntligen kommer dit 

möts jag av skrik och spring och en Freja som sitter under ett bord och gråter. Jag lyckas trots 

oroligheterna att samla barnen kring flanosagan. När jag precis ska börja läsa kommer Liam 

och Theo inspringande i rummet.  De ska vara inne på sovvilan och jag blir irriterad över att 

Ylva och Lena, som idag ansvarar för sovvilan, inte har ”koll” på sina barn. Ändå har vi på 

mina tre veckor som jag arbetat här gått igenom rutinerna efter lunch flera gånger. Jag undrar 

var det brister idag även om jag har mina aningar? Jag går tillbaka med Liam och Theo som 

ska sova på ”andra sidan”, två rum och två hallar bort. Ovetandet över om vad som kanske 

möter mig när jag kommer tillbaka till sagostunden gnager i mig samtidigt.   

Äntligen lunchrast! Jag sjunker ner i soffan och pustar ut med en kopp kaffe. Jag funderar 

över förmiddagen och känner en stark oro över det jag observerat under mina tre veckor på 

förskolan. Jag ser en pedagogiskmiljö som är torftig och fattig på möbler och material. Den 

känns i det närmsta omöjlig att få till på ett välfungerande sätt under de förutsättningar som i 

dagsläget råder. Jag har under mina få veckor på förskolan deltagit i en arbetslagsorganisation 

som är dysfunktionell i sammanhanget att ta hand om en stor barngrupp, både vad det gäller 

säkerhetsmässigt men även ur en synvinkel att vi har en Läroplan att arbeta efter. 
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Syfte och frågeställning 

Jag upplever att förskolans omorganisation från två avdelningar till en, i nuläget fungerar på 

ett arbetssätt som grundar sig i att endast överleva dagen. Jag vill därför undersöka olika 

perspektiv i ledarskapsfrågan i min essä och synliggöra hur en dysfunktionell organisation 

kan påverka arbetsmiljön negativt, vilket i sin tur påverkar barnen. 

Förskolan måste kunna garantera barnen en trygg och säker miljö, där barnen lär sig 

respektera varandra, vuxna och materialet. Förskolan måste också se till att vi kan erbjuda 

barnen en pedagogisk miljö som kan utmana dem utifrån deras behov och intressen samt 

kunna efterleva läroplanens mål. Därför vill jag i min undersökning synliggöra hur viktigt det 

är med en funktionell organisation med en bra struktur och ett välfungerande arbetssätt på 

avdelningen. Jag vill även lyfta vikten av att ha en pedagogisk miljö som stimulerar barnen. 

Jag vill i min essä belysa hur organisation, ledarskap och pedagogisk miljö är grunden till att 

få en trygg och fungerande barngrupp vilket i sin tur leder till ett hållbart arbetsklimat på 

förskolan. 

Min huvudsakliga frågeställning blir utifrån mitt dilemma: 

 På vilket sätt påverkar bristande ledarskap och organisation vår avdelning? 

 Hur påverkar den pedagogiska miljön barngruppen och arbetslaget? 

 Hur kan vi arbeta fram en hållbar pedagogisk miljö och en hållbar struktur som 

främjar en pedagogisk ledning och en funktionell organisation? 

Genom att reflektera över och arbeta med dessa frågor vill jag resonera fram en förståelse 

över vilka problem vi dagligen möter och vilka verktyg vi behöver för att arbeta fram en 

fungerande pedagogisk miljö. Min förhoppning är att dessa kunskaper om dilemmat ska 

kunna leda oss fram till en hållbar utveckling på min arbetsplats, där jag inte "bara överlever" 

dagen.  

 

Metod 

Jag har valt att skriva min C-uppsats i essäform, vilket innebär att reflekterandet kring mitt 

dilemma kommer att ges stort utrymme i min text. Jag har i mitt dilemma inte angett 
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förskolan eller avdelningens namn. Alla namn som förekommer, förutom mitt eget är 

fingerade och vissa händelser har jag bytt ut till en liknande situation som kan påvisa mitt 

dilemma.  

Jag kommer att använda mig av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, det vill säga att jag likt en 

hermeneutiker vill finna en fördjupad förståelse i ett ämne, i mitt fall blir det mitt dilemma på 

min arbetsplats, vilket jag gör genom att vara "subjektiv" och engagerad i min situation som 

Runa Patel och Bo Davidson i sin bok Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning anser viktigt för den som undersöker ett 

problemområde (Patel & Davidson, 2003, s. 29). Jag vill även genom teorin ge en objektivitet 

till mitt dilemma genom att neutralisera det till allmänna kunskaper. 

Jag kommer i reflektionsdelen beskriva olika perspektiv på mitt och arbetslagets 

förhållningssätt, gentemot varandra och barnen. Vad är vi för pedagogiska ledare och 

förebilder inför våra barn i den organisation som vi befinner oss i? Jag vill betrakta min text 

ur ett kritiskt perspektiv. Genom det vill jag att mitt dilemma ska belysas i ett större 

perspektiv, vilket kan ge mig kunskap om våra arbetsrelaterade problem. Detta menar Jonna 

Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz i "Tänkandets gryning" är ett betydelsefullt moment 

i reflektionsarbetet (Hjertström Lappalainen & Schwarz, 2011, s. 99). Jag kommer under 

reflektionsdelen inta ett filosofiskt synsätt eftersom jag kommer att utgå från den kunskap jag 

har i min praktik, det vill säga min situation, vilken jag kommer att reflektera över. I det 

reflekterande arbetet kommer jag att finna kunskaper som förhoppningsvis leder mig till en 

förnyad praktik i situationer liknande mitt dilemma. Detta filosofiska synsätt menar Bernt 

Gustavsson i boken Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning är den 

reflektion som utgår från människans handlingar och reflektionerna kring dem (Gustavsson, 

2000, s. 101). 

Det är viktigt att jag använder mig av ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket jag tolkar 

utefter Patel och Davidson och som innebär att jag tar in olika aspekter när jag undersöker och 

reflekterar kring mina frågor i mitt dilemma (Patel & Davidson, 2003, s. 26). Olika synvinklar 

i form av teoretiska kunskaper (episteme), vilket innefattar den litteratur jag kommer att 

använda mig av, men även den praktiska kunskapens betydelse i sammanhanget, vilket står 

för den "tysta kunskapen" baserad på de erfarenheter som vi tillskansat oss under vår livstid. 

Den grekiske filosofen Aristoteles som levde 384-322 f.kr. ansåg, enligt idéhistoriken och 
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forskaren Bernt Gustavsson, i boken Vad är kunskap? att det finns två former av praktisk 

kunskap, dels den som är praktisk-produktiv, techne, och dels den praktiska kunskap som är 

sammankopplad med etik och politik, det vill säga praktisk klokhet som Aristoteles gav 

begreppet fronesis, (Gustavsson, 2002, s. 13 & 14). De tre kunskapsformer, vetenskaplig-

teoretisk kunskap (episteme), praktisk-produktiv kunskap (techne) och praktisk klokhet 

(fronesis) kommer att vara betydande i mina reflektioner i texten där jag ska tillskansa mig 

nya kunskaper och insikter i mitt dilemma (Ibid. s. 13).  

I min reflektionsdel kommer jag i mitt val av problemområde undersöka hur olika 

organisation och ledarskapsformer  påverkar arbetet i förskolan. Jag kommer också att 

undersöka hur viktig pedagogrollen är ur ett etiskt perspektiv och ur ett barnperspektiv för att 

ge barnen en bra miljö och värdegrund på förskolan. 

 

Reflektionsdel 

Förskolans uppdrag är enligt Läroplanen att "Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 

för alla barn som deltar." (Lpfö -98 rev. 2010, s. 5). Detta kommer jag i min reflektionsdel 

genom mitt dilemma påvisa att vi, på min avdelning, i nuläget brister på i vissa avseenden. 

Det finns förklaringar till varför detta förekommer på avdelningen eftersom den i nuläget inte 

fungerar på grund av den omorganisation som varit, vilket medfört ett nytt sammansatt 

arbetslag och en större barngrupp. Detta har bland annat lett till att etablerade strukturer som 

varit funktionella inte längre är det. 

 

Etablerade strukturer 

Av författaren Jon Ohlsson i boken Arbetslag och lärande. Lärares organiserande av 

samarbete i organisationspedagogisk belysning tolkar jag att begreppet organisation betyder 

att man inom en gemensam verksamhet är samordnade och strukturerade. Inom den, 

organisationen, pågår det en ständig process i samspelet, där individen är med och bestämmer 

men även låter sig bestämmas över och där individen formar sig men även formar andra. 

Detta processande inom organisationen innefattar ett utövande kring makt och förhandling 
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men ska också vara meningsskapande. I en organisation etableras det starka strukturer som 

innefattar rutiner, vanor och regler (Ohlsson, 2004, s. 45). 

Jag vill stanna upp och reflektera över organisationens betydelse eftersom jag anser att en del 

av mitt dilemma bottnar sig i just de etablerade starka strukturerna som finns på min 

arbetsplats. Dessa strukturer som innefattar bland annat etablerade vanor och rutiner, vilket 

jag har uppmärksammat existerar på både gott och ont. Jag tänker på min situation i 

berättelsen då jag kommer in och hittar Theo, ensam utan någon vuxen i närheten, sittandes på 

väggbordet, ätandes pärlor. Ylva var borta och bytte blöja och Lena hade gått på sin rast, 

eftersom hon började tidigt. En rast som vi pedagoger endast får ta om verksamheten tillåter, 

enligt förskolechefen. Hur kommer det sig att Lena tyckte att verksamheten tillät det? Jag har 

förstått av Tina, avdelningsansvarig, att denna fråga har lyfts vid ett flertal tillfällen, utan att 

ge några resultat i verksamheten. Tina är liksom jag, relativt ny på arbetsplatsen. Detta medför 

att min och Tinas syn på hur vårt uppdrag i förskolan ser ut, samt hur vi definierar att 

verksamheten tillåter en rast, krockar med de etablerade vanorna som sitter etsade inom 

förskolans väggar. Denna rastdiskussion finns även på eftermiddagen då de pedagoger som 

arbetar sent har möjlighet till rast om verksamheten tillåter. 

 

Om verksamheten tillåter 

Denna situation hittar jag inom den osynliga aspekten av det isberg som professor i 

interkulturell pedagogik och forskningsledare vid Centrum för skolforskning vid 

Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, Pirjo Lahdenperä, beskriver i sin bok Interkulturellt 

ledarskap förändring i mångfald. Den informella rutinen om rast finns inte nedskriven 

någonstans, eftersom enheten bjuder på den om verksamheten tillåter. Denna osynliga aspekt, 

rasten, krockar enligt mig med den synliga delen av isberget som består av förskolans 

uppdrag, genom dens mål och verksamhetsplaner (Lahdenperä, 2008, s. 25).  Det finns inget 

dokument som säkerhetsställer hur vi ska definiera "om verksamheten tillåter", vilket även 

gör själva begreppet "om verksamheten tillåter" osynligt. Vi har alla inom arbetslaget olika 

synsätt kring den frågan. Det är jag och Tina, vilka är "nya" på arbetsplatsen som ifrågasätter 

den medan de som arbetat länge på förskolan anser att det alltid har fungerat. 
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Jag läser i Ohlsson att en fungerande arbetsorganisation med dess strukturer och de relationer 

som finns inom den inte styrs av en individ utan istället av "individ-i-relation till det 

sammanhang hon befinner sig i." (Ohlsson, 2004, s. 43), vilket hjälper oss att socialisera oss i 

den organisation vi ingår i. I den organisationen skriver Ohlsson att människan lär sig att 

anpassa sig till de etablerade regler och normer som finns (Ibid. s. 43 & 44). Menar författaren 

att jag borde anpassa mig till den etablerade strukturen angående rasterna på förskolan
 
och 

blunda för den problematik som den medför? 

 

Facklig aspekt på "om verksamheten tillåter" 

Det finns en synlig aspekt på denna vana, till att ta sin rast, i form av ett tvetydigt fackligt 

budskap från Kommunal, anser jag. Genom den aspekten kan jag få en förståelse för Ylvas 

och Lenas, bägge barnskötare, ställningstagande till rasten. I "Kommunalarbetaren" menar 

juristen Annett Olofsson att arbetsgivaren ska "anordna arbetet så att arbetstagaren kan ta de 

pauser som behövs." sedan skriver hon "Arbetslagen säger inget om pausernas längd eller 

antal, utan bara att man har rätt att koppla av en stund från arbetet när det är möjligt." 

(Olofsson, 2009-09-20), vilket innefattar två motsägelsefulla utsagor, anser jag. Denna 

formulering skapar återigen en osynlig aspekt av denna vana, rasten, hur man ska definiera 

"om det är möjligt". Jag anser att problemet ligger i definitionsfrågan av om verksamheten 

tillåter och inte i pauserna i sig. Den etablerade vanan att det alltid ska fungera att ta ut sin 

paus, krockar med att omorganisationen gett verksamheten nya förutsättningar att arbeta efter, 

vilket försvårat denna rastvana. Jag kan utifrån de fackliga synpunkter jag tagit del av ändå 

förstå att Lena och Ylva värnar om sina rättigheter till sin rast. Jag anser också att den 

motsägelsefulla beskrivningen till dem skapar utrymme för olika tolkningar, vilket leder till 

ett stort ansvar hos mottagaren att själv kunna ta ett informellt ledarskap i frågan. Jag har 

också tagit del av Lärarförbundets syn på pauser, vilka är mycket tydligare. I Lärarförbundets 

dokument står det att pauserna är en rättighet för förskoleläraren och att förskolechefen ska se 

till att arbetet organiseras så att pauserna möjliggörs (Lärarförbundet,  2013-08-28). Efter att 

ha tagit del av de två arbetsgruppernas olika formuleringar angående den starkt etablerade 

vanan, rasten på förskolan, kan jag förstå att orättvisorna i dem kanske bidrar till Ylvas och 

Lenas strikta syn på att ta ut sin rast, trots att inte verksamheten tillåter det, enligt min 

mening. Men trots denna förståelse kan vi inom arbetslaget inte blunda för de problem som 
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rasterna ofta medför. I min berättelse lyfts problemet med rasten då det visar sig att vi brister i 

tillsynen av barnens trygghet och säkerhet i form av att barn lämnas ensamma utan uppsikt. 

Upprinnelsen till denna problematik som jag beskriver angående Lenas rast var att Ylva gett 

henne tillåtelse att gå. Med den tillåtelsen anser jag att Ylva tar på sig ett större ansvar för 

barngruppen, vilket gör det oförståligt att hon väljer att lämna rummet med Theo och de andra 

barnen för att byta blöja på Milo. Hon går ifrån barnen utan att förmedla det efter att hon 

tillåtit Lena att gå på rast eftersom hon och Lena, enligt min tolkning, ansåg att verksamheten 

tillät det.  

I den här handlingen finns en annan etablerad vana på förskolan, det praktiska arbete, i det här 

fallet blöjbytet, vilket är högt prioriterat på arbetsplatsen. Det är inte endast vid blöjbyte, utan 

även vid andra tillfällen som dukning, ta hand om disken eller slänga sopor. Med detta menar 

jag inte att dessa praktiska arbetsuppgifter är oviktiga, bara att man måste välja att göra det 

genom att avväga med frågan om verksamheten tillåter det för tillfället. Eftersom Ylva gett 

Lena tillåtelse att gå på sin "paus", anser jag att blöjbytet kunde ha väntat en liten stund. 

Jag har även beskrivit det kritiska ögonblicket efter maten då 32 barn från ett år upp till fem år 

ska hitta sin vila. Vid detta tillfälle krävs det en tydlig struktur för att få denna rutin att 

fungera. Detta medför att den pedagog som har till uppgift att duka av finns tillhands för att 

hjälpa barnen till sin vila. Eftersom de praktiska uppgifterna, duka av, i detta fall anses ligga i 

fokus blir det en krock med synsättet att barnen ska prioriteras först. 

När förskolan bestämde sig för att genomföra en omorganisation genom att två avdelningar 

blev till en avdelning blev de gamla etablerade strukturerna med dess vanor inte längre 

funktionella i alla sammanhang. Detta anser jag är en orsak till den dysfunktionella 

organisation som jag i mitt nya arbete blivit en del av. 

 

Monokulturell organisation kontra multikulturell organisation 

Jag skulle vilja likna min arbetsplats organisation med den monokulturella 

organisationsformen. Inom den är man mån om att bevara rådande strukturer så som normer 

och värderingar. Detta gör att det försvårar arbetet med att förändra och utveckla nya 
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strukturer  (Lahdenperä, 2008, s. 27), vilket jag har fått erfara i negativ bemärkelse när det 

gäller vår arbetsuppgift att uppfylla förskolans uppdrag med de nya förutsättningar som 

omorganisationen medfört. Jag skulle vilja kunna säga att vi har en multikulturell organisation 

där vi istället utvecklar nya idéer och uppmärksammar nya perspektiv, vilket vi i 

omorganisationen har fått, ett nytt perspektiv att utgå ifrån. I den multikulturella 

organisationen har kommunikationen en stor betydelse och med den kan vi bli 

uppmärksammade på hur vi behöver arbeta med de problem som uppstått i samband med 

omorganisationen. För att kunna bearbeta arbetsplatsens kulturella "blindhet" som Adler 

belyser i sin bok International Dimensions of Organizational Behavior (Adler, 2002) enligt 

Lahdenperä,  behöver ledaren inom den multikulturella organisationen lyfta de osynliga 

delarna av kulturerna (Lahdenperä, 2008, s. 28), vilka i min berättelse handlar om de 

etablerade strukturerna på min arbetsplats.  

Jag vill uppmärksamma begreppet kulturell blindhet, vilket jag menar är en annan orsak till 

den dysfunktionella organisation som jag i min essä lyfter fram. De extra rasterna och de 

praktiska arbetsuppgifterna, vilka är djupt rotade i arbetssättet på min avdelning skapar en 

ohållbar struktur i vår organisation. I den kulturella blindheten kan jag även väva in 

pedagogernas förhållningsätt till förskolans uppdrag, vilket i förlängningen påverkar vår syn 

på barnen. Jag bär också med mig erfarenheter och strukturer från mitt tidigare arbetsliv, 

vilket betyder att även jag har en kulturell blindhet med mig i bagaget. 

Jag läser i Lahdenperäs bok att det krävs mod om ett förändringsarbete ska kunna ske. I 

arbetslaget krävs det ett öppet sinneslag för att kunna förändra sitt ställningstagande i olika 

avseenden och genom det "lära sig nya saker" som Lahdenperä utrycker det ( Lahdenperä, 

2008, s. 60). Hon menar att ett arbete med kulturkonflikter är ett svårt dilemma som kan 

innebära svåra påfrestningar för arbetslaget och dens ledare (Ibid. s. 61). 

Vårt arbetslag består av en förskolelärare som är avdelningsansvarig, mig själv och två 

barnskötare samt en ung outbildad vikarie. Denna konstellation av vuxna människor står för 

olika synsätt om förskolans uppdrag, vilken ständigt hamnar i kollisionskurs med varandra. 

Här är balansen med ett interkulturellt förhållningssätt mycket viktigt så att mötet mellan våra 

olika utbildningar och erfarenheter kan ge oss goda förutsättningar till att utforma en 

pedagogisk verksamhet som vi i arbetslaget och läroplanen står för.   
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Det informella ledarskapet 

Jag vill försöka förstå hur det kommer sig att de praktiska uppgifterna har sådan hög 

prioritering hos de två lite äldre barnskötarna på avdelningen, vilka har arbetat på förskolan 

under en mycket lång tid. Jag vet att de är missnöjda över sin arbetssituation och anser att vi 

har en för stor barngrupp. De medger, båda två, att de inte har tillräckliga kunskaper om 

läroplanen och dess mål eftersom de är utbildade för ca 35 år sedan och inte anammat allt nytt 

som hänt. När de gick sin utbildning i slutet av 70-talet var det enligt dåvarande Arbetsplan 

förskolans uppgift att uppfostra barnen i grupp och vikten av barnens lärandeutveckling hade 

ännu inte uppmärksammats så som det görs idag (Lindgren, 2003, s. 185). Journalisten 

Gabriella Eklund tar upp i sin bok  Jakten på demokrati i förskolan  hur gruppuppfostran 

ledde till att förskolan intog ett vuxenperspektiv genom att regler och rutiner tillsammans med 

att ha kontrollen över barnen stod i fokus. Med detta synsätt ville man sträva efter att 

normalisera barnen, vilket gjorde att barnperspektivet inte kom fram i verksamheten. 

Individen fick stå tillbaka för gruppen (Ekelund, 2011, s. 152). Detta synsätt krockar med den 

nya reviderade läroplanen som nyutbildade pedagoger arbetar efter, vilket jag anser skapar en 

osäkerhet hos de äldre barnskötarna. De försöker anpassa sig till den nya läroplanen med det 

individualistiska tänket, lärandet och kunskapsmålen, men jag tolkar att de är "rädda" för att 

göra fel. Kanske är det just den rädslan för att göra fel som får dem att prioritera de praktiska 

uppgifterna, vilka de behärskar och känner sig säkra på. Denna osäkerhet tillsammans med 

omorganisationen kanske också är det som bidrar till den "uppgivenhet" jag tolkat att de har 

inför sitt arbete.  

Detta får mig att fundera på att de inte tar ett informellt ledarskap över sig själva, vilket 

Lahdenperä menar att man gör när man tar ett eget ansvar över sig själv (Lahdenperä, 2008, s. 

24). Vad är det som gör att de väljer att vara passiva istället för att påverka sin situation? 

Kanske vill de inte ta på sig ett eget informellt ledarskap över en situation där de inte formellt 

har tilldelats den, utan förväntar sig att ledas av arbetslagets formellt utsedda ledare, den 

avdelningsansvarige? I väntan på att de känner sig trygga med sin nya ledare kanske de tar till 

sig sina trygga praktiska arbetsuppgifter för att de sedan i en funktionell organisation  ska 

kunna inta sitt informella ledarskap, där de själva är med och påverkar sin situation. Jag anser 

att denna insikt om hur de kanske resonerade kring sitt informella ledarskap tillsammans med 

att det kan ta tid att ändra på gamla etablerade vanor ger mig en förståelse inför den 
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"kulturella blindhet" som råder. Men jag vet också att så länge den existerar försvåras 

förändringsprocessen.  

Därför är det viktigt att våra olika synsätt kan mötas genom ett interkulturellt förhållningssätt 

som Johannes Lunneblad, lektor vid Göteborgs universitet, lyfter i sin bok Den 

mångkulturella förskolan och betyder att olika kulturers möten påverkar varandra. Han menar 

att samarbetet och förståelsen för varandra är viktig inom dessa möten där olika kulturer och 

synsätt möts (Lunneblad, 2009, s 27 & 28). Vi får i sammanhanget inte glömma bort barnen i 

det interkulturella mötet. De har rätten att möta en verksamhet som förskolans läroplan, står 

för. Därför anser jag att det är viktigt att vår avdelningsansvariga, i sin ledarskapsroll 

tillsammans med arbetslaget, måste arbeta fram en hållbar organisation med en struktur som 

gynnar barnen och arbetssituationen. 

 

Svåra förutsättningar inom ledarskapet 

Fil. dr. och legitimerad psykologen Lars Svedberg presenterar i sin bok Gruppsykologi en i 

Sverige omtyckt teori inom ledarskapet, det situationsanpassade ledarskapet, vilket är en teori 

som ekonomerna Hersey och Blanchard arbetat fram. Denna teorin bygger på att en person 

erövrar sig sitt ledarskap i en relation och att det därför inte är en position man tilldelats. I ett 

situationsanpassat ledarskap ska man vara lyhörd och kunna anpassa sig i olika situationer 

(Svedberg, 2003, s. 286).  

Jag tog tidigare upp i min text att man ska anpassa sig till den etablerade struktur som råder i 

en befintlig organisation. Tina började arbeta på förskolan i samband med omorganisationen  

men var inte med i planeringen inför den. Kanske är det då naturligt att man just anpassar sig 

till förskolans vanor och rutiner och med det blir det svårt att få till en förändring i ett senare 

skede, när problematiken uppstår. Jag tog även upp att jag liknade arbetsplatsen med en 

monokulturell organisation, där de etablerade strukturerna är viktiga. I den formen av 

organisation rekryterar man gärna en ledare inom organisationen (Lahdenperä, 2008, s. 27). I 

Tinas fall kommer hon utifrån organisationen, vilket gör att jag förstår att det kan bli 

svårigheter i förändringsarbetet. En naturlig ledarskapsroll med stöd av teorin om det 

situationsanpassade ledarskapet blir enligt mig, att man försöker anpassa sig till den rådande 

strukturen till en början.  
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Jag vill därför lyfta en annan teori inom olika typer av ledarskap. Den som Svedberg tar upp i 

sin bok där ledarskapet grundar sig mer på ett rationellt förhållningsätt. Det är sociologins 

fader Max Weber (1864-1920) som förespråkade den, enligt Svedberg (2003, s. 289). Detta 

rationella ledarskap utgår från en medveten handling i form av specifika mål eller specifika 

medvetna värderingar som man som ledare står för eller arbetar efter (Ibid. s. 289). Efter att 

Tina deltagit och anpassat sig till de etablerade strukturerna anser jag att ett rationellt 

ledarskap skulle kunna komplettera det situationsanpassade ledarskapet för att nå målet om en 

hållbar struktur.  

Det finns fyra olika stadier i det situationsanpassade ledarskapet som Svedberg skriver att 

ekonomerna Hersey och Blanchard har med i sin teori. Vi börjar med den första, "inledning 

och överblick". Under det stadiet ger ledaren tydliga instruktioner. Detta anser jag att Tina 

gjort genom att på arbetslagets reflektionsmöten tydligt gått igenom olika rutinsituationer, 

vilka även finns nedskrivna. Hon har också poängterat vikten av att barnen kommer i första 

hand. Ändå, om jag återgår till det kritiska ögonblicket inför vilan så prioriteras det 

fortfarande att duka av borden, framför att hjälpa till med barnen eller att få sin rast, fastän jag 

anser att, verksamheten inte tillåter det. Det för mig in på det andra stadiet av 

situationsanpassat ledarskap "förändring och tvivel".  Här blir ledaren frustrerad och besviken, 

vilket jag vet att Tina varit under sin tid på förskolan. Stadiet innefattar även att man lyfter 

fram problemet igen, vilket jag anser att Tina gjort.  

Jag kan nämna de två sista stadierna vilka är "genomförande och utveckling" samt "uppnådd 

empowerment" (Svedberg, 2003, s. 308). Med uppnådd empowerment tolkar jag att Hersey 

och Blanchard menar att man under stadiernas olika processer kommit fram till ett stadium 

där gruppen är tillräckligt kompetent för att klara, i mitt fall, att arbeta i en hållbar struktur på 

arbetsplatsen, med barnen och läroplanen i fokus. 

Jag anser även att förskolans chef, inför arbetslaget, står inför samma dilemma som Tina 

eftersom hon kräver att organisationen ska fungera och att hållbara strukturer ska arbetas 

fram, vilket i detta läge får henne att "hamna" i samma stadium av situationsanpassat 

ledarskap, förändring och tvivel. Frustrationen kommer när hon märker att arbetslaget inte 

fungerar, trots att insatser i form av extern handledning tillförts arbetslaget.  
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Jag återkommer till de två sist nämnda stadierna längre fram i min essä, där jag kommer att 

utveckla dem genom att reflektera över hur två pedagogers nya blickar på förskolans 

etablerade strukturer kan bidra till att nya idéer och perspektiv anammas.  

 

Etik och förhållningssätt 

I förskolan praktiserar vi mycket närhetsetik, vilket innefattar omsorg, ansvar och respekt, 

vilka i sin tur är grunderna till att vara en god förebild som pedagog enligt Henriksen och 

Vetlesen i boken Etik i arbete med människor  (Henriksen & Vetlesen, 2001, s. 207 & 208). 

Inom förskolan befinner vi oss alltid i en moralisk situation gentemot barnen, föräldrar och 

kollegor. Vi kommer dagligen stöta på händelser där vi pedagoger, har möjligheten eller 

tvingas att bestämma om vi vill vara ”goda” eller ”onda” i våra moraliska beslut (Ibid. s. 209). 

Etik och förhållningsätt är två begrepp som är synonyma med varandra eftersom etik handlar 

om att reflektera och integrera sina goda normer och värderingar i sitt eget handlande, det vill 

säga att man etiskt reflekterar över sitt förhållningssätt (Gren, 2001, s. 9 & 13). Inom 

förskolan har vi pedagoger, ett etiskt krav på oss gentemot barnen genom vår läroplan. Vårt 

uppdrag är att se till att: 

 Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta  upplevelser. 

 Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 

 rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 

 vuxna viktiga som förebilder. (Lpfö-98 rev. 2010, s. 4). 

Förskolans etiska normer och värden blir genom läroplanen ett viktigt och tydligt uppdrag för 

oss, pedagoger. Den ställer höga krav på pedagogernas förmåga att handla rätt och att 

reflektera över sitt handlande (Gren, 2001, s. 13). Pedagogen i min berättelse som skickar 

tillbaka Johan utan att ha tagit sig tiden att lyssna på honom när han ville hämta ett stort vitt 

papper, anser jag inte handlade rätt i denna situation. I situationen upplevde jag att Johan 

kände sig kränkt eftersom pedagogen inte tog sig tiden att lyssna på honom, vilket gjorde 

honom oviktig inför henne, enligt min tolkning av händelsen.  
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Immanuel Kant som är den mest kända filosofen inom pliktetik tar upp hur viktigt det är att 

"etiken säkrar rättvisan", vilket innebär att vi ska bli behandlade rättvist. Han menar, enligt 

Henriksen och Vetlesen att människovärdet blir kränkt när möjligheten att få bestämma över 

sig själv och handla fritt inte respekteras (Henriksen & Vetlesen, 2001, s. 154 & 155). 

Eftersom Johan inte fick göra sig hörd inför sin pedagog hade han ingen möjlighet att kunna 

påverka sin situation, vilket skapade en frustration inom honom som i sin tur ledde till ett 

känslomässigt utbrott.  

Kant beskriver att människan bör handla efter handlingsregler som hon kan stå för, vilket gör 

henne ansvarig till sitt handlande. Detta menar han enligt Henriksen och Vetlesens tolkning 

handlar om att ha moralisk integritet och att genom sitt praktiska förnuft ha förmågan att 

handla rätt (Henriksen & Vetlesen, 2001, s. 154). Men när människan inte handlar rätt blir det 

konsekvenser, i förskolans värld blir det barnen som drabbas. Hur kan vi komma till insikt 

med det problemet? 

När jag försöker att hjälpa Johan genom att jag går till andra sidan för att höra Lenas 

upplevelse av situationen anser jag ändå att hon under vårt samtal reflekterade över sitt 

handlande och ansåg själv att hon borde ha frågat Johan vad han ville, istället för att bara säga 

nej. När jag kritiskt betraktar mitt eget handlande i situationen anser jag att jag inte borde ha 

utsatt Johan för att gå dit och fråga ensam. Dels för att han är en pojke som ännu inte erövrat 

förmågan att argumentera för sig och dels för att jag vet att det förekommer mycket 

rutinmässiga nej från pedagogerna, vilket jag borde ha kunnat förutse eftersom jag vet att 

barnen inte får gå in i förrådet. Jag läser i Elisabeth Arnérs bok Barns inflytande i förskolan 

att när barn tar egna initiativ kan det överraska pedagogerna och man känner då en stress, 

vilket kan varit en anledning till Lenas nej till Johan. Arnér menar att "hur ska en människa 

veta vad i hennes tänkande som är för givet taget och oreflekterat, och är det för givet tagna 

det samma som något oreflekterat?" (Arnér, 2009, s. 44). Jag tycker att det är ett tänkvärt 

citat, vilket kan ge en förståelse inför de rutinmässiga nej som förekommer. I Lenas fall med 

Johan skulle man kunna säga att hon överraskades av situationen och tog till det för givet 

tagna nejet utan att reflektera över det i stunden, vilket i detta fall skulle betyda att det för 

givet tagna är oreflekterat. Detta är oreflekterat fram till att det konfronteras och utmanas av 

nytänkande. Förändring sker inte av sig självt utan kräver att man stannar upp och reflekterar 

över de invanda för givet tagna situationerna (Ibid. s.44 & 45).  
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Lenas nej till Johan medförde i sin tur att jag blev irriterad, vilket förmodligen Johan och 

andra barn i närheten av situationen kände av. Även Ylva kände av min irritation, vilket 

förmodligen medförde att jag hjälpte till att spä på hennes osäkerhet inför sin tillit till sitt 

erfarenhetsbaserade yrkeskunnande. Mitt handlande var tänkt att visa Johan att han var 

förtjänt att bli lyssnad på, men jag borde kanske istället gett Johan en förståelse för Lenas 

situation istället för att "undergräva" henne inför Johan. Denna situation skulle jag kunna 

jämföra med att det för givet tagna är oreflekterat. Jag tog för givet att Lena inte gav Johan sin 

uppmärksamhet på grund av att hon inte orkade ta sig den tiden, istället för att ge henne en 

förståelse i situationen. Om jag stannat upp och reflekterat över mitt handlande mot Lena hade 

jag hanterat det annorlunda, framförallt hade jag valt en bättre tidpunkt för att ifrågasätta 

hennes nej till Johan. Detta visar återigen reflekterandets betydelse i vårt arbete, vilket i detta 

fall gett mig en bättre praktisk kunskap att i framtiden kunna hantera liknande situationer, 

vilket jag även tror att Lenas nej i rätt forum kan leda till; en positiv etisk diskussion i 

arbetslaget. 

"Det sitter i väggarna" är ett vardagsfenomen som påverkar organisationen genom att denna 

rotade rutiner och förhållningssätt inom verksamheten påverkar barnen. Detta 

vardagsfenomen är svårt att upptäcka inom organisationens väggar men kan genom nya ögons 

perspektiv lyftas och med det skapa nya förutsättningar (Arnér, 2009, s. 42 - 44). Eftersom jag 

vet att dessa rutinmässiga nej förekommer ofta på avdelningen borde vi inom arbetslaget 

diskutera dem och reflektera över dem för att kunna komma vidare i vårt etiska 

förhållningssätt mot barnen.  

Vi bär alla ett eget ansvar över när ett barn möts av rutinmässiga nej som påverkar barnet 

negativt, enligt min mening.. Arnér tar även upp i sin bok om svårigheterna med att bryta 

gamla mönster. Hon menar att man medvetet måste reflektera över sitt handlande och bli en 

analytiskt tänkande människa, i detta fall kring reflektionen över alla nej. Genom att utmana 

de invanda mönstren kan man komma vidare och förbättra villkoren för barnen (Arnér, 2009, 

s. 44), vilket jag anser är ett viktigt arbete för vårt arbetslag för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för barnen på vår avdelning. Enligt Arnér, anser lärare att de använder sig av 

ett nej till barnen när det innebär extra arbete för dem (Ibid. s. 47), vilket också kan ha varit en 

anledning för Lenas nej i situationen med Johan. Hon kanske ansåg att hon hade fullt upp med 

de yngre barnen. 
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Pliktetik och moral 

Min avsikt var aldrig att utsätta Johan för en negativ händelse. Jag ställdes inför dilemmat att 

bejaka Johans initiativ till aktivitet men utan att jag själv kunde lämna resterande barn på min 

sida ensamma. Enligt Kant, i Henriksen och Vetlesens tolkning, är konsekvensen av en 

moralisk handling inte det som står i fokus, utan själva motiveringen till handlandet 

(Henriksen & Vetlesen, 2001, s. 150 & 151).  Min motivering var att kunna tillmötesgå hans 

vilja till att måla på ett stort vitt papper. Jag tog ett snabbt beslut i stunden och antog eftersom 

de var tre pedagoger på andra sidan med de yngre barnen, att en pedagog skulle kunna bemöta 

Johans önskan. Jag anser att min handling utifrån det resonemanget var en moraliskt riktigt 

motivering av mig, även fast konsekvensen blev negativ för Johan. Kants teori stödjer mitt 

handlande men får mig inte att känna mig nöjd över situationen.  Kanske jag i detta läge borde 

sagt just nej till Johan eftersom vi ännu inte har kommit så långt i vårt reflekterande över de 

rutinmässiga nej som finns på avdelningen. Ett nej följt av en förklaring accepteras lättare av 

barnen. Samtidigt läser jag i Arnérs bok att om barn ska kunna påverka sin vardag på 

förskolan behöver den vuxne kunna frångå en ”skriven” regel (Arnér, 2009, s. 67), vilket i det 

här fallet kunde ha varit att låta Johan gå in i förrådet eftersom ingen pedagog hade tid att 

lyssna på honom. 

Det moraliska beslutet ska innebära att rättvisa och trygghet råder, enligt Kant (Svedberg, 

2003, s. 154). Det är därför viktigt att vi i arbetslaget reflekterar över våra moraliska 

motiveringar till att säga nej så att de inte bara sker av en vana eller för att det för med sig 

mergöra för oss pedagoger. Genom att Lena medgav att hon borde ha tagit sig tiden att lyssna 

på Johan, känner jag en öppning till att föra dessa diskussioner genom reflektioner vidare 

inom arbetslaget. Om händelsen genom reflektion i förlängningen leder oss till en förändrad 

syn på ordet nej anser jag att den lett oss till nya kunskaper inom arbetslaget.  

Kant menar att människan är en förnuftets varelse genom sitt sätt att praktisera rätt, vilket är 

grunden till en god människosyn (Svedberg, 2003, s. 154). För att vi pedagoger ska kunna 

vara goda förebilder åt våra barn på förskolan krävs det att vi genom praktisk kunskap och 

förnuft handlar rätt. Det är varken moraliskt eller etiskt korrekt mot barnen att ha en vana till 

att säga nej, enligt mig.  Jag anser att det är skillnaden mellan ett ja och ett nej som vi i 

sammanhanget kan vinna respekten eller förlora respekten gentemot barnet. När ett barn får 

för många nej slutar det att fråga, vilket kan leda till situationer där de själva börjar styra över 
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verksamheten, vilket blir olyckligt om de vuxna förebilderna är svaga och inte har en 

gemensam värdegrund att arbeta efter inför barnen. Jag tolkar att vi pedagoger med ett 

rutinmässigt nej föder en orolig barngrupp. Det rutinmässiga nejet som förekommer allt för 

ofta tillsammans med att barnet inte känner att de får sin röst hörd anser jag minskar 

möjligheterna för barnen att utveckla en bra etisk grund att stå på.  

Det är genom den sociala processen som barnet erövrar sina moraliska och etiska värderingar. 

I mötet med andra utvecklar barnet sin empatiska förmåga till sin omgivning. I denna sociala 

process är tydliga vuxna förebilder viktiga (Gren, 2001, s.177). Därför är det viktigt att vi 

pedagoger är etiskt eniga, vilket vi kan uppnå genom att lyssna på varandra och förstå och 

visa hänsyn till varandras olika skäl för sitt handlande, enligt Habermas i (Henriksen & 

Vetlesens, 2001, s. 166). 

 

Etiskt perspektiv på pauser i arbetet 

Denna förklaring till etisk enighet av Habermas, att visa hänsyn till varandras olika skäl för 

sitt handlande, för mig tillbaka till hur olika vi definierar begreppet "om verksamheten 

tillåter" i vårt rastdilemma, paus, kallad ur den fackliga aspekten. Jag har erövrat mig nya 

kunskaper om de gamla etablerade strukturerna angående rätten att ta sig en paus på 

förmiddagen och eftermiddagen. Genom ett etiskt tänkande, vilket innebär att man ser det 

moraliska problemet från olika synvinklar, både på distans men även i närhet kan jag hjälpas 

fram till en insikt. Från den fackliga aspekten, vilket jag anser är en etisk teori på distans, kan 

jag förstå att det är en rättighet för pedagogerna att ta sin paus. Ur ett närhetsperspektiv, vilket 

är den direkta innebörd som pausen medför i verksamheten, en ibland bristfällig trygghet för 

barnen, anser jag att pausen blir till ett moraliskt problem.  

Vilken plikt står i fokus, den arbetsrättsliga eller barnens trygghet? Genom att komma fram 

till vilken plikt man anser vara rätt kommer man samtidigt att finna den rätta handlingen, 

enligt Henriksen och Vetlesen. Pliktetiskt tänkande menar de är att "det goda är en följd av att 

vi gör det rätta" (Henriksen & Vetlesen, 2001, s. 145-147). Men hur kan det bli etiskt rätt att 

utsätta barnen för en mindre säker miljö?  
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Min situation i berättelsen där Ylva och Lena anser att verksamheten tillåter att Lena tar sin 

paus kanske istället handlar om Ylvas pliktetik i situationen. Hon väljer plikten att byta en 

bajsblöja före plikten att finnas till hands för de barn hon lämnat kvar i rummet. Hon månade 

kanske om Milos stjärt och ville inte att de andra barnen skulle behöva vara i ett rum med 

bajslukt. Det är därför viktigt att vi resonerar oss fram till en etisk enighet kring praktiska 

prioriteringar när vi blir färre vuxna på avdelningen och att vi då alltid ska prioritera barnens 

trygghet i första hand. Vi måste skapa nya rutiner för pauser efter de förutsättningar som i 

dagsläget råder, vilket absolut inte är enkelt. I ett längre distanserat perspektiv utifrån mig 

handlar frågan om ekonomiska och politiska förutsättningar inom förskolan, vilket gör det 

komplicerat för förskolechefen att se till att arbetslagen efterlevs och att arbetet organiseras så 

att dessa pauser flyter in i verksamheten, utan komplikationer.  

 

Barnens perspektiv 

Filosofen Loris Malaguzzi (1921-1994) grundaren till Reggio Emilias tankar och 

förhållningssätt ger mig en pedagogisk barnsyn med fokus på det kompetenta barnet (Forsell, 

2005, s. 193). Inom Reggio Emilia ville han skapa en gemensam värdegrund med en tilltro till 

barnet och till barnets rättigheter. Jag har tidigare arbetat på en Reggio Emilia inspirerad 

förskola, där jag genom den åkte på en studieresa till staden Guastalla inom Reggio Emilia 

regionen. Deras förhållningssätt gentemot barnen tilltalar mig genom att de observerar och 

reflekterar utifrån ett barnperspektiv för att ta tillvara på barnens intressen. Barnen på 

förskolan ses som medkonstruktörer och medforskare, vilket gör dem delaktiga i sin vardag 

på förskolan. I läroplanen står det att ”Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande.” 

(Lpfö -98 rev. 2010, s. 5). Det är ett mål som sätter barnen i fokus och ställer höga krav på oss 

som arbetar inom förskolan att vi ger barnen de förutsättningar de behöver i sitt livslånga 

lärande. En tillåtande miljö och goda gemensamma värderingar. Alla som arbetar inom 

förskolan borde betrakta miljön och verksamheten utifrån ett barnperspektiv. I Eva Johansson 

och Ingrid Pramling Samuelssons bok Förskolan – barns första skola! kan man läsa om några 

viktiga frågor för oss pedagoger att utgå ifrån när vi reflekterar utifrån barnens perspektiv. 

Frågorna formuleras utifrån ”om jag var barn här” skulle jag då känna mig delaktig, lyssnad 

på och kunna göra min röst hörd inför vuxna? Om barnen anser sig bli lyssnade på menar 

författarna att vi kan ge dem vad de behöver för att utvecklas i sitt livslånga lärande i samvaro 
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med andra och som enskild individ, vilket leder till att barnet känner sig kompetent. Lusten 

ska alltid stå i fokus eller som det står inom Reggio Emilia ”niente sensa gioia”, vilket betyder 

”intet utan glädje” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s. 69).  

När jag utifrån min berättelse ser på den ur ett barnperspektiv får jag en förståelse för varför 

det förekommer mycket konflikter mellan barnen och att bristen på respekt gentemot 

varandra, vuxna och miljön förekommer i allt för stor utsträckning. När omorganisationen 

gjordes från två avdelningar till en och de rådande etablerade strukturerna inte längre 

fungerade hamnade barnen i kläm. De vuxna förebilderna blev svaga inför barnen på grund av 

att de inte hade förmågan att hantera omorganisationens nya förutsättningar. Under denna 

kaotiska tid anser jag att dessa barn missat mycket i sin etiska utveckling. 

Vygotskij som var en filosof och pedagog inom den moderna utvecklingspsykologin och 

pedagogiken utgick från teorin att interaktionen med andra individer och med sin omvärld var 

av stor betydelse för barnet i sin utvecklingsprocess (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003, s. 118 & 142). Vygotskij menar att det inte sker någon utveckling utan en social 

kommunikation av språket och tänkandet. Han förklarar det med att barnet erövrar 

ordbetydelsen  i en process, där ordbetydelsen är både språket och tänkandet.  Vygotskij 

ansåg att människan utvecklade ett arbetsverktyg i form av tecken som man sedan använde 

sig av i sociala sammanhang och genom det kunde även det psykiska livet "förmänskligas". 

Dessa tecken menar Vygotskij är mänsklighetens kulturella utveckling som äger rum i dialog 

med andra människor"(Vygotskij, 2007, s. 7 & 8,). Utvecklingen inom kommunikation tolkar 

jag att Vygotskij menar går genom två plan, en i dialog med andra människor och en 

individuell dialog med sig själv, tänkandet. Denna utveckling sker bäst i interaktion med 

andra som genom samtal och lek, därav är det av stor betydelse att vår avdelning fungerar 

tillfredställande och kan ge barnen de förutsättningar som det behöver. Denna teori stärker 

min tolkning av att barnen hamnat i kläm i sin etiska utveckling som sker i samspelet med 

omvärlden och andra individer. Vi har på avdelningen inte kunnat ge barnen en rättvis process 

av ordbetydelsen när det gäller samspelet mellan språket och tanken, enligt mig. På grund av 

det har barnen inte haft en god självständig grund att stå på eftersom det varit olika 

ordbetydelser från olika pedagoger, vilket skapar en osäkerhet hos barnen. Språk och tanke 

ger utrymme till för stora tolkningssätt av barnen, vilket inte är positivt då de behöver goda 

förebilder runt omkring sig för att utvecklas positivt i sociala sammanhang, där de kan ta 
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lärdom av varandra. Istället har barnen enligt min tolkning blivit oroliga och konfliktbenägna. 

Pedagogernas rutinmässiga nej ledde till att barnen slutade att fråga och istället tog för sig.  

Jag beskrev för mina nya kollegor att det kändes som att ”djungelns lag” rådde på 

avdelningen, vilket de höll med om. För att få till stånd en förändring på avdelningen anser 

jag att vi måste börja reflektera över den ur ett barnperspektiv för att kunna erbjuda dessa barn 

det som de har rätt till; En trygg och lustfylld pedagogisk verksamhet. Detta måste vi göra 

tillsammans med att vi vuxna enas om en gemensam värdegrund att arbeta efter, tillsammans 

med nya rutiner som passar barnen utifrån deras perspektiv. 

”Naturlig inlärning är inte att lära sig något av någon utan genom någon annan.”( Klepstad 

Færevaag, 2013, s. 68). Det vill säga; ”Säg inte till mig vad jag ska göra utan visa mig det.” 

(Ibid. s. 68). Jag känner starkt för dessa två citat, vilka jag tror är grunden till en fungerande 

barngrupp vad det gäller att implementera en god värdegrund. Författaren poängterar hur 

viktiga trygga relationer är för att bygga upp en grogrund för inlärning, vilket i sin tur ger 

barnet en god utveckling av sin självbild. En självbild som skapas genom ömsesidiga och 

positiva relationer och bidrar till att barnen trivs och att barnen får möjlighet att ”se sig själva 

med andras ögon.” (Ibid. s. 69). Min tolkning av det är att vi måste skapa en pedagogisk 

verksamhet med en god värdegrund som barnen kan spegla sig med för att ge dem en positiv 

innebörd av att se sig själva med andras ögon. 

Inom Reggio Emilia benämns miljön som den tredje pedagogen. Jag har i min berättelse 

beskrivit en ganska torftig och oinspirerande miljö. Detta får mig att reflektera över att vi 

måste arbeta fram en inspirerande och kreativ miljö för att nå en hållbar situation på 

avdelningen. I dagsläget med 32 barn i åldrarna ett till fem år är det svårt att få till en miljö 

som passar alla. Min lösning den dagen det var oväder blev därför att ta med mig de större 

barnen till den andra sidan. Men den andra sidan består nästan enbart av bord, vilket gör 

rummet svårare att utnyttja. Det blev mest bordsaktiviteter den förmiddagen och mina 

funderingar går till vart barnens valmöjligheter tog vägen? Johan som ändå hade en idé på en 

annan aktivitet blev trots ett försök inte lyssnad på fullt ut. Miljön försvårar vårt arbete inne 

på vår avdelning, dels på grund av att vi inte har en gemensam barnsyn och kunskapssyn och 

dels av att vi har svårt att hitta nya strukturer till den omorganisation som vi haft.  

När man skapar en miljö på förskolan ska man sträva efter att ”miljön för en dialog med 

barnet”  (Wallin, 2005, s. 92). Wallin menar att genom att vi observerar barnen kan vi se hur 
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de svarar på miljön. Hon menar också att rummet ska locka barnet till att göra något 

konstruktivt i det. Om man lyckas att locka barnet till det minskar vi risken till att barnen bara 

springer runt och stör de kamrater som gör en aktivitet. Hon menar på att miljön styr, därför 

behöver vi organisera en miljö som inte motarbetar oss, vilket jag anser att min förskolas 

miljö gör i nuläget, utan istället se till att miljön underlättar. Detta medför, enligt Wallin, att 

pedagogerna slipper att vara ”tjatmostrar” och ”barnpassningspoliser”, vilket jag tyvärr anser 

att vår miljö i dagsläget bidrar till att vi som pedagoger behöver vara (Ibid. s. 93). Jag inser att 

om vi ska kunna utnyttja miljön som en tredje pedagog krävs det att förskolechefen kan 

prioritera den ekonomiskt samtidigt som vi pedagoger intar ett barnperspektiv när vi 

omformar den. 

 

Genomförande och utveckling 

”Förskolan ska, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställs upp för den 

pedagogiska verksamheten. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet och 

utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskola.” (Lpfö -98 rev. 2010, s. 5). 

För att nå läroplanens mål krävs det en förändring, en förändring vi inte kan välja bort eller 

blunda för. Alla på avdelning vet att arbetssituationen som nu råder inte är hållbar. Alla är 

missnöjda, vilket speglar sig i vår barngrupp genom att den blir orolig av de bristande 

fungerande strukturerna i organisationen men även i miljön.  

Under en planeringsdag får vi tillfället att lyfta allas oro och missnöjdhet i lugn och ro. Jag 

och Tina hade ett förslag på en förändring av arbetssättet på avdelningen. Utifrån de 

synpunkter och idéer som vi tog upp kom vi överens om att utforma en miljö för de yngre 

barnen på ena sidan och en miljö för de större på den andra sidan. Med det initiativet ansåg vi 

att vi kunde garantera barnen en lustfylld miljö anpassad efter deras behov och ålder. Vi 

delade även upp oss pedagoger som ansvariga för de olika sidorna, vilket medförde att jag och 

en barnskötare var på ”storbarns” sidan medan förskoleläraren och den andra barnskötaren tog 

ansvar för de små. Vi bestämde att vi fortfarande är en avdelning, vilket medför att vi alltid 

ställer upp för varandra. Sidorna får inte heller vara stängda för barnen utan de ska självklart 

få gå emellan, men inte utan att en vuxen vet om att de gör det. Detta för att säkerhetsställa att 

vi pedagoger har alla barnen under uppsikt, vilket medför en trygghet för oss i vårt arbete. 
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Man kan i detta skede återkoppla till det situationsanpassade ledarskapet som ”handlar om att 

få till stånd ett konstruktivt möte mellan medarbetare och ledare.” (Svedberg, 2003, s. 310).  

Förutsättningarna till att lyckas bättre i denna omorganisering finner jag i att alla deltar i 

processen från början. Vi har möjligheten att tillsammans utforma strukturer för denna 

organisationsändring. Genom att tillsammans reflektera och diskutera kan vi finna våra egna 

nya rutiner på avdelningen, vilket i det situationsanpassade ledarskapsstilens tredje stadium 

”genomförande och utveckling” resulterar i att vi kompetenshöjer oss inom organisationen 

(Svedberg, 2003, s. 308). Detta förutsätter naturligtvist att var och en tar sitt informella 

ledarskap och med det sitt ansvar till att den nya organisationsformen ska fungera 

(Lahdenperä, 2008, s. 24) annars hamnar vi återigen i stadium två ”förändring och tvivel”.  

 

Organisationsform 

För att nå dit vi vill till det sista stadiet av det situationsanpassade ledarskapet ”uppnådd 

empowerment” (Svedberg, 2003, s. 308), behöver vi hitta en hållbar organisationsform, vilket 

skulle kunna hämtas ur teorin om arbetslagsorganisation. Inom den ska man diskutera sina 

avdelningsmässiga målsättningar, arbetsuppgifter och arbetssätt och dessutom planera hur 

man ska kunna samarbeta kring dem. I detta arbetslag ska det finnas ett självstyre, vilket 

betyder att arbetslagets medlemmar ska ta ett gemensamt ansvar för de gemensamma målen 

och uppgifterna som arbetslaget arbetar fram (Ohlsson, 2004, s. 155 & 172). Jag tilltalas 

också av tankekulturen inom teamorganisation, vilken står för att allas kompetens inom 

arbetslaget ska se till att målet uppnås (Svedberg, 2003, s. 263), i mitt fall, en barngrupp som 

kan erbjudas en pedagogisk verksamhet som ger dem ett livslångt lärande genom de mål som 

läroplanen står för. När allas kompetens värdesätts anser jag att vi i vårt interkulturella möte 

har lyckats. Men förutsättningarna för att kunna lyckas måste ske genom att kompetenshöja 

barnskötarnas barnsyn och låta dem sätta sig in i läroplanens mål. Om detta inte görs ser jag 

farhågor inför att alla ska kunna vara lika delaktiga i organisationen. Kommunen är medveten 

om den ojämna kompetensen, vilket inneburit att det har erbjudits utbildningar för de 

anställda barnskötarna. Denna möjlighet tillsammans med att vi håller på att omorganisera oss 

ser jag som en stor möjlighet till att skapa något riktigt bra för våra barn.  
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Slutord 

Jag har i min essä reflekterat och tolkat olika situationer och möjligheter till förändring inom 

min arbetslagsorganisation och vårt etiska förhållningssätt. Jag har gjort det genom att inta ett 

hermeneutiskt förhållningsätt, vilket innebär att jag har sökt en förståelse för hur en 

dysfunktionella organisationen har kunnat få fäste och bidragit till ett arbetssätt där det för 

mig inneburit att "bara överleva dagen". En organisationsform som inte har kunnat erbjuda 

oss pedagoger hållbara rutiner  och strukturer. Genom att jag kunnat reflektera kring detta har 

jag erövrat mig en förståelse över hur lätt det är att fortsätta att arbeta i gamla väletablerade 

strukturer, utan att inse att de inte längre passar de nya förutsättningarna som 

omorganisationen medfört. Jag är också medveten om vikten av att fortsätta 

utvecklingsarbetet genom reflektion och analytiskt tänkande. Detta för att inte fastna i nya 

etablerade strukturer som av ovana kan befästa sig till nya för givet tagna regler. 

Jag inser att det krävs en interkulturell ledare som kan ge och ta i mötarna kring olika 

kulturella strukturer inom förskolan. Jag tolkar att jag och Tina var ett verktyg för att luckra 

upp de gamla strukturerna för att sedan förnya dem tillsammans i arbetslaget, genom att 

tillföra nya ögon och perspektiv till arbetslaget . Vi måste även fortsätta att implementera 

läroplanen på förskolan hos alla pedagoger, vilket jag anser är en viktig del för att vårt 

förändringsarbete ska kunna fortsätta att utvecklas. 

Jag har genom min essä reflekterat kring olika ledarskapsroller, vilket har gett mig en insikt i 

hur viktigt det är med en bra ledare men också hur svårt det kan vara att leda ett 

förändringsarbete. Speciellt i Tinas fall där hon inte varit med i själva planeringen inför 

omorganisationen. Denna reflektion fick mig att förstå hur viktigt det är att vara eniga och 

välplanerade inom arbetslaget inför en omorganisation, vilket min förhoppning är att den nya 

omorganisationen ska medföra. Om vi i arbetslaget får en gemensam syn på vårt etiska 

förhållningssätt anser jag att vi kommer att lyckas. 

Jag har genom min essä förstått att vi inom arbetslaget behöver arbeta på målet att befästa en 

etisk enhetlighet. Om vi i arbetslaget lyckas befästa detta mål kommer vi på förskolan kunna 

ge barnen en mycket god värdegrund att stå på. Med detta mål uppnår vi ett bra arbetsklimat 

med en funktionell organisation. Detta genererar i goda förutsättningar för barnen att 

utvecklas positivt i samspel med både pedagoger och kamrater, vilket skulle ge Vygotskijs 
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teori om interaktion med andra individer stora förutsättningar att förverkligas i större 

utsträckning och ge barnen en positiv utvecklingsprocess i denna funktionella organisationen. 

En utvecklingsprocess jag genom mitt reflekterande tolkat att barnen på grund av den 

dysfunktionella organisationen inte kunnat erövra på ett tillfredställande sätt.  

Jag har även blivit uppmärksammad på hur vår dysfunktionella organisation hade 

kommunikationsproblem, vilket inneburit att förändring varit svårare att uppnå. Detta 

kommunikationsproblem var inte mitt syfte att undersöka i min essä men jag vill ändå nämna 

att det varit en anledning till att jag befunnit mig i ett arbetslag med samarbetsproblem. 

Jag vill avsluta med att skriva hur tacksam jag är för att den nya omorganisationen som vi 

gemensamt planerat har givit oss en bra pedagogisk miljö att arbeta i. En miljö som är 

utformad efter ett barnperspektiv med läroplanen i åtanke, vilket betyder att miljön blir ett 

verktyg för oss pedagoger. Miljöns nya förutsättningar tillsammans med uppdelningen av 

barnen tidvis av dagen, kommer att gynna barnen och arbetslaget, vilket kommer att innebära 

att jag inte längre behöver arbeta i en organisation där "jag bara överlever dagen." 
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