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Abstract 

My essay is about the conflict that occurs when the need of small children is put against the 

needs and conditions of the adult world. I’m looking at the work environment in a preschool 

section for younger children, primary during the acclimatization, and how it affects both the 

children and the pedagogues. The essay opens with a description of a lunch in a section for 

one-year-olds during the first weeks after the acclimatization part, where the parents are 

present, is finished.  I describe my work situation and the many different tasks I’m expected to 

manage during my work day, at the same time as I have to be engaged in the children. 

In my reflection I question the time frames of the acclimatization, the staffing during the 

acclimatization and at the preschool section for younger children in general as well as my own 

role as a pedagogue. The purpose of the essay is to problematize the situation in preschool 

sections for younger children and to understand what it is, in my case that makes me unable to 

be the pedagogue I want to be. I wish to contribute to the discussion regarding young children, 

pedagogues and the work environment in preschools, since my situation is far from unique and 

several pedagogues and children around Sweden find themselves in similar or even worse 

situations. By using the connection theory I show the importance of the preschool 

acclimatization for the children´s development and their continued stay and their learning 

ability in preschool.  I put that against the reality we find ourselves in when the groups of 

children are growing, the staffing is decreasing and the tasks of the pedagogues are increasing 

at the same time. What consequences does it have and is there a solution to the problem?  

Keywords: acclimatization, young children, connection, connection theory, the role of the 

pedagogue, work environment, staffing. 
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Sammanfattning 

Min essä handlar om konflikten som uppstår när småbarns behov ställs mot vuxenvärldens 

behov och förutsättningar. Jag granskar arbetsmiljön på en småbarnsavdelning främst under 

inskolning och hur den påverkar både barn och pedagoger. Essän inleds med en beskrivning 

av hur en lunch ser ut på en ettårsavdelning de första veckorna när barnen lämnas hos oss efter 

att den första delen av den föräldraaktiva inskolningen är avklarad. Jag beskriver min 

arbetssituation och den mängd olika arbetsuppgifter jag förväntas klara av under min 

arbetsdag samtidigt som jag behöver engagera mig i barnen.  

I min reflektion ifrågasätter jag inskolningens tidsramar, personaltäthet under inskolningen 

och på småbarnsavdelningar generellt samt även min egen roll som pedagog. Syftet med essän 

är att problematisera situationen på småbarnsavdelningar i förskolan samt förstå vad det är 

som i mitt fall gör att jag inte kan vara den pedagog som jag vill vara. Jag hoppas kunna bidra 

till diskussionen om små barn, pedagoger och arbetsmiljö i förskolan eftersom min situation 

inte är unik och det är många pedagoger och barn i Sverige som befinner sig i liknande eller 

ännu sämre läge.  Genom att ta hjälp av anknytningsteori påvisar jag betydelsen av 

inskolningen för barnens utveckling och deras fortsatta vistelse och lärande i förskolan. Detta 

ställer jag mot den verklighet vi befinner oss i idag då barngrupperna växer, personaltätheten 

minskar samtidigt som pedagogerna får allt mer arbetsuppgifter. Vad får det för konsekvenser 

och finns det någon lösning på problemet?  

Nyckelord: inskolning, små barn, anknytning, anknytningsteori, pedagogens roll, arbetsmiljö, 

personaltäthet. 
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Berättelse  

Alla nio barn är uppe efter sovvilan, de som behövde torra blöjor har fått det och madrasserna 

är undanplockade. Nu inväntar vi lunch som dröjer några minuter. Det doftar ljuvligt från 

hallen där pedagogen från en annan avdelning börjat lägga upp maten. Alla är hungriga och 

otåliga inklusive jag själv. Jag har suttit på golvet senaste halvtimmen utan att kunna röra på 

mig. Ryggen känns stel och benen börjar domna. Jag lutar mig mot väggen med två barn i min 

famn. På ena benet sitter Etan med ryggen mot mig. I handen har Etan en liten bil, som han 

vänder på ibland, och i munnen har han nappen. På andra benet sitter Emma, också hon med 

nappen i munnen, och gömmer sitt ansikte mot min axel. Minsta försök från min sida att sätta 

något av barnen på golvet bredvid mig resulterar i öronbedövande skrik. Det sprider sig som 

en löpeld och minst tre - fyra barn ansluter sig till kören. Det tar några minuter att lugna ner 

barnen. Jag väljer att offra min kropp i några minuter till för fridens skull.                                                                          

Skrammel från uppläggningsfaten ute i hallen väcker intresse hos Tim och Lina och de trycker 

ansiktena mot glasrutan i dörren. Barnen tittar nyfiket på hur pedagogen från andra 

avdelningen lägger upp maten. När hon börjar rulla vagnen springer de glada till matrummet 

där Lotta, min kollega, precis blir klar med förberedelsen inför lunchen. Resten av barnen 

följer efter. Till och med Emma och Etan ställer sig upp, tar mig i var sin hand, och försiktigt 

börjar de gå mot borden.                                                                                                                                               

 I matrummet finns två bord. Det ena bordet är lågt, där sitter Lotta med fem barn. Det andra 

är ett högt bord. Där sitter jag med fem barn, som på grund av bordets höjd behöver tripp-

trappstolar. Lina klättrar upp i stolen och sätter sig ner. Jag skjuter in stolen och sätter på 

haklappen. Tim, Maja och Anton står och trampar ivrigt bredvid sina stolar. De är cirka 14 

månader gamla och har inte lärt sig att klättra upp i stolen än. Dessutom har stolarna bygel för 

säkerhetsskull, då barnen vinglar eller glider ner när de sitter. Bygeln försvårar ytterligare 

möjligheterna att komma upp i stolen utan hjälp. Etan vill varken sätta sig vid bordet eller 

släppa min hand. Jag har inte något annat val än att försiktigt lösgöra min hand för att hjälpa 

Tim, Maja och Anton inta sina platser vid bordet. Denna manöver straffar sig direkt. Etan blir 

upprörd och sätter igång att gallskrika. Han får medhåll av Anton och två barn till som redan 
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sitter på sina platser vid Lottas bord. Jag låter Etan stå och skrika medan jag lyfter upp Tim 

och sätter honom på sin plats. Jag låter Etan stå och skrika medan jag lyfter upp Tim och sätter 

honom på sin plats. Med snabba rörelser knäpper jag en haklapp runt hans hals. Därefter 

hjälper jag Maja, på samma sätt, och sedan Anton, som nu sitter på golvet och gråter. Anton 

slutar gråta direkt när han hamnar i stolen. Han greppar skeden som ligger på bordet och 

börjar banka med den på tallriken. Ja, ja, tänker jag det är bättre än att gråta. Etan vill 

fortfarande inte sätta sig vid bordet men slutar gråta när han får hålla i min vänstra hand. Med 

den högra handen serverar jag maten till barnen som sitter vid bordet. Det är lasagne idag. O, 

vad gott, tänker jag. Min glädje varar inte länge för jag inser att maten behöver finfördelas så 

att barnen ska kunna äta den. Det är omöjligt att göra detta med en hand. Jag gör ett nytt 

försök att övertala Etan och det går. Han släpper min hand och sätter sig på sin plats, tar till 

och med nappen ur munnen och lägger den på bordet. Härligt! Jag finfördelar lasagnen i 

barnens tallrikar och häller upp vatten i deras muggar. Barnen är hungriga och verkar tycka 

om maten. De börjar äta, alla, till och med Etan som matvägrat i en vecka.                                                               

Jag kastar en snabb blick mot Lottas bord och ser att hon har kommit lika långt med sina barn. 

Lotta visar tummen upp och jag svarar med samma gest. Nu kan vi också äta tänker jag och 

börjar lägga upp mat på min tallrik. Jag hinner ta en tugga när Etan skjuter ifrån sig sin tallrik, 

börjar dra av sig haklappen och gråta. Han slutar när han får hålla i min hand. Han ger mig 

skeden för att jag ska hjälpa honom att äta. Eftersom han matvägrat hittills passar jag på att 

stoppa in några skedar mat i hans mun. Bara han äter lite så blir han på bättre humör och orkar 

leka tänker jag.                                                                                                                               

När Anton ser att jag hjälper Etan att äta kastar han skeden i golvet. Jag är förberedd och har 

flera extra skedar på bordet för att slippa röra för mycket på mig, då det skapar oro hos barnen. 

Anton skrattar och därefter åker andra skeden i golvet och ganska omgående efter det även 

hans mugg med vatten. Ja, ja tänker jag, nu får du äta med händerna, som du för det mesta 

ändå gör. När jag ser att tallriken är på väg att följa skedar och muggen håller jag fast den och 

säger: - Nej Anton, tallriken stannar på bordet.  Samtidigt hör jag att Tim börjar smågrina.  

Han har kämpat med maten men det går inte så bra, han behöver hjälp att få maten i munnen. 

Nu sitter Anton, Tim och Etan som fågelungar och gapar växelvis när skeden med maten 
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närmar sig deras munnar. Detta gör jag med ena handen för den andra håller Etan hårt i. Jag 

hinner ta några tuggor själv men känner varken smak eller lust att äta.  

Lina har ätit färdigt och vill gå ifrån bordet. Jag har ingen möjlighet att hjälpa henne just i 

denna sekund. Jag ber henne vänta lite och säger till Lina att hon kan ta en smörgås till om hon 

vill. Det vill hon. Lina slickar av smöret och kastar smörgåsen på golvet. Sedan tar hon 

resterna av lasagnen från sin tallrik och börjar gnida in det i bordet. När kladdandet blir så 

ivrigt att hon når Antons arm ber jag henne att låta bli att göra så. Hon tittar busigt på mig och 

doppar hela handen i sitt glas med mjölk. Glaset välter och mjölken hamnar, så klart, på bordet 

och Linas byxor. Det är inte stora mängder men det räcker för att Lina ska börja gråta. När jag 

reser mig för att hjälpa henne börjar Etan gråta och Anton lyckas äntligen kasta sin tallrik med 

matresterna på golvet. Lotta kan inte hjälpa mig, hon har fullt upp vid sitt bord. Lunchen är 

över för denna dag.  

Det är mycket som ska göras nu. Barnen behöver hjälp med att komma ner på golvet, tvätta 

sig, några behöver byta kläder som har blivit blöta eller har för mycket matrester som inte kan 

skrapas bort. Det ska dukas av och diskas, borden och stolarna behöver en rejäl omgång efter 

den stora matfesten. Samtidigt ska blöjorna bytas på flera av barnen eftersom lunchen satte 

fart på deras magar och rummet fylls med jämna mellanrum av en specifik doft.  

När jag ser all mat som ligger på golvet, alla möbler nerkladdade med matrester och de 

mängder av föda jag gräver ur haklapparna har jag svårt att låta bli att undra över hur mycket 

av maten som har hamnat i barnens magar överhuvudtaget. Barnen verkar vara nöjda ändå 

eller vill de bara bort från bordet eftersom själva matsituationen inte är riktigt lustfylld? Det 

kan vara väldigt svårt att fokusera på maten när det är så stökigt runt omkring. Stökigt är 

verkligen ordet som beskriver vår matsituation. Vad kallar man annars en måltid när olika 

föremål, inklusive maten, flyger, pedagogerna hoppar upp och ner från sina platser och barnen 

tjuter av olika anledningar? 

När jag hjälper Anton, som började hos oss för två veckor sedan, komma ur stolen minns jag 

förra veckans lunch. Då var hans mamma Hanna med i verksamheten. Vår förskola tillämpar 

föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldrarna är med sina barn på förskolan under tre 
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dagar, och tillsammans skapar vi nya rutiner och en trygg miljö för barnen. Under de tre 

dagarna har barnen, föräldrarna och pedagogerna möjlighet att bekanta sig med varandra och 

skapa relationer som är så viktiga för vidare samarbete. Inskolningen är fullbordad först efter 

några veckor, när barnen börjar gå sina ordinarie tider. Det som är bra med denna modell är att 

föräldrarna får en ganska bra inblick i förskolans vardag. De får se och uppleva det som deras 

barn får vara med om under sin dag på förskolan. Föräldrarna får bättre förståelse för en hel 

del praktiska moment som kan skapa irritation om man inte förstår vad det är som ligger 

bakom dem. Det kan vara små saker, som till exempel varför vi inte svarar i telefon, eller att 

en strumpa saknas. Det är alltså inte enbart barnen som skolas in i förskolans värld. 

Inskolningen är lika viktig för barnens föräldrar.   

Jag undrar vad Hanna fick för förståelse när hon frågade mig, vid den sista lunchen hon var 

med oss, hur jag ska klara av att ta hand om alla barnen vid bordet. Hanna sa inget mer om 

matsituationen men av någon anledning återkommer mina tankar till detta korta samtal om och 

om igen. Jag kan inte glömma hennes blick när hon ställde sin fråga.  

Hanna är mamma till Anton som skolas in hos oss i tredje gruppen. Denna grupp består av två 

barn Anton och Frank och deras föräldrar. Det är inget speciellt med denna omgång av 

inskolningar förutom att det är den tredje gruppen som skolas in inom loppet av tre veckor. 

Barnen, som har kommit till oss innan Anton och Frank, befinner sig i en ganska känslig fas 

av inskolningen. Närmare bestämt har de förstått att det är allvar, att de blir lämnade av sina 

föräldrar. Jag upplever att de flesta barnen har knutit an till oss pedagoger. De söker sig till oss 

när det uppstår behov av tröst, hjälp eller bara för att ”tanka”. Trots detta är det flera barn som 

ofta gråter utan synlig anledning. Separationen är alltför smärtsam och jobbig för flera av 

barnen och de uppvisar tecken på negativ stress. Barnen kan börja gråta spontant, oftast räcker 

det att något barn börjar, och fler ansluter sig. Barnen gråter för att de inte har blivit trygga.  

Etan och Emma varken dricker eller äter. Två av barnen vill sova nästan direkt efter att de 

blivit lämnade på morgonen. Emma skriker så högt att Lotta är tvungen att använda 

öronproppar. Emma har svårt att knyta an till någon av oss. Vi har provat alla möjliga knep 

men ingenting fungerar. Barnen har inte blivit riktigt trygga och det gör ont i mig att bevittna 

barnens känslor av rädsla, ångest och upprördhet. Det gör inte saken bättre att inse att jag och 
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Lotta inte har någon som helst möjlighet att tillgodose allas barns primära behov – trygghet. 

Vi hinner helt enkelt inte, då det oftast är flera barn samtidigt som behöver tröst. Jag blir 

tvungen att prioritera och använda all min praktiska skicklighet för att på några sekunder lista 

ut vem det är som behöver mig mest just nu. 

Hanna sitter vid bordet och försöker få mat i Anton som gör allt annat än äter. Han rycker av 

sig haklappen, grinar då och då, spänner sig och försöker ta sig ur stolen. När han misslyckas 

med det kastar han skeden och muggen på golvet gång på gång. Pastan som var i hans tallrik 

ligger utspridd över nästan hela bordet och ostsåsen täcker Antons hår och ansikte.  

Under tiden Hanna kämpar med Anton sitter jag med Etan i mitt knä, håller om honom med 

ena armen och med den andra matar jag Tim. Etan vägrar både äta och dricka och slutar tjuta 

bara när han får sitta hos mig. Hanna ser en aning besvärad ut och slätar över Antons beteende 

med skämtsamma förklaringar. När Anton börjar grina igen föreslår jag att hon tar upp honom 

för det är ingen idé att tvinga honom att sitta. Anton lugnar sig direkt och börjar stoppa pastan 

i munnen med båda händer, han är hungrig. I ögonvrån ser jag hur Hanna trycker sig in i 

stolen, hon blir helt stel och leendet försvinner från det annars alltid glada ansiktet. Efter en 

liten stund hör jag Hannas röst som jag knappt känner igen. Hon pratar långsamt med dov och 

hes röst: ” Hur ska du klara av alla fem själv, när både Anton och Etan behöver en egen 

person?”  “Det kommer säkert att gå bra”, säger jag och kommer på mig själv med att jag 

ljuger. I samma veva hjälper jag Tim att hålla pipmuggen som glider ur händerna på honom 

hela tiden. Mina sista ord fastnar nästan på mina läppar när våra ögon möts. Det jag ser i 

Hannas ögon har jag svårt att beskriva. Det är rädsla blandat med tvivel. Jag kan nästan känna 

att hennes innersta önskan är att ta sin unge och springa härifrån så snabbt hon kan och så 

långt det bara går. Jag förstår Hanna och skulle nog känna likadant om det var mitt barn som 

skolades in nu. Jag försöker lindra Hannas oro med att svara att det kommer att gå bra. Jag vet 

inte riktigt vem försöker jag övertyga, henne eller mig själv? Vad är det som kommer att gå 

bra? Jag vet mycket väl att Anton kommer att gråta efter sin mamma ganska länge och det tar 

tid innan han kommer att sitta och äta självständigt som till exempel Lina gör. 
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Det är mycket som förväntas att jag ska göra under dagen. Först ska jag ta emot barnen som 

gråter eller rent av skriker ut sin frustration. Det kommer nog att fortsätta för enstaka barn i 

bästa fall cirka två månader. Samtidigt som jag tar emot barnen ska jag göra i ordning frukost. 

Mitt och Lottas schema överlappar varandra på så sätt att någon av oss ska finnas på förskolan 

under barnens vistelsetider, med andra ord mellan kl.07.30 och kl. 17.00. Sedan behöver 

barnen äta frukost. Det ska diskas och städas efteråt, barnen ska också fixas i ordning. 

Ettåringar behöver mycket omsorg. Byta blöjor, gå ut, gå in, byta blöjor, sova, duka, lägga upp 

maten, äta, byta blöjor, diska, städa, byta kläder, måla, bygga, leka, torka snor och tårar, 

sjunga, byta blöjor, dokumentera och trösta, trösta, trösta.  

När föräldrarna kommer och vill höra om hur dagen har varit ska jag se glad ut och gärna 

berätta något om barnets lärande idag. Och om någon undrar varför jag ser så sliten ut kan jag 

ju alltid skylla på att jag sovit dåligt. Mitt professionella förhållningssätt tillåter ändå inte att 

jag berättar sanningen. Vilken sanning? Sanningen om att pengarna styr verksamheten mer 

och mer, att barngrupperna blivit större och att jag och min kollega mår allt sämre både fysiskt 

och psykiskt. Att jag inte kan garantera säkerheten för alla barn och att det händer allt oftare 

att jag hoppas på tur att ingen gör illa sig. Min eller Lottas ”utflykt”, exempelvis till 

skötrummet eller för att lägga upp maten, innebär att någon av oss måste hålla uppsikt över 

elva barn. Det är elva ettåringar jag pratar om, som är fullt upptagna med att utforska sin 

omvärld och testa egna färdigheter. Barnen klättrar, springer och det händer att de springer på 

varandra. De är nyfikna på sina kamrater och vill gärna ta kontakt med dem men vet inte 

riktigt hur man gör. Då händer det att barnen biter, nyper, puttar, och slår varandra och jag har 

ingen möjlighet att kunna se allt, för att inte tala om att gripa in. Hur mycket säkerhet kan man 

garantera då? Kan vi prata om kvalité när vi i verkligheten försöker överleva dagen och 

hoppas på att det blir bättre imorgon?  

Det finns en till verklighet. Trots mina upplevelser av min arbetssituation, som jag delar med 

flera av mina kollegor, har vi väldigt nöjda föräldrar och en bra verksamhet enligt olika 

inspektioner och kvalitetsundersökningar från kommunen och företaget. Förskolechefen får 

ofta brev från föräldrar där de berömmer vår verksamhet och oss pedagoger. Knappast blir 

föräldrarna nöjda om inte barnen trivs och har det bra. Förskolan har bra rykte och det är 
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många barn som står i kö till oss. Tanken som slår mig är att det måste vara så att det finns 

förskolor där situationen är betydligt sämre än den jag upplever hos oss. Med sämre situation 

menar jag då ännu större barngrupper och färre pedagoger än vi har. Ärligt talat har jag svårt 

att få ihop det – pedagoger som känner att de inte räcker till och samtidigt nöjda barn och 

föräldrar.  

 

                                                     * * * 

Äntligen hemma. Orken räcker bara till att krypa ner i soffan och slå på Tv:n, vilken jag 

stänger av direkt för att mina öron protesterar. De senaste veckorna har jag blivit väldigt 

ljudkänslig. Det är konsekvensen av inskolningar på en ettårsavdelning. Uttömd på både 

krafter och känslor ligger jag avtrubbad i soffan och stirrar i väggen när bilderna från dagen, 

en efter en, kommer ur minnet som en film. En väldigt sorglig film. Ledsna barnansikten med 

tårar rinnande nerför kinderna avlöser varandra i olika situationer vid lämningen, frukosten 

och ute på gården. Barn som inte vill somna utan sin mamma eller pappa men som till sist 

slocknar för att de är helt slut. Barn som börjar storgråta när deras föräldrar dyker upp på 

eftermiddagen.  

 Bilderna försvinner lika plötsligt som de kommer och tankarna börjar ta fart i huvudet. Ett 

helt batteri med frågor börjar rotera som en virvel i stället. De första frågorna är ganska 

ömkliga. Varför är det så här? Ska det vara på detta sätt?  Vad kan jag göra för att det ska bli 

bättre? Tankespiralen tar allt häftigare svängar och förvandlas till en tornado. Jag kan inte ens 

föreställa mig hur barnen mår, när jag som vuxen är helt knäckt långt innan kvällen. Vad gör 

vi egentligen med barnen när vi skolar in tio ettåringar nästan samtidigt, med bara två veckors 

mellanrum? Hur i hela friden ska två pedagoger kunna tillgodose de tio, snart tolv, små livens 

behov som vi är ålagda att göra enligt läroplanen? JAG RÄCKER INTE TILL! "Det är bara 

att bita ihop, vi vet hur det är, det blir snart bättre” får jag höra från mina kollegor som varit i 

samma sits åren innan. Jag vet att snart blir det bättre.  Det som är mitt problem är att jag inte 

vill bita ihop, jag vägrar, jag kan inte stå för det jag gör.  



12 
 

 

Syfte 

I min berättelse beskriver jag situationer som jag upplever som väldigt påfrestande på många 

olika sätt. Mina erfarenheter och tankar kring dem kretsar kring den fysiska och psykiska 

miljön på förskolan under inskolningen av ettåringar och de motstridiga krav jag som pedagog 

ställs inför. Krav jag har svårt att leva upp till, och arbetsvillkor jag vägrar ställa upp på.  

I min essä vill jag undersöka och reflektera över varför jag upplever att jag inte räcker till i 

min yrkesroll trots nöjda föräldrar och barn. Syftet med min text är att belysa situationen som 

många ettåringar, deras pedagoger och föräldrar befinner sig i. Genom att lyfta fram 

inskolningen vill jag kasta ljus på problematiken som finns när man skolar in flera små barn 

samtidigt. Vad är det som händer under inskolningen? Var går gränserna för hur många 

ettåringar en pedagog kan ta hand om samtidigt? Vilka faktorer är viktiga på 

ettårsavdelningen? Samtidigt vill jag ta upp min yrkesroll, där jag många gånger tvingas in i 

etiska konflikter med mig själv på grund av att jag känner att jag inte räcker till. Jag vill och 

kan göra ett bra jobb och gör det, enligt föräldrarna. Varför upplever jag då att jag har svårt att 

räcka till?  Vad är det som gör att jag upplever min arbetssituation på detta vis? Kan det vara 

på grund av att kraven på mig själv är för höga? Min förhoppning är att texten kan vara 

användbar för andra pedagoger som arbetar med de minsta barnen på förskolor för att undvika 

att utsätta våra barn och sig själva för liknande situationer. Genom att reflektera över den 

situation jag beskriver med hjälp av forskning och litteratur, bland annat om 

småbarnsutveckling hoppas jag bidra till en diskussion om småbarnssituationen i förskolan. 

I Sverige går cirka 80 % av 1-3-åringarna i förskolan, oftast handlar det om 8 till 11- 

timmarsdagar (Carlberg m.fl. 2013, s. 7). Små barn kan inte tala för sig själva det är vi, 

pedagoger, som ser dem och tar hand om dem som har ansvar att föra deras talan till föräldrar 

och politiker.   
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Frågeställning 

I min essä vill jag undersöka den fysiska och psykiska miljön på min förskola under 

inskolningen av ettåringar och de krav som vi pedagoger ställs inför. Med utgångspunkt i min 

berättelse vill jag söka svar på frågan: Varför upplever jag att jag inte räcker till? 

 

Metod  

För mitt examensarbete har jag valt essä som metod där jag kommer att undersöka min egen 

yrkeserfarenhet. Essä översätts från franskan som ”försök” och innebär en berättelse i form av 

dialog med andra där utgångspunkten för reflektion är den egna praktiska kunskapen skriver 

Jo Bech-Karlsen i sin bok Jag skriver alltså är jag – En bok för fackskribenten som vill 

berätta. Författaren fortsätter med att essän är sökande i sin form och binder samman 

berättelse och reflektion (Bech-Karlsen 1999, s. 45-47). Varför är det så viktigt med reflektion 

och vad betyder reflektion? Jonna Hjertström Lappalainen beskriver reflektion som ”förmågan 

att tänka över själva tänkandet”. Författaren skriver vidare att för att reflektera måste 

människan kunna förstå att saker och händelser kan vara på annat sätt än de är (Lappalainen 

2009, s. 35). Jag väljer att arbeta med essä som metod, för där har jag möjlighet att söka andra 

dimensioner i min berättelse. Genom att försöka tolka och förstå händelser i min berättelse 

från olika aspekter närmar jag mig den hermeneutiska metoden. I boken 

Forskningsmetodikens grunder skriver författarna Runa Patel och Bo Davidson (2011), 

verksamma vid Linköpings Universitet där de undervisar i forskningsmetodik att: " 

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära [...] där man studerar, tolkar och försöker förstå 

grundbetingelserna för den mänskliga existensen." (Patel & Davidson 2011, s. 28). Författarna 

förklarar även den hermeneutiska metoden (s.30) som jag valde att använda mig av för att 

genomföra min forskning. Med att använda den hermeneutiska metoden i min undersökning 

menar jag att jag kommer att arbeta med min text samt tankar kring den i enlighet med Patel & 

Davidsons förklaring av metoden. Vilket innebär att försöka förstå helheten i mitt dilemma 

utifrån de olika delar som jag i sin tur kommer att försöka tolka och förstå i relation till 

helheten (Patel & Davidson 2011, s. 30). 
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 Med hjälp av reflektion och dialog med deltagare i min handledningsgrupp och forskare i 

litteraturen kommer jag att granska min berättelse. Jag kommer att reflektera kring min 

arbetssituation och hur barnen påverkas av den. Jag är där för barnens skull och om jag 

upplever att jag inte räcker till innebär det att barnen inte får det de skall få enligt 

styrdokument som förskolan arbetar efter. Genom att skriva hoppas jag kunna skapa mig en 

djupare förståelse av mina tankar och upplevelser från olika perspektiv. Maria Hammarén 

skriver i sin bok Skriva - en metod för reflektion att i berättelsen möter man sig själv och att 

när man skriver ned sin berättelse skapar man en distans som är nödvändig för att kunna 

reflektera över sin erfarenhet (Hammarén 2005, s. 24).  I mitt yrke är reflektion ett nödvändigt 

verktyg av den orsaken att jag arbetar med människor och då är det viktigt att kunna se och 

förstå företeelser från olika perspektiv. 

Alla namn som är med i min essä är fingerade. 

 

Åldershomogena grupper och små barn 

När jag tänker på min berättelse frågar jag mig om och om igen. Hur hamnade jag i denna 

situation?  Jag som anser att åldershomogena grupper är jättebra och utvecklande för barn och 

att vårt arbetssätt fungerar bra. Det är väldigt bra att kunna följa barnen under hela deras tid på 

förskolan, ända tills det är dags för dem att börja i förskoleklass. Det skapar relationer som 

varar länge, barnen slipper byta pedagoger och kamrater. Barngrupper som består av barn i 

samma ålder har oändliga möjligheter att utvecklas och det är bara fantasin som kan sätta 

gränser för vad man kan göra. Det skapar en speciell känsla och stämning i hela barngruppen 

när alla kan vara med på allt, vare sig det gäller aktiviteter som lekar, utflykter till skogen, 

museum eller tillgång till skapande material och leksaker. Det är inte så att allt detta är 

omöjligt i åldersblandade grupper och jag påstår inte att det ena arbetssätt är bättre än det 

andra. Det jag vill säga är att alla vi vuxna, liksom barn, är unika och gillar olika arbetssätt. 

Ålderhomogena grupper, där man växer tillsammans med barnen, är den organisation som 

tilltalar mig mest.  
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Jag har redan gjort denna fantastiska resa en gång, den avslutades innan sommaren.  Nu börjar 

jag om resan från början, fast det känns inte bra denna gång. Av någon anledning upplever jag 

att ettåringarna är förlorarna i vår organisation. Jag undrar varför mina minnen från förra 

gruppens inskolningar, den grupp som skolades in för fem år sedan, inte är så starka i det 

avseendet. Har jag trängt bort det jobbiga? Jag funderar även över hur jag bet ihop tills det 

gick över. Det måste ha hänt någonting under den period som får mig att protestera nu. Under 

dessa fem år har jag blivit ännu skickligare i mitt yrke och det är inte bara på grund av jag har 

gått min utbildning . Jag har förankrat de praktiska kunskaper jag samlat på mig under alla 

mina år i yrket i den teori, jag tillägnat mig under utbildningen. Djupa och ibland heta 

diskussioner under seminarierna har också bidragit till en bättre förståelse för min profession.   

Allt detta gav mig mycket mer kunskap och förståelse för det jag gör varje dag. 

När jag tänker tillbaka på förra inskolningsomgången inser jag att förutsättningarna skiljer sig 

åt avsevärt. Då, för fem år sedan, hade vi i gruppen fyra ettåringar och nio tvååringar, 

sammanlagt var det 13 barn och 3 pedagoger. Detta innebar att vi bara skolade in sju barn som 

inte hade någon erfarenhet från förskolan. Det är stor skillnad mellan en ettåring och en 

tvååring, oavsett om den sistnämnda har gått på förskolan eller inte.               

Idag är vi bara två pedagoger som ska ta hand om tolv ettåringar. Ettåringar som ska 

stimuleras och utmanas i sin utveckling och sitt lärande. Ettåringar som "[…] ska utveckla sin 

förståelse för sig själv och sin omvärld "(Lpfö 98/10, s. 9) och som ska klara sig under långa 

dagar utan de viktigaste personerna i deras liv, föräldrarna.  

                       Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

     trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god  

     pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 

                                                                                                           (Lpfö 98/10, s. 5) 

Små barn behöver mycket omvårdnad och omsorg. De flesta av barnen har inte utvecklat sin 

verbala förmåga och klarar knappt av att äta själva. Barnen kan varken klä på sig själva eller  

ta av kläderna. De uttrycker sina behov genom kroppsspråk, mimik och ljud. Barnen gråter när 

de är ledsna, upprörda, arga, otrygga eller rädda. De kan även visa att deras behov är 
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tillfredställda med ett leende, skratt eller genom att självständigt utforska omgivningen. Det är 

mycket som vi pedagoger behöver tolka för att kunna förstå deras behov. Att förstå, förklara 

och förutse händelser och framför allt att kunna agera rätt kräver kunskaper om små barns 

utveckling, både teoretiska och praktiska. Dessutom har vi tre barn med annat modersmål och 

de har generellt sett kommit i kontakt med svenska språket först under inskolningen. Detta 

ställer ytterligare krav på oss när det gäller att möta, förstå och kommunicera med det enskilda 

barnet.  

 

Inskolning 

Inskolningen har stor betydelse för barnets fortsatta vistelse i förskolan i alla fall under den 

första tiden. Det vet pedagoger och det är det som förmedlas till föräldrarna vid 

informationssamtal inför inskolningen. Men vad innebär det för barnet att börja på förskolan? 

Först och främst att börja på förskolan, sett från barnets perspektiv, handlar om att bli lämnat 

av sin förälder. Förälder, en eller båda, som kanske har varit den enda som stod för barnets 

trygghet och omsorg under hela deras liv. Nu ska barnet klara av dagen utan sin förälder och 

ändå kunna känna sig så pass trygg med en eller flera andra personer att det blir möjligt att 

utforska sin omvärld samt utveckla sina färdigheter. Barnen behöver den vuxnas stöd, skriver 

Ulla-Britta Bruun i sin bok Växa - utvecklas 1 Från födelsen till skolstarten. Författaren 

fortsätter att barnet i 1-2-årsåldern “ […] har ett mycket starkt behov av att söka sig till den 

vuxna, att bli buret, få sitta i knät, få uppleva en direkt fysisk kontakt .[…] I alla situationer 

har det lilla barnet ett starkt behov av att ha en känd vuxen i närheten. Ett barn som lämnas 

ensamt undersöker inte en ny miljö, inte ens om där finns attraktivt material.”(Bruun 1981, s. 

49). Tryggheten är avgörande förutsättning för barnens välmående och lärande. Barnet känner 

sig trygg på förskolan när det kan lita på att få tröst och skydd när det behöver det. Med andra 

ord att det finns en eller fler pedagoger som barnet kan lita på i alla lägen.   

Det är under inskolningen barnen knyter an till oss pedagoger. Med tiden, som varierar från 

barn till barn, knyter de flesta barn an till sina pedagoger och hittar sin plats i gruppen. Hur bra 

denna process lyckas har alltså betydelse för barnens fortsatta vistelse på förskolan. Det är inte 
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bara vistelse på förskolan som avgörs av anknytningen. Hela barnet påverkas och formas 

under den korta men intensiva perioden: 

Även om anknytningsbeteendet är särskilt tydligt under den tidiga barndomen är det 

kännetecknande för människans hela levnad, från vaggan till graven. Det finns inte 

något barnsligt eller sjukligt i sig med det beteendet. (Bowlby 1973, se Broberg m.fl. 

2006, s. 14) 

Inskolningsperioden, då föräldrarna är med, är ganska kort och intensiv. Den är krävande för 

oss pedagoger, föräldrar och barn. Denna period präglas av många olika och starka känslor. 

Händelser som jag beskriver pågår bara under en kort period, från några veckor till ett par 

månader. I min essä riktar jag i stort sett blicken till tiden som följer direkt efter inskolningens 

första fas, tiden då föräldrarna lämnar sina barn till oss. Det är då de viktigaste processerna 

sker. För att få en djupare förståelse för vilka processer barnet och även pedagogen går igenom 

under inskolningen och vilken betydelse denna första tid har för barnet, föräldrar och 

pedagoger kommer jag att ta hjälp av anknytningsteorin.   

 

Anknytning och anknytningsteori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jag börjar med att förklara de viktiga begrepp som jag kommer att använda för att klargöra 

betydelsen av anknytningen för små barn främst under inskolningen men även efter den.  

Vad är anknytning och anknytningsteori? Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson och 

Pia Rishalm Mothander förklarar i sin bok Anknytningsteori. Betydelsen av nära 

känslomässiga relationer begreppet anknytning och anknytningsteori så här: 

 I Nationalencyklopedin definieras anknytning som att stå i förbindelse med någon 

större helhet, […]. När begreppet används inom utvecklingspsykologin är det en svensk 

översättning av det engelska begreppet attachment, med betoning just på betydelsen av 

något större och starkare. Anknytningsteorin syftar till att förklara den process vars 
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resultat är ett psykologiskt ”band” mellan barnet och dess närmaste vårdare (Broberg 

m.fl. 2006, s. 13). 

Begreppet attachment introducerades av den brittiska barnpsykiatern och psykoanalytikern 

John Bowlby(1907-1990) som tillsammans med den kanadensiska psykologen Mary 

Ainsworth (1913-1999) la grunden till och utvecklade anknytningsteorin (Broberg m.fl. 2006, 

s. 20). Enligt Broberg m.fl. beskriver Bowlby och Ainsworth anknytningen som ett specialfall 

inom en större grupp av känslomässiga band. Författarna skriver att det som är gemensamt för 

alla de känslomässiga banden är att de:  

1. har varaktighet över tid 

2. riktas mot en specifik individ som inte är utbytbar  

3. har känslomässig relevans för individen 

4. kännetecknas av att personerna söker varandras närhet 

5. Innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från den andre 

(Tilläget som gör relationen till en anknytningsrelation är): 

6. att den som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd hos sin 

anknytningsperson (Broberg m.fl. 2006, s. 55) 

Enligt författarna utgår anknytningsteori från att barnet behöver utveckla en relation med 

förälder eller annan omvårdare som kan ge barnet skydd, tröst och trygghet samt behandlar 

samspelet mellan anknytning och omvårdnad.  Författarna fortsätter med att förklara att 

anknytningen kallas trygg när barnet får trygghet och beskydd när barnet söker det, får barnet 

inte sina behov av trygghet tillgodosedda kallas anknytningen otrygg (Broberg m.fl. 2006, s. 

55). Teorin beskriver även anknytningens betydelse för barnets utveckling av inre 

arbetsmodeller. Med begreppet inre arbetsmodeller menas mentala representationer hos barnet 

- av barnet självt - av viktiga närstående och samspelet mellan dem (Broberg m.fl. 2008, s. 

16). Broberg m.fl. skriver att enligt Bowlby det är barnets erfarenheter från samspel med sin 

anknytningsperson som utvecklar barnets modell av sig själv och modeller av andra. Det är av 

stor vikt hur denna anknytningsperson svarar på barnets signaler och även personens 

tillgänglighet (Broberg m.fl. 2006, s. 131).  
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Tillämpat i förskolan innebär anknytningen och anknytningsteori att det är vi pedagoger som 

är anknytningspersoner för barnet och ska ge barnet skydd och trygghet när barnet behöver det 

för att kunna bygga vidare förståelse av sig själv och sin omvärld.  

Ett av de mest centrala begreppen i anknytningsteorin, som Mary Ainsworth bidrog med, är 

begreppet trygg bas skriver Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg i sin bok 

Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande (2012, s. 35). Begreppet trygg 

bas beskriver två aspekter av vuxnas omsorgsförmåga. För det första" att vara en trygg bas för 

barnets utforskande" och det andra att vara" en ”säker hamn”, dit barnet kan återvända" när det 

upplever hot eller blir skrämd. Författarna fortsätter med att om relationen till den vuxna är 

otrygg påverkas barnets utforskande av omvärlden negativt. Det kan visa sig genom att barnet 

klänger sig fast på anknytningsperson eller beter sig som att den säkra hamnen inte behövs 

(Broberg m.fl. 2012, s. 44-45).   

 

Anknytningens betydelse i förskola och pedagogens roll 

Som jag redan skrivit går det cirka 80 % av barnen som är mellan 1 och 3 år gamla i förskola i 

Sverige idag (Carlberg m.fl. 2013, s. 7). Enligt anknytningsteorin är det den ålder då 

anknytningsbeteendet når sin höjd. Detta innebär i sin tur att barnen kan knyta an till mellan 

en och fem personer och är väldigt försiktiga i umgänge med främmande människor (Broberg 

m.fl. 2006, s. 169). När barnet börjar på förskolan tvingas det in i relationer som barnet kanske 

inte är beredd på. Först ska det knyta an till oss pedagoger, sedan till de andra barnen i 

gruppen. Barnet behöver anpassa sig till gruppen. Barnet behöver lära sig äta förskolans mat, 

dessutom tillsammans med de andra barnen. Barnet ska även lära sig sova på en viss plats och 

en viss tid tillsammans med de andra barnen. Att skola in många små barn samtidigt, som ska 

vänja sig vid annorlunda rutiner än vad barnen är vana med hemifrån sätter stor press på 

pedagoger. Pedagogen behöver ta hänsyn till alla barns behov. Dessa behov är oftast väldigt 

lika och kan inte tillfredställas i grupp, det krävs individuellt arbete. Konflikten mellan barnets 
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behov och den vuxnas möjligheter att tillgodose dess behov blir väldigt tydlig under barnets 

första tid på förskolan. 

När inskolningen har kommit så långt att föräldern kan lämna sitt barn till oss pedagoger är det 

vi som står för trygghet och beskydd. Vi ska vara tillgängliga så fort barnet behöver det, 

oavsett anledning. Kan pedagogen vara tillgänglig skapas det, enligt anknytningsteori, en 

trygg anknytning och barnet kan fortsätta att utforska sitt inre och omvärlden (Broberg m.fl. 

2006, s. 55). Det är viktigt att betona att det är av stor betydelse hur pedagogen bemöter barnet 

eftersom det spelar central roll för barnets inre modell av sig själv (Broberg m.fl. 2012, s. 91). 

Att vara tillgänglig handlar lika mycket om fysisk som mental närvaro men det är barnets 

upplevelse som avgör om det har fått det skydd och tröst det sökte hos pedagogen (Broberg 

m.fl. 2012, s. 91). Det räcker inte att barnet får dela utrymme i mitt knä med ett annat barn för 

att känna fysisk närhet. Barnet behöver eventuellt att jag pratar med det och bemöter den oro 

som finns så att barnet kan lita på mig. Sådan kommunikation blir möjlig i mötet ansikte mot 

ansikte. Detta kan vara svårt att göra med flera barn i famnen.  

Jag vänder mig till min berättelse och undrar om det finns någon som helst möjlighet för mig 

att svara på barnens signaler. Det är fem stycken som sitter vid bordet och alla behöver min 

hjälp med att tillfredställa sina primära behov av trygghet för att kunna äta. Äta för att kunna 

tillfredställa sina biologiska behov. 

 I min berättelse skriver jag om Etan som matvägrat i en veckas tid och slutar gråta när han får 

hålla i min hand. Etan håller på att knyta an till mig. Han är lugn när han sitter i mitt knä eller 

håller mig i handen. Med hjälp av anknytningsteori kan jag förstå Etans beteende och tolkar 

hans anknytningsmönster som tryggt (Broberg m.fl. 2012, s. 74-75). Etan är 1,5 år gammal 

och enligt författarna innebär detta att han redan har utvecklat en inre arbetsmodell för hur 

relationen och samspel mellan omsorgspersonen och honom fungerar. Detta innebär att Etan 

har förväntningar på hur han blir bemött av mig (Broberg m.fl. 2012, s. 73).  

Barnet är alltså inte ”nollställt”, när det möter en ny person, utan tvärtom fungerar det 

ettåriga barnet enligt principen: ”Jag är van att bli bemött så här, när jag känner mig 
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liten och orolig, så jag utgår från att du också kommer att bemöta mig på samma vis.” 

Därmed kommer de anknytningsrelationer barnet utvecklat till föräldrarna att färga 

barnets samspel med pedagogerna på förskolan (Broberg m.fl. 2012, s. 74). 

Detta visar sig i Etans fall på följande sätt. Mitt sätt att trösta och bemöta Etans oro skiljer sig 

från det han är van vid. Etan har ett annat hemspråk och har varit van vid att bli buren nästan 

jämt. Sakta men säkert bygger vi vår anknytningsrelation. För varje dag går det bättre och 

bättre fast han gråter långa stunder vid lämningen och är helt förtvivlad. Det tar fortfarande tid 

att trösta honom varje gång han blir ledsen och det händer ganska ofta. Det går bra att sitta och 

iaktta de andra barnen och vuxna som finns på avdelningen. Till och med att leka med några 

leksaker som hamnar bredvid honom kan han göra nu. Det fungerar sämre när jag riktar min 

uppmärksamhet mot eller försöker hjälpa något annat barn. Han är inte tillräckligt trygg för att 

kunna öka avståndet från sin ”trygg bas” som jag har blivit för honom i denna fas av 

inskolningen. Varje försök från min sida utlöser gråtattacker hos Etan. Hans oro skulle lätt 

minimeras om jag kunde vara i fysisk kontakt med honom under den tid han behöver det. För 

att känna sig så pass trygg för att kunna lämna sin ”trygga bas” och återvända vid behov till 

”säker hamn”. Dessvärre är detta inte möjligt då det finns fler barn som jag behöver ta hand 

om. Även där agerar jag som ”trygg bas” och ”säker hamn” (Broberg m.fl. 2012, s. 44). Detta 

gör det svårt för mig att engagera mig i flera barn samtidigt. Det resulterar även i att flera barn 

inte får uppleva att de har fått den tröst och trygghet av mig som de förväntade sig att få. 

Enligt Bowlby riskerar en sådan anknytning bli otrygg. Det kan även leda till att Etans bild av 

sig själv och omgivningen på förskolan kommer att vara negativ, eftersom Etan i denna 

situation kan uppleva att han inte är viktig för mig (Broberg m.fl. 2012, s. 44-45). Jag antar att 

förståelse av detta samt att det är två pedagoger som får ta hand om tio barn som har mer eller 

mindre samma behov som Etan gör att jag upplever att jag inte räcker till.                                                                  
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Pedagogens arbetsuppgifter i dagens förskola 

I min berättelse skriver jag om en liten del av den omsorgsprocess som jag möts av under min 

arbetsdag. Vi är ett litet arbetslag som är sårbart på många sätt och vis. Eftersom vi bara är två 

pedagoger innebär det att någon av oss ofta blir ensam under dagen med flera barn och i vissa 

fall med alla. Jag har skrivit som exempel moment när någon av oss ska byta blöja och det 

händer ju många gånger under dagen. Förutom att byta blöjor behöver vi diska och rengöra 

bord, stolar och platsen runt borden. Eftersom vi inte har eget kök diskar vi och sedan plockar 

vi ur diskmaskinen själva. Vi behöver lägga upp och temperera maten från kantiner då vi får 

maten till förskolan i värmeboxar. Vi stressar och försöker göra det klart så snabbt som 

möjligt, men snabbt blir det inte för hela tiden behöver vi avbryta det vi gör och ta hand om 

barnen. Sedan tillkommer uppgifter, som vi inte behöver göra varje dag, så som beställningar, 

uppackning av beställningarna samt göra felanmälan. Båda ansvarsområdena hamnade hos 

oss. En del uppgifter kan vi göra tillsammans med barnen, som att fylla i alla 

egenkontrollistorna om temperaturen i kranar och kylen. Alla de små praktiska momenten är 

viktiga och gör så att vardagen fungerar men de tar tid från barnen. Dessutom tillkommer alla 

de åtaganden som Lpfö98 föreskriver där alla barn ska känna sig sedda och trygga, ska få 

stimulans och utmanas i sin utveckling, samt utveckla sina förmågor och intressen. Allt detta 

ska sedan dokumenteras helst med olika verktyg för att därefter granskas och utvärderas så att 

vi pedagoger kan utveckla vårt arbetssätt och förskolans kvalitet (Lpfö 98/10, s. 7-15).  

 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas.[…] Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur 

förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan 

utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet 

sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i 

förskolan (Lpfö 98/10 s. 14.). 
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I och med läroplanen ses förskolan numera som en institution där omsorg, utveckling och 

lärande för varje enskilt barn står i centrum till skillnad mot då förskolan var ämnad till att 

tillgodose föräldrarnas behov av barnpassning medan de utförde sitt arbete (Carlberg m.fl. 

2013, s. 4).  I sin artikel ”Förskola förr och nu” skriver Malin Broberg, Birthe Hagström och 

Anders Broberg att förskolans kvalitet har försämrats under de senaste åren på grund av de 

besparingar som politiker driver på, vilket innebär allt större barngrupper och allt lägre 

pedagogtäthet (Broberg m.fl. 2012). Samtidigt som kraven på pedagogerna växer ökar 

barngrupperna. Detta innebär att varje barn får allt mindre tid enskilt eller i mindre grupp 

medan läroplanen säger att pedagogerna ska se varje barns möjligheter och samspela med 

varje barn samt med hela gruppen (Lpfö 98/10, s. 6). Malin Broberg m.fl. skriver i sin artikel: 

 

Det är svårt för barn att inte få sitt behov av trygghet tillgodosett, men det är också svårt 

för pedagoger att inte kunna tillgodose barns behov. Pedagoger som dagligen känner av 

allvarliga brister i den egna verksamheten mår ofta dåligt själva. Detta är både ett 

arbetsmiljöproblem och en allvarlig kvalitetsbrist eftersom det försvårar för personalen 

att engagera sig och utvecklas i arbetet med barnen (Broberg m.fl. 2012, s. 7).  

 

Detta bekräftar även Kjell - Åge Gotvassli i sin bok En kompetent förskolepersonal. Om 

personal- och kompetensutveckling i förskolan (2002). Gotvassli skriver om resultaten av 

studien Förändringar av kvalitet och produktivitet i barnomsorg, skola och äldreomsorg 

(Svenska Kommunförbundet, 1998) där det framkommer att neddragningar gjorda under 

1990-talet medförde att personaltätheten minskade i förskolan och barngrupperna blev större. 

Vidare skriver Gotvassli "[...] personalen upplever större krav, ökat ansvar och att alltfler 

arbetsuppgifter läggs på dem. Arbetsmiljön upplevs som mer stressig [...].” (Gotvassli 2002, s. 

220). Denna studie var gjord 1998. 

På Lärarförbundets hemsida under rubriken Arbetsmiljö läser jag om att lärare är högst 

belastade av de 30 yrken som finns på listan i tidningen Du&jobbet (Lärarförbundet 2013). 

Enligt uppgifter som SCB har tagit fram år 2012, står det i arbetsmiljötidningen Du&jobbet, 
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att det är 77 % av förskolelärarna och fritidspedagogerna upplever att deras arbetsbelastning 

ökat de senaste fem åren (Hans Lundgren, 2013).  

Det är inte svårt att inse att förskolans kvalitet har försämrats avsevärt under de senaste 15 

åren. Det är inte bara min egen yrkeserfarenhet från den konkreta arbetsplatsen, som jag 

beskrivit i min berättelse, som säger detta. Som vi ser så är det vanliga inslag i svenska 

förskolor landet runt.  

 

Kvalité i förskolan  

Jag har svårt att få tiden att räcka till för att utföra alla de praktiska uppgifterna samtidigt som 

jag riktar min uppmärksamhet mot barnen och försöker tillgodose deras primära behov att bli 

sedda och trygga. Jag prioriterar barnen och detta innebär att en del av mina arbetsuppgifter 

väljer jag att göra utanför barngruppen. Eftersom det inte finns någon möjlighet att lämna 

barngruppen under min arbetstid resulterar det i övertid eller i att sakerna blir liggande i 

väntan på bättre tid. Detta skapar ytterligare stress och en vetskap om att jag inte räcker till. 

Broberg m.fl. (2012) skriver att enligt Asplund Carlsson, Pramling & Kärrby (2001) finns det 

flera aspekter som påverkar kvaliteten i förskolan ”[…]strukturella faktorer, som gruppstorlek, 

personaltäthet, personalens utbildning och personalomsättning, har alla betydelse för 

förskolans kvalitet genom att de sätter ramarna för vilket arbete som är möjligt att utföra.” 

(Broberg m.fl. 2012, s. 285). 

Jag återkommer till min berättelse och funderingar kring min förskolas verklighet där jag har 

svårt att få ihop mina upplevelser av att inte räcka till å ena sidan och med nöjda föräldrar å 

andra sidan.  Här måste jag vara ärlig mot mig själv och erkänna att föräldrar inte får veta allt 

vi pedagoger får stå ut med under dagen. När de kommer och hämtar sina barn bemöter jag 

dem på ett professionellt sätt som bland annat innebär att vara trevlig och berätta lagom och 

spara en hel del för mig själv. Det är då det känns som att jag ljuger på något sätt, förvränger 

bilder av dagen. Vad är det jag sparar för mig själv? Jag behöver inte berätta att flera 

pedagoger är borta av olika anledningar, ett vanligt inslag på vår förskola, och att dagen har 



25 
 

varit ett enda kaos. Att alla barn skrek och var fysiska mot varandra för att jag verkligen inte 

hade någon som helst möjlighet att vara steget före och förebygga alla dessa knuffar och 

hårryckningar. Varför ljuger jag nu och alla de andra 10000 gångerna i samtal med föräldrar? 

Kanske för att jag försöker skydda föräldrarna.  Är det vita lögner? Eller vågar jag inte säga 

sanningen för att då framstå som otillräcklig? Det skulle vara intressant att testa och säga 

sanningen, och då menar jag den nakna sanningen till vårdnadshavarna och säga något i stil 

med: Idag var det en fruktansvärd dag. Hälften av personalstyrkan är sjuk och ingen kunde 

hjälpa oss. Därför fick halva gruppen sitta och gråta medan vi tröstade den andra halvan, 

sedan bytte de plats. Det gör varken jag eller någon annan pedagog för vi är professionella. 

Betyder det då att vara professionell är lika med att ljuga?  

Jag anstränger mig i stället och plockar ur minnet något bra och positivt jag hunnit se under 

dagen som barnet har varit med om eller har lärt sig. Detta uppskattas av föräldrar och ger dem 

en känsla av att deras barn är sedda. Det är förmodligen så att de små, ljusa händelser jag tar 

upp i samtal med föräldrar gör att jag själv kan se vardagen bortom den kaotiska verklighet 

som präglar dagen. Som tur är så är inte alla dagar kaotiska.  

Den andra aspekten av denna fråga är att vi faktiskt hade möjlighet att delvis påverka vår 

situation på min förskola. Vi fick till slut extra resurs, i form av extrapersonal på halvtid, 

under de mest kritiska momenten, för att få vardagen att flyta och kunna känna glädje i vårt 

arbete i stället för frustration över att vi inte räcker till. Det behövdes kraftiga reaktioner från 

oss, och flera samtal med chefen där både jag och Lotta påpekade att vi var nära ett 

sammanbrott på grund av stress.  Lotta, som är arbetsplatsens skyddsombud, kunde referera 

till arbetsmiljölagen som faktiskt håller förskolechefen ansvarig för att både den fysiska och 

psykiska arbetsmiljön är bra. Föräldrarna reagerade och tog upp med förskolechefen att det är 

för få pedagoger under inskolningen. Min fråga är: Varför ska det gå så långt? Jag förstår inte 

heller mina kollegor som säger att de fick gå på knäna under inskolningarna och den första 

tiden efter den. Varför agerar de inte? Kan sådant gynna barnen på något sätt? 

Jag ställer mig frågan varför vi pedagoger försätter oss och barnen vi arbetar med i sådana 

situationer. Det finns ju konstaterad forskning om små barn och deras behov i förskolan och 
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om vilken betydelse de första åren faktiskt har för resten av livet. Vi har kunskaper om vilka 

processer barnen går igenom under inskolningen. Vi vet exakt vad och hur vi ska göra. 

Föräldrarna vill ju absolut det bästa för sina barn men staten, anser jag, drar orättmätig fördel. 

Föräldrar har inte så många alternativ när de är tvungna att börja jobba och då ställs de ibland 

inför ett paradoxalt val. Å ena sidan erbjuder man förskola åt alla barn från ett års ålder och å 

andra sidan gör man den så oattraktiv som möjligt för småbarnsföräldrar genom att spara 

pengar där man absolut inte får göra det. Det är absurt. Det är inte konstigt att föräldrar på 

flera ställen i landet börjar agera för att försöka påverka politiker. Föräldrarna organiserar sig i 

olika föreningar och kämpar för sina barns rättigheter, inte sällan sida vid sida med 

pedagogerna. Dagens föräldrar är välutbildade och pålästa och de tycker och kräver. Deras 

krav är underbyggda med rapporter och forskning. Ett exempel är föräldraorganisationen 

Barnverket som har varit verksam under flera år och samarbetar med landets främsta 

psykologer, pedagoger och författare. På deras hemsida kan man läsa allt som handlar om barn 

samt diskutera med andra föräldrar eller ställa sina frågor till kompetenta pedagoger (se 

www.barnverket.se). Det andra exemplet är ett lokalt nätverk för föräldrar som startades i år i 

en kommun. Föräldrarna i denna organisation samlar underskrifter för att kunna påverka 

kommunala politiker för bättre förskola. I somras lämnade de över ett brev med sina krav och 

med över två tusen namnteckningar till kommunala politiker. Detta gjorde de under en 

protestaktion där flera hundra föräldrar, pedagoger och barn visade sitt missnöje med situation 

i kommunens förskolor. Bland deras krav finns begäran om färre barn i barngrupperna, högre 

personaltäthet, obligatorisk ersättare vid ordinarie pedagogens frånvaro samt att minst hälften 

av förskolepersonalen ska vara högskoleutbildade.  

 

Barngruppens storlek 

Jag bestämmer mig för att försöka se om det finns bestämda riktlinjer för förskolan när det 

gäller barngruppens storlek. Jag börjar med att leta igenom flera olika kommuners hemsidor 

för att se om det finns den information jag är ute efter. Där står det att barngrupperna ska ha en 

lämplig storlek och personaltätheten ska bestämmas efter gruppens behov. Åter frågar jag mig 

http://www.barnverket.se/
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vad en lämplig storlek är och hur många barn en pedagog ska ta hand om och ansvara för? 

Den enda information jag kan hitta är statistik över hur många barn per pedagog det finns nu i 

Sverige i snitt och på olika orter samt skillnader mellan kommunala och enskilda 

verksamheter. Skolverket är den myndighet som har ansvaret för barnomsorg och utbildning. 

Ett av styrdokumenten som Skolverket arbetar efter är Skollagen som beslutas av riksdagen. 

På skolverkets hemsida definieras skollagen så här: ”Skollagen innehåller grundläggande 

bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever 

och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för 

verksamheten beskrivet.” ( Skolverket 2010). Den skollag som gäller nu trädde i kraft 1 

augusti 2010 och heter Skollagen, SFS 2010:800. Sedan dess har flera ändringar tillkommit. 

Eftersom de ändringarna inte gäller förskolan påverkar det inte den information jag kommer 

att få reda på. Kap.8 i skollagen handlar om förskolan samt kapitel 1-7 har bestämmelser som 

gäller alla skolformer. När jag läser alla de bestämmelserna hittar jag bara att barnen ska 

erbjudas god miljö, en god pedagogisk verksamhet och barngrupper som har lämplig storlek 

(Skollag (2010:800), § 2, § 8).  

Vad är lämplig storlek för barngrupper? Det verkar vara en tolkningsfråga och jag kan delvis 

instämma med det som står i Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 

förskolan (2005). Det kan vara svårt att bestämma barngruppens storlek som ska gälla alla 

förskolor eftersom det som fungerar för en grupp kanske inte fungerar i en annan. Alla barn är 

olika och har olika behov (Skolverket 2005, s. 15).  I samma skrift läser jag om en 

kunskapsöversikt som Skolverket tagit fram (2001 a) där det står: 

 

[…] riktmärket för en gruppstorlek om ca 15 barn är att föredra, för att barnen ska 

utvecklas på ett optimalt sätt. Man lyfter även fram att de yngsta barnen och barn i 

behov av särskilt stöd har behov av att ingå i mindre grupper än så för att få sina behov 

tillgodosedda. Kommunerna avgör, utifrån lokala förhållanden, vilken gruppstorlek och 

vilken personaltäthet som är den lämpligaste. Enligt Skolverkets utvärdering av 

förskolan har det främst varit ekonomiska överväganden som avgjort gruppstorlekarna. 

Faktorer som upptagningsområdets sociala struktur, personalens utbildning och andelen 

barn i behov av särskilt stöd har haft mindre betydelse (Skolverket 2005, s. 15 ). 
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Vad hände med detta riktmärke? Vem ska bestämma om hur många ettåringar det är lämpligt 

att ha på två pedagoger? Som det framgår från skollagen är det förskolechefens ansvar. Men 

vad ska förskolechefen göra om det enda sättet att få ekonomin att gå runt är att ta in fler barn 

och hålla personaltätheten nere? Detta leder till att barngrupperna blir allt större när det 

egentligen inte finns några begränsningar. 

 På skolverkets hemsida hittar jag några olika utredningar som gäller bland annat kvalitet och 

säkerhet på förskolan. Där finns även en del rapporter om att barngrupperna på förskolan och 

fritidshem har blivit alldeles för stora. På riksdagens hemsida finner jag en publicerad 

utredning som SOU, statens offentliga utredningar, har gjort på uppdrag av riksdagen och som 

handlar om barnens säkerhet i förskola ” Fri att leka och lära, - ett målinriktat arbete för barns 

ökade säkerhet i förskolan” där står det att: 

 Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet. Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna har 

en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god 

miljö. Det ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med 

utbildningen ska kunna uppfyllas. Däremot finns ingen bestämmelse i lagen som direkt 

tar sikte på säkerheten för barn i förskolan. (Riksdagen 2013, s. 11 ). 

I denna utredning står det att det är kommunen eller enskild huvudman, om det är privat 

verksamhet, som har det övergripande ansvaret för omsorg och säkerhet(s. 33). Vidare står det 

att barngruppens storlek har betydelse för barnens säkerhet i förskolan (Riksdagen 2013). På 

riksdagens hemsida hittar jag en del olika motioner skrivna av kommunala politiker som 

handlar om att barngrupperna ska minskas. Till exempel motionen ”Vända trenden mot större 

barngrupper i förskolor och fritidshem” som lämnades in i september 2013 av Lena 

Sommerstad m.fl. (Riksdagen 2013). Varför kan inte de rekommendationerna lagstadgas på så 

sätt att det skulle vara rättsstridigt att klämma in fler barn i barngruppen? På samma sätt skulle 

riksdagen begränsa antal barn som en pedagog behöver ta hand om samtidigt. Har man 
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gemensamma riktlinjer eller snarare begränsningar då kan ingen kommun eller förskolechef 

tolka det på sitt eget sätt och tänja på barngruppernas storlek.  

I min essä har jag refererat en del till boken Anknytning i förskolan vikten av trygghet för lek 

och lärande. Boken kom ut i tryck 2013 och är skriven av Malin Broberg som är legitimerad 

psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, Birthe Hagström som är 

förskollärare, speciallärare och fil.dr i pedagogik och Anders Broberg som är legitimerad 

psykolog, legitimerad psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Göteborgs 

universitet. Författarna skriver att både gruppstorleken och personaltätheten har betydelse och 

påverkar barns utveckling och välmående. Vad det gäller småbarn påverkas de negativt i större 

grad av att vistas i stora barngrupper (Broberg m.fl. 2012, s. 284). Författarna poängterar att 

det finns en skillnad mellan behov hos små barn och de äldre barnens behov på förskola. 

Därefter föreslår de storleken på barngrupperna: ”För de små barnen menar vi att 

gruppstorleken inte bör överskrida 12 barn och för de äldre barnen bör gruppen inte vara större 

än 18 barn.” (Broberg m.fl. 2012, s. 284-285). Vad det gäller personaltätheten skriver 

författarna så här: ”[…] en pedagog per fyra barn i småbarnsgrupper och en pedagog per fem 

barn för de äldre barnen, verkar vara en minimistandard för att möjliggöra kvalitet och god 

utveckling för barnen.” (Broberg m.fl. 2012, s. 284). Rekommendation är skriven av 

professionella psykologer och pedagoger. Applicerat på dagens situation i svenska förskolor, 

inser jag, att det är ganska få förskolor kan erbjuda riktigt bra kvalité samt god utveckling för 

barnen.  

 

Slutdiskussion 

Vad har jag kommit fram till i min undersökning? Att inte räcka till- inte bara är en känsla 

utan en vetskap. Jag anser att min känsla av att jag inte räcker till grundas på att det är stor 

skillnad mellan den verksamhet jag skulle vilja ha och den faktiska verksamheten som jag har 

möjlighet till idag. Mina kunskaper om barns utveckling och deras behov, samt det som 

föreskrivs i förskolans styrdokument står i konflikt med förskolans verklighet. Förskolan ses 
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numera som är ett steg i ett livslång lärande och utvecklig men förutsättningar som vi 

pedagoger har motsvarar i bästa fall verksamheten som ska bedriva barnpassning under stora 

delar av dagen. Det finns väldigt lite utrymme för verksamhet som ska grundas utifrån det 

enskilda barnets och gruppens behov. Allt detta på grund av stora barngrupper och låg 

personaltäthet i relationen mot de arbetsuppgifter som pedagogerna förväntas utföra. Min 

upplevelse av att inte räcka till beror på att jag vet vad barnet behöver och inte kan möta dessa 

behov på grund av de förutsättningar jag har som är: 

       1. För många barn som skolas in samtidigt   

       2. För många barn och för få pedagoger i barngruppen i kombination med den mängd av 

arbetsuppgifter som finns att göra under dagen. 

På min arbetsplats kunde vi lösa situationen med hjälp av extrapersonal under delar av dagen. 

Detta var en kortsiktig och akut insats . Vilket trots allt var bra och gjorde att vi fick mer 

kvalitets tid med barnen som i sin tur ledde till ökat trygghet hos dem. Vad finns det att göra 

när det gäller nästkommande inskolningar på ettårsavdelning? På den första punkten skulle jag 

kunna föreslå ändringar i organisationen på min förskola. Till exempel att göra om 

ettårsavdelning till ett- och tvåårsavdelning. Detta skulle ge oss inskolningar med färre barn åt 

gången . Det skulle då vara lättare att kunna vara tillgänglig för de nya barnen vilket i sin tur 

skulle leda till bättre förutsättningar vid anknytningsprocessen. Alternativt skulle vi kunna 

ändra inskolningens upplägg genom att öka tiden mellan inskolningarna och inte påbörja ny 

inskolning innan barnen är trygga med oss pedagoger. Det vore också bra att ha extraresurs 

som kan hjälpa till med de praktiska sysslorna under inskolningen och ett tag efter så att 

pedagogerna kan fokusera på att bygga relationer med barnen. Denna resurs ska finnas under 

inskolningar oavsett om pedagogerna känner att de är stressade eller inte. Det är barnens 

behov som i första hand ska styra personaltätheten i praktiken. Det ska inte behöva gå så långt 

att pedagogerna mår dåligt på grund av arbetsförhållanden eftersom detta påverkar barnen. 

För att vi pedagoger skulle kunna leva upp till det som står i förskolans styrdokument måste 

arbetsbelastningen regleras på något sätt. I skollagen och läroplanen för förskola står det att 
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barnens behov av trygghet och lärande ska tillgodoses. För att detta ska kunna genomföras 

krävs fler pedagoger och mindre barngrupper i förskolan.  

Det som är oroväckande är att situationen som jag beskriver är ett vanligt inslag på förskolor i 

landet. Det finns många rapporter om att barngrupperna är för stora och att det är för få 

pedagoger. Det finns både forskning och statistik kring pedagogernas strama arbetssituation. 

Detta är ingen ny företeelse utan något som pågått en längre tid. Jag blev riktigt förvånad när 

jag läste Birgitta Lidholts sammanfattning i hennes doktorsavhandling Anpassning, kamp och 

flykt som hon framlagt vid Uppsala universitet 1999. I sin avhandling beskriver Lidholts hur 

personal påverkas och reagerar på besparingar gjorda i förskolan under hela 90-talet. Jag kan 

se slående likheter i det författaren beskriver i sin forskning och situationen på förskolan idag, 

15 år senare. Det skulle vara intressant att undersöka om det finns liknande studier om ett 

samband mellan barnens hälsa och utveckling jämte besparingar gjorda på förskolan under 90-

talet. Media rapporterar allt oftare om att dagens ungdomar mår allt sämre psykiskt. Det är 

alltså de barnen som gick i förskolan på 90-talet. Kan det vara möjligt att det finns samband 

mellan de två företeelserna? Det skulle inte förvåna mig om så var fallet. Anledningen till 

denna insikt är anknytningsteorin som förklarar betydelse för barnet att vara trygg och sedd för 

att kunna skapa en positiv bild av sig själv. De flesta barn i Sverige befinner sig på förskolan 

under den största delen av sin vakna tid. Människan utvecklas som mest under sina första fem 

år, både psykiskt och fysiskt. Det händer otroligt mycket med ett barns utveckling på förskolan 

och vi pedagoger har ansvar att stötta och hjälpa barnen i deras utveckling och lärande. 

För att barn på våra förskolor ska må bra och kunna lära sig så mycket som möjligt ska 

det vara ett villkorslöst fokus på barnen från dag ett. 
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