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Abstract 
 

In my scientific essay, I an experienced child minder, describe two different preschools 

cultures and investigate how preschool culture can be influenced and created by different 

conditions. In my first story I describe a professional preschool with a preschool director who 

is involved in the activities every day. The second story is about a preschool that is 

characterized by a different preschool culture and members of the staff who are stuck in old 

patterns and with an absent preschool director. What is it that really creates a professional 

preschool?  I want through my essay highlight pedagogues child perspective, attitude, 

approach to ethics and preschool values. I'm also researching preschool manager's 

responsibility and commitment in the preschool educational activities. The text treats 

communication as an important aspect of a preschool to function. 

To examine the issue of preschool culture, I use current research literature on professional 

ethics reflecting on what it is that can affect a preschool culture. It's also about the 

pedagogue’s ability to handle different situations with children, parents and colleagues, in a 

respectful manner. 

All employees within the preschool have the same mission and commitments including 

through preschool curriculum. ”Why is there a difference between preschool cultures and the 

quality of preschools? And "How can I, as an experienced child minder, influence and 

develop the educational activities, values and attitudes that have characterized a preschool for 

many years?” I have come to the conclusion that commitment and understanding about the 

preschool assignments both from the preschool manager and pedagogues contribute to how a 

preschool culture is created. Above all, each and every individual within the preschool has an 

important role in the preschool in order to create a professional environment with a culture of 

good quality. 
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Titel: Förskolekultur – En vetenskaplig essä om hur olika förhållningssätt påverkar förskolan  

Författare: Kristine Jonsson                                                                                            
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Sammanfattning 

I min vetenskapliga essä berättar jag, en erfaren barnskötare, om två olika förskolors 

verksamhet och hur en förskolekultur kan påverkas och skapas genom olika förutsättningar. I 

min första berättelse beskriver jag en professionell förskoleverksamhet med en förskolechef 

som är närvarande i verksamheten varje dag. I den andra berättelsen handlar det om en 

förskola som präglas av en annan förskolekultur och där personal har fastnat i invanda 

mönster och med en frånvarande förskolechef. Vad är det egentligen som skapar en 

professionell förskoleverksamhet? 

Jag vill genom min essä synliggöra pedagogers barnsyn, förhållningsätt, syn på etik och 

förskolans värdegrund. Jag forskar även om förskolechefens ansvar och åtaganden i 

förskolans pedagogiska verksamhet. Texten behandlar kommunikation som är en viktig 

aspekt för att en verksamhet ska fungera.  

För att undersöka frågan om förskolekultur använder jag mig av aktuell forskningslitteratur 

om yrkesetik och reflekterar över vad det är som kan påverka en förskolekultur. Det handlar 

även om pedagogens förmåga att hantera olika situationer, både med barn, föräldrar och 

arbetskamrater, med ett respektfullt förhållningsätt.  

Alla anställda inom förskolan har samma uppdrag och åtaganden bland annat genom 

förskolans läroplan. ”Varför blir det skillnad på förskolekulturer och kvalitén mellan 

förskolor? Och ”Hur kan jag som erfaren barnskötare påverka och utveckla den pedagogiska 

verksamheten, värdegrunden och förhållningssättet som har präglat en förskola under många 

år?” Jag har kommit fram till att engagemang och insikt om förskolans uppdrag både från 

förskolechefen och pedagogerna bidrar till hur en förskolekultur skapas. Framförallt är det 

varje enskild individ inom förskolan som har en viktig roll i förskolans verksamhet för att 

skapa en professionell verksamhet med en kultur av god kvalité. 

 

Nyckelord: förskola, kultur, ledarskap, pedagog, professionell, kommunikation 
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Förskolan Karusellen 

                                        

I dag är det fuktigt ute, regnet ligger i luften och jag kan höra åskan på avstånd. Jag hör något 

annat också, något som alltid gör mig glad. Det är ljudet av barn som leker. Det hör jag tydligt 

idag när jag ligger i sandlådan på alla fyra. Jag gräver en vallgrav kring ett stort slott 

tillsammans med några barn. Jag sätter mig upp på kanten av sandlådan och försöker borsta 

av mig den blöta sanden som fastat på mina knän. Min arbetskamrat kommer gående mot mig. 

Vi har arbetat tillsammans i många år. Jag har lärt mig så mycket av henne och haft förmånen 

att ha många goda förebilder. Det jag lärt mig mest i min yrkesroll är förhållningsätt, 

värdegrund, etik och moral. Även min uppfostran och mina egna erfarenheter har präglat den 

jag är idag. Jag och mina arbetskamrater är verkligen här på förskolan för barnen. Vi pratar 

ofta om enskilda barns framsteg i sin utveckling och pedagogik. Jag ställer mig upp och tittar 

mig omkring. Jag ser att alla mina arbetskamrater leker aktivt med barnen.  

 

En arbetskamrat avslutar en gruppstärkande lek (Släpp en liten fjäril genom grinden) och 

kommer gående emot mig med ett leende på läpparna. Jag säger med stolthet i rösten till 

henne ”Du ger barnen så mycket glädje!” Hon ler och säger, ”Tack! det är det jag är här för”. 

Hon blinkar med ena ögat och säger, ”Kan jag gå in och ta en snabb kopp kaffe?”, ”Absolut 

svarar jag, inga problem”. Vi har en policy på vår förskola att ska vi dricka kaffe så gör vi det 

på våra raster eller frågar en arbetskamrat om en liten kaffepaus. Det funkar jättebra och alla 

följer den regeln. Det handlar om barnets säkerhet och att vi pedagoger ska vara där barnen är 

och finnas lätt till hands utan att ha en kaffekopp i handen.  

Efter lunchen senare på dagen är det flera barn som tillsammans håller på att konstruera en 

lek. Barnen lyfter och ställer fram stolar, hämtar filtar och olika sorters material. Jag ser på 

avstånd min arbetskamrat sitta på golvet. När hon pratar till barnen är hon lugn och mjuk på 

rösten, ”Vad bra Lisa att du hjälpte Viktor” eller ”Vilken smart lösning ni kom på 

tillsammans”. Hon ställer även frågor ”Hur ska ni göra nu?” eller ”Hur tänker ni nu? ”. Jag 

hör att barnen får både uppmuntran och bekräftelse, enskilt och tillsammans. Jag öppnar 

dörren försiktigt för att inte störa och smyger in i rörelserummet. Jag ska lösa av min 

arbetskamrat för rast. Hon är fullt upptagen med att vara nära ett barn som går balansgång. 

Det barnet har övat i veckor på att gå hela vägen själv på plankan utan att hålla en pedagog i 

handen. Jag ser nu att barnet klarar det och jag hör min arbetskamrat bekräfta hennes 

utveckling ”Titta vad du har lärt dig, du klarade det!”. De tittar ömt på varandra och sedan 
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börjar barnet gå balansgång på plankan igen. Jag ler inom mig och tänker ”Det är så härligt att 

få arbeta på en förskola där jag och mina arbetskamrater verkligen är där för barnen och 

stödjer och uppmuntrar dem i deras utveckling”. Alla pedagoger på förskolan Karusellen är 

närvarande, engagerade och lägger ner mycket tid på att vara nära barnen i olika aktiviteter. 

Vi uppmuntrar och stödjer barnen i deras sociala samspel. Jag har alltid varit intresserad av 

barns läs och skriv inlärning. Idag har jag under förmiddagen arbetat med ordbilder med flera 

barn i samlingen. Det är bilder som jag har ritat och som har separata ord till. Barnen som är 

tre år har snabbt lärt sig att memorera ordet som tillhör bilden. De har lärt sig att para ihop 

dem, t.ex. en bild med en ”sol” på och en separat lapp som det finns ordet ”sol” skrivet på.     

 

Jag sitter senare under dagen i personalrummet och läser protokollet från personalmötet vi 

hade förra veckan. Min förskolechef kommer in genom dörren och jag ser på henne att det är 

något hon tänker på. Vår förskolechef är på förskolan varje dag och går på ledningsmöte en 

gång i månaden. Hon ser till att alla pedagoger känner att de utvecklas i sin yrkesroll genom 

utbildningar, föreläsningar och planeringsdagar. Jag och mina arbetskamrater uppskattar 

verkligen att ha en närvarande förskolechef. Genom att ha en förskolechef som är på 

förskolan varje dag både ser och hör hon pedagogernas förhållningsätt mot barnen och vad vi 

planerar i verksamheten.  Hon vänder sig mot mig med en bedjande blick. Jag ler mot henne 

och säger ”Kläm fram det, vad är det vi ska lösa?”. Hon berättar snabbt för mig att på 

eftermiddagen idag blir vi två pedagoger mindre än vanligt. För en pedagog ska på kurs och 

en annan fick gå hem för att han hade fått ett sjukt barn att hämta på skolan. Jag säger snabbt 

att vi kan samarbeta med en annan avdelning och att jag kan jobba så länge jag behövs. Hon 

tittar tacksamt på mig och säger sedan ”Jag kommer att stänga idag, så då är det du och jag i 

eftermiddag”.  

Dagen börjar närma sig sitt slut och jag känner att ännu en dag har gått och jag har inte tittat 

på klockan en enda gång och tänkt på när jag slutar. Tvärtom så fastnade jag med en förälder 

som hade behov av att prata lite längre än vanligt, det blev lite övertid, men det var det värt.  

I morgon på morgonmötet kl.9.00, då vi samlas en pedagog från varje avdelning, kommer jag 

att berätta om vad berättade för mig. Det handlar om att barnets andra förälder hastigt 

insjuknat. Det är viktigt att alla pedagoger får reda på situationen så att vi kan möta barnet och 

föräldern på bästa sätt. Om några veckor slutar jag på Karusellen och jag ska börja på min nya 

arbetsplats, Förskolan Diamanten. Det känns pirrigt men ändå spännande att få ta del av en 

annan förskolas pedagogiska verksamhet och förskolekultur. 
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Förskolan Diamanten 

 

Det är en solig härlig morgon och jag promenerar med raska steg från tunnelbanan. Fast jag 

har gått fram och tillbaka på denna gata under två år nu så har jag inte tröttnat på att observera 

människors olika karaktärer. Det känns lite konstigt i magen. Jag tänker, ”Jag måste vara 

positiv”. När jag börjar närma mig min arbetsplats börjar mitt hjärta att slå lite snabbare. Jag 

är nu precis utanför och jag läser på skylten tyst i mitt huvud Förskolan Diamanten. Jag 

öppnar dörren och går in på förskolan. Jag går in i omklädningsrummet för att byta till 

arbetskläder. När jag precis har dragit t-shirten över huvudet hör jag genom väggen en stark 

röst skrika inifrån avdelningen där jag arbetar ”Nej, nej, nej, nu får ni sluta upp med att 

springa”. Nu har jag sagt till er minst fem gånger”. Efter det blir det alldeles tyst. Jag sätter på 

mig mina arbetsskor och tar ett djupt andetag och går in på avdelningen, ”God morgon” hör 

jag någon som säger bakom mig. Det var rösten jag hörde genom väggen, min arbetskamrat 

Malin. Jag ler så gott jag kan och säger, ”God morgon, allt väl?”. Hon himlar med ögonen och 

gestikulerar med armarna och säger med en hög stämma, ”De bara springer runt, runt, runt 

och Amanda är överallt”. Amanda går precis förbi och tittar med ett nedsänkt huvud på Malin. 

Jag måste prata med henne igen om vår värdegrund och vad den står för i arbetet med barnen 

på förskolan. Det är inte första gången jag har fått göra det. Jag vet inte om jag har lust med 

det heller längre. Jag har tagit upp med förskolechefen om Malins förhållningsätt till barnen 

och även om andra som arbetar på förskolan. Jag har inte fått någon återkoppling på det. Jag 

känner att nu måste det verkligen ske en förändring, annars orkar jag inte arbeta kvar längre. 

Jag måste prata med vår förskolechef igen. Hon har varit chef på vår förskola i ett år nu och är 

relativ ny. Eftersom hon även ansvar över fyra förskolor till, så är det sällan jag ser henne. 

Ibland har hon varit på förskolan utan att jag märkt det. Nu är det faktiskt hon som får ta sitt 

ansvar och utveckla förskolans värdegrund tillsammans med mig och de andra pedagogerna.  

 

Det hörs ett flertal barnröster inne i ett annat rum och möbler som flyttas runt. Malin lämnar 

mig och går med dunsade steg in i rummet, hon har inte tagit av sig sina ytterskor. Jag hör 

henne säga med hög stark röst, ”Jag är så trött på att ni bara stökar till, nu får ni städa upp 

allting efter er”. Sedan försvinner hon snabbt ifrån de undrande barnen. Hon säger till mig i 

förbifarten att hon ska gå på toaletten och ringa ett par samtal. Jag vill så gärna stoppa henne 

och prata om vår gemensamma förhållningsätt till barnen när de leker men jag får göra det när 

tillfälle ges, utanför barngruppen. Jag vill att hon ska se barnens kreativa förmåga och ha 
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insikten om alla områden som barnen utvecklar genom leken, som t.ex. fantasin, samarbete, 

deras egna upplevelser och erfarenheter bearbetas och barnets språk utvecklas.  

Det är ofta som jag känner att jag måste behålla min kunskap för mig själv för jag vill inte 

vara en person som ofta har synpunkter på andra pedagogers förhållningsätt i verksamheten. 

Det kan i längden påverka samarbetet. Jag känner att jag verkligen behöver uppbackning från 

ledningen för att kunna gå vidare. Hur ska jag själv kunna påverka en förskolekultur som 

redan präglar Diamantens verksamhet och som pågått under många år? 

 

Efter en lång stund kommer Malin tillbaka från toaletten. Då har jag och barnen sorterat 

undan alla leksaker och börjat att klä på oss för att gå ut på gården. Jag känner att jag inte 

hinner se alla barnen när jag är själv på avdelningen, flera långa stunder under dagen. Jag har 

tagit upp det med Malin ett flertal gånger och efter det brukar hon vara mer närvarande i 

verksamheten. Jag har även tagit upp arbetssituationen med förskolechefen, men eftersom hon 

är förskolechef till fyra förskolor till så är hon på förskolan Diamanten varannan vecka. Jag 

saknar en samordnare på förskolan som har ett övergripande ansvar över förskolans 

verksamhet, när inte förskolechefen är på plats. Jag tänker ibland på att det kanske är mitt 

ansvar att lyfta förskolans värdegrund på ett personalmöte. Jag känner mig ofta ensam med 

mitt förhållningsätt till barnen. Kanske är det så att jag överreagerar. Men mitt sunda förnuft 

säger att vi har ett stort behov av att tillsammans diskutera och utveckla förskolans 

gemensamma värdegrund.  

Nu är det dags för frukost. Alla barnen sätter sig på varsin plats. När vi har tagit ett par skedar 

av gröten slits dörren upp och en pedagog från en annan avdelning störtar in. Han utbrister 

högt och bullrigt, ”Har ni en hög barnstol jag kan få låna för jag pallar inte längre”. Han 

förklarar sedan snabbt för oss inför de andra barnen att Viggo (fyra år) inte sitter still på sin 

stol. Han fortsätter ”Nu är jag så trött på att tjata på honom så nu får han sitta i en barnstol”. 

Jag hinner knappt svara förrän han hittar en barnstol. Jag säger till honom i förbifarten ”Det 

måste finnas en bättre metod?”. Han tittar förvirrat på mig och säger, ”Han har strulat länge 

nu!”. Han försvinner sedan snabbt genom dörren för att verkställa sin metod eller bara för att 

hota. Jag känner mig lite orolig för barnet. Det är inte första gången jag får uppleva en sådan 

här situation. På min lunchrast ringer jag min chef och berättar händelsen. Hon bekräftar att 

det inte är okej och att vi ska ha hålla kontakten med varandra framöver. ”Vad skönt!”, tänker 

jag! 
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Senare på dagen sitter jag i sandlådan med en spade i handen. Jag tycker om att möta barnen i 

sandlådan genom samtal. Det brukar alltid uppstå intressanta lärande ämnen som både jag och 

barnen har glädje av. Jag tittar mig omkring och ser de andra pedagogerna stå och prata i två 

smågrupper. Dörren öppnas inne från förskolan och jag hör hur en pedagog ropar ”Är det 

någon som vill ha kaffe?”. Den här förskolan har en stark kaffekultur. Pedagogerna bryter ofta 

mitt i verksamheten eller när vi precis ska starta upp en aktivitet, för att hämta kaffe.  

Efter en stund i sandlådan reser jag mig upp och vänder mig om och ser ett barn i tvåårsåldern 

komma gående mot mig med en kaffemugg i handen. Jag går sakta emot honom för att jag på 

ett lugnt sätt ska få honom att lämna muggen till mig. Han ger mig muggen. Den är nästan full 

och jag känner att den fortfarande är varm. Jag ropar till några av pedagogerna som står och 

pratar ”Vet ni vems den här muggen är?”  

Jag tänker tillbaka på planeringsdagen som vi hade för ca två år sedan då jag var relativt 

nyanställd. Jag hade tagit upp den frågan med förskolechefen tidigare och hon hade precis 

samma syn som jag på hur kaffedrickandes ska hanteras. Nu hade jag möjlighet att ta upp det 

med alla. Jag ställde frågan rätt ut i rummet, ”Vad har pedagogerna för kaffepolicy på 

förskolan Diamanten?”. En pedagog svarade snabbt och tittade misstänksamt på mig, ”Hur 

menar du?” Jag sa, ”Ska vi dricka kaffe när vi är i verksamheten med barnen?”.  Min 

förskolechef tittade runt på sin personal och frågade långsökt ”Hur tror ni att föräldrarna 

upplever det, när ni går runt och dricker kaffe?”. En annan pedagog höjde rösten och svarade 

med en bestämd röst ”De tycker att det luktar gott och de blir själva sugna”. Det blir alldeles 

tyst i rummet. Min chef säger med en lugn röst ”Ja, så länge ni sköter det snyggt är det inga 

problem”. Sedan var den konversationen slut. Jag kände mig besviken eftersom jag gav 

förskolechefen möjlighet att fatta ett nytt beslut om kaffepolicyn. Min känsla var att de valde 

att avsluta den konversationen när de märkte att personalens kroppsspråk och attityd blev lite 

upprorisk.  

I dag ska barnen få titta på film, igen. Jenny fyra år har tagit med sig en film om Smurfarna. 

Även fast solen skiner och himlen är blå uppmuntras alla barn att gå in för att titta på film. Jag 

är lite sen till filmvisningen för det var flera av barnen som inte ville gå in. Filmen har redan 

börjat och det sitter två pedagoger bland barnen. De ser knappt att jag och ett par barn går in i 

rummet för de är fullt upptagna med sina mobiltelefoner. Det här är en helt annan 

förskolekultur än mina egna erfarenheter. Jag har frågat ett fåtal pedagoger om varför barnen 

tittar på film på förskolan. Ingen av dem hade ett bra argument, ett svar jag fick var ”Det är 

bra att lära sig sitta still”. Jag har även haft samtal med förskolechefen kring detta. Hon tycker 
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inte att filmvisning tillhör förskolans verksamhet. Vi tycker och tänker likadant att film endast 

ska visas för barnen i utbildningssyfte. Jag sitter på golvet med ett barn i famnen. En fråga 

som dyker upp i mitt huvud är, ”Vad är syftet med filmen om Smurfarna?” 

I dag stänger vi förskolan kl. 16.30 för att ha planeringsmöte. När alla barn blivit hämtade av 

sina föräldrar är vi alla pedagoger samlade i personalrummet. Vi sitter där och småpratar lite 

med varandra. Jag känner mig ganska trött efter att ha varit upp sen halv sex på morgonen. 

Klockan går och efter en halvtimme har förskolecheferna fortfarande inte kommit. ”Vad är 

det som händer? ”, tänker jag. ”Varför kommer dem inte?”. Efter att det har gått ytterligare tio 

minuter så kommer hon lugnt in i personalrummet. Hon himlar långsamt med ögonen och 

säger ”Förlåt att jag är sen men det var ett möte som drog ut på tiden”. Jag känner hur något 

börjar bubbla inom mig och jag tänker tyst ”Hur svårt kan det vara att höra av sig”. Om hon 

bara hade ringt och sagt att hon var sen hade vi kunnat göra andra saker som rör förskolans 

verksamhet. Jag vet inte längre vad jag vill. Vill jag arbeta kvar på förskolan Diamanten och 

påverka förskolans kultur, värdegrund och pedagogiska verksamhet?   

 

Reflektion  

Under mina tjugofem år som barnskötare har jag arbetet på fem olika förskolor. Jag har sett 

hur olika förskolor har skapats och hur en verksamhet har byggts upp från grunden. Under 

min utbildning har jag även haft förmånen att få åka på studiebesök till två olika förskolor 

varje termin. Då har jag vetgirigt observerat pedagogerna i verksamheten och verksamhetens 

innehåll. Genom den erfarenheten har jag fått mer insyn i hur en förskolekultur kan se ut och 

utvecklats. Jag har även genom samtal med vänner som är pedagoger, tidigare arbetskamrater 

och klasskamrater lyssnat på hur de beskriver sina förskolor, verksamhetens innehåll, 

pedagogers förhållningsätt och förskolechefer. Hur en förskolekultur är uppbyggt kan även 

bero på i vilket område förskolan finns i. Det handlar om vilken klass, miljö, etnicitet, 

värdegrund, etik och kommunikationsförmåga som finns bland pedagoger och föräldrar. Det 

påverkar sedan förskolans kultur.  

På förskolan Karusellen skulle jag tillsammans med mina medarbetare synliggöra syfte, mål 

och metod i allt som barnen var delaktiga i. Det var trygga rutiner under dagen och 

pedagogstyrda aktiviteter. En av de viktigaste aspekterna i mina berättelser är pedagogernas 

förhållningsätt gentemot barn. Det handlar om hur vi bemöter barn varje dag, vårt 
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kroppsspråk och hur vi kommunicerar och uttrycker oss i samtalet.  På förskolan Karusellen 

var värdegrunden synlig och pedagogernas och förskolechefens uppdrag och förhållningssätt 

tydligt. På en förskola där det arbetar ett flertal pedagoger finns det många olika 

personligheter med olika utbildningar, förmågor och kompetenser. Min känsla är att chefen 

vill skynda långsamt när det handlar om pedagogernas utveckling i sin yrkesroll på förskolan 

Diamanten. Jag undrar varför? Men det kanske sker samtal om förskolans etik och värdegrund 

med enskilda pedagoger som jag inte om. Jag kände att jag inte hade tillräckligt med tålamod 

och var det verkligen det jag skulle ha? Jag ville se en snabb förändring och inte om några 

veckor, månader eller år. Min upplevelse på förskolan Diamanten var att förskolechefen 

prioriterade andra områden i verksamheten som till exempel ha anställningsintervjuer och gå 

på möten på andra förskolor. Men vad kan vara viktigare än värdegrunden, förskolans syn på 

etik och den pedagogiska verksamheten? 

 

Det finns förskolor som har trygga och nöjda föräldrar och barn trots att pedagogerna och 

förskolecheferna är oengagerade. Föräldrarna kanske inte har någon erfarenhet av någon 

professionell förskola och saknar insikt om hur en pedagogisk förskoleverksamhet ska 

bedrivas. Det gör att det blir svårt att förändra och se på förskolans verksamhet genom andra 

perspektiv.  Alla pedagoger bör ha förmågan och viljan att utveckla sitt förhållningsätt till 

varje enskilt barn, deras personlighet och individuella behov. Det är ett eget ansvar som 

pedagogen dagligen har i förskolans pedagogiska arbete. 

 

Det fanns många olika områden på förskolan Diamanten som jag tyckte behövde utvecklas för 

att kunna driva en professionell förskolekultur. Bland annat värdegrunden, pedagogernas 

förhållningsätt till det enskilda barnets utveckling och lärande. Det kan bli känsligt när jag 

ifrågasätter och ställer frågor om pedagogernas förhållningsätt. Min upplevelse blev 

utanförskap, trots att ledningen ville precis åt samma håll som mig. Det är allas ansvar 

tillsammans, ledning och pedagoger att uppnå en professionell hög nivå på våra förskolor runt 

om i Sverige och hur gör vi det? Förskolan Diamanten verksamhet var på ett sätt där både 

barn och föräldrar trivdes, mer eller mindre. Där fanns det en förskolekultur med personliga 

vanor som var synlig internt mellan pedagogerna och ledningen. Ett exempel på det var 

pedagogen som gick inomhus med ytterskor och en annan som hotade barnen. Det är svårt för 

föräldrar att se förskolors kvalité om de inte har varit i kontakt med andra förskolor och kan 

jämföra utifrån det. För mig är det viktigt att föräldrarna är delaktiga i deras barns förskola 

och i kulturen som präglar verksamheten.   
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Förskolan Diamanten saknade en närvarande förskolechef med engagemang för förskolans 

uppdrag och utveckling. Förskolechefer måste vara goda förebilder gentemot sina anställda 

pedagoger. Kommunikation är en viktig aspekt i arbetet på förskolan för att stärka tilliten och 

förtroendet mellan förskolchefen och pedagogerna. Det kan uppstå många olika tankar bland 

pedagogerna och olika synsätt på hur en förskola ska vara verksam. Ska jag som utbildar mig 

till förskollärare behöva byta arbetsplats på grund av att jag har lärt mig en annan 

förskolekultur? Det är det som är mitt dilemma. Eller ska jag stanna kvar och påverka en 

förskolekulturs utveckling genom att vara en god förebild och bidra med min erfarenhet och 

kompetens? Jag vet att jag har en viktig roll och ett ansvar att bidra med min yrkeserfarenhet 

och utbildning . Är jag tillräckligt stark i min yrkesroll och tror på mig själv? 

Syfte & frågeställningar             

Jag har skrivit och delat med mig av två erfarenheter från två olika förskolor. Det handlar om 

mina egna upplevelser av två olika förskolekulturer och hur det har påverkat mig. Jag är 

nyfiken och vill analysera och forska om vad det är som gör att förskolekulturer kan se olika 

ut, när alla förskolor har ett och samma uppdrag och ska följa Läroplan för förskolan. Jag vill 

även belysa dilemmat som kan uppstå när en erfaren och hängiven pedagog försöker eller vill 

förändra en förskolekultur med invanda mönster. Förskolan är en verksamhet som barn vistas 

ifrån ca ett års ålder till det året barnet fyller sex år. Syftet med min uppsats är att också 

synliggöra begreppet förskolekultur. Kultur är ett begrepp som handlar om hur vi förhåller oss 

till varandra i en grupp. Det är människor med olika etniska, språkmässiga, tankemässiga, 

religiösa, klassmässiga, könsmässiga, livsrelaterade och meningsskapanden. Det är olika 

kulturer som berikar och samverkar med varandra. (Lahdenperä 2008, s.29). I förskolan finns 

det många människor med olika utbildningar, personligheter och livserfarenheter som ska 

samverka med varandra och det är genom det som förskolan skapar och bygger upp en egen 

förskolekultur. 

 

Jag vill genom min essä synliggöra förskollärarens, arbetslagets och ledningens uppdrag och 

åtaganden. I förskolans verksamhet finns fyra viktiga byggstenar; kommunikationsförmåga, 

etik, värdegrund och ledarskap som behövs för att skapa en professionell förskolekultur. 

Utifrån mina två berättelser och med mina egna erfarenheter vill jag få kunskap om hur 

pedagoger i förskolans verksamhet kan förändra och skapa en professionell verksamhet för 

föräldrar och barn. En förskola där värdegrunden är ett levande verktyg och där etik, moral 

och kunskap är synligt.   
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En förskolekultur skapas och utvecklas av de pedagoger som arbetar på förskolan. En kultur 

byggs upp av människor med olika erfarenheter, utbildningar, attityder, minnen, upplevelser, 

personliga vanor, händelser, traditioner och möten mellan människor . De handlar om att 

människor har olika sätt att värdera verkligheten och genom det skapar vi våra egna värden. 

Det som är viktigt för den ena saknar betydelse för den andra. I förskolans verksamhet är det 

extra viktigt att vi har en gemensam förhållningsätt och värdegrundssyn så att alla barn och 

vuxna blir bemött på samma sätt, med lika värde. 

Värdegrunden hör ihop med förskolekultur och är för mig extra viktigt. Jag vill tillsammans 

med mina arbetskamrater ha samma synsätt på hur vi t.ex. pratar med barn, att vi gör det på 

ett respektfullt sätt. I förskolans värld finns det många vuxna individer med olika attityder, 

och personligheter som kan påverkas av varandra och genom olika sammanhang skapas det 

olika förskolekulturer.  Invanda mönster som har pågått under många år kan vara svåra att 

bryta. Det kan bli sårbart och kan visa sig genom att samarbetet med arbetskamrater kan bli 

påverkat åt det negativa hållet. Förskolechefens förhållningsätt och kunskap om vad en 

professionell förskoleverksamhet bör innehålla påverkar också förskolans kultur. Vad har 

ledningen för ansvar? Jag vill genom min essä bli starkare i min yrkesroll och kunna påverka 

både arbetskamrater och ledning för en bättre förskolekultur.  

I min essä är mina huvudsakliga frågeställningar: 

 

 Hur kan jag som erfaren barnskötare påverka och utveckla den pedagogiska 

verksamheten, värdegrunden och förhållningssättet som har präglat en förskola under 

många år?  

  

 Varför är kommunikation en viktig aspekt i en förskolekultur?  

 

 

 Hur kan ledningen tillsammans med pedagogerna påverka förskolans kultur?  
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Metod 

    
Jag kommer genom forskningslitteratur undersöka och reflektera över ledningens och mitt 

eget uppdrag och ansvar i förskolans verksamhet, värdegrundsutveckling och människans 

etiska ställningstagande. Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen skriver om många 

viktiga etiska aspekter i deras bok Etik i arbete med människor. 

 

         Att vara involverad innebär att vi befinner oss nära de människor vi arbetar med. 

          För att denna närhet måste fungera måste emellertid två saker fungera. För det första 

          måste vi känna, och vara i stånd att använda, våra egna, personliga förutsättningar.  

          Att utveckla sig själv till att bli en kompetent etisk yrkesutövare innebär därför också  

          att vi lär känna oss själva bättre (Henriksen & Vetlesen 2001, s.19).  

 

Jag ser mig själv som en involverad människa i förskolans kultur och att jag är en del av 

kulturen. I min uppsats kan jag använda mig av mina egna upplevelser och erfarenheter. 

Genom det jag skriver får jag möjlighet att reflektera över olika perspektiv som bl.a. 

förskolors värdegrund, som ständigt är en pågående process bland alla pedagoger på 

förskolan. Utifrån min egen erfarenhet och teoretiska kunskap vill jag analysera över två olika 

förskolekulturer som jag har fått uppleva. En stor del av min uppsats är mina egna upplevelser 

och tankar som är min metod i skrivandet. Genom forskningslitteratur vill jag kunna se olika 

sammanhang som kan bidra till att skapa en professionell förskoleverksamhet. 

 

 Maria Hammarén har skrivit en bok som heter Skriva - en metod för reflektion. I den boken 

står det att man kan ha arbetat i tjugo år inom samma yrke men det är inte det som gör att man 

är mer kompetent än någon annan, utan det handlar om att ha förmågan att bedöma och 

hantera oförutsedda handlingar och kunna se genom olika perspektiv. Skrivandet kan vara en 

metod för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap. Att synliggöra 

erfarenhet handlar om att hämta stoff ur sitt eget lager - för att kunna belysa det (Hammarén 

2005, s.17). Det är genom min yrkeserfarenhet och i mötet med andra människor som jag har 

fått kunskap om etikens och moralens betydelse för barnens utveckling.  Det handlar om hur 

jag och mina arbetskamrater kan bidra till att barnets empatiska förmåga utvecklas. Det är 

även genom min barndom och min erfarenhet av att ha varit sommarbarn i olika familjer med 

deras kultur, som jag vill fortsätta att reflektera över olika människors förhållningsätt. Jag vill 
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undersöka mitt förhållningsätt och hur jag kan påverka en förskolekultur.  

 

I boken praktisk kunskap skriver Fredrik Svanaeus om ”Känslornas kunskap: exemplet 

emotionell intelligens”. Min praktiska kunskap har jag fått och får fortfarande genom att jag 

möter andra människor dagligen. Det är genom mina konkreta upplevda erfarenheter av vara 

och handla tillsammans med andra människor som jag får min praktiska kunskap och där 

känslor och tankar spelar en stor avgörande roll (Svanaeus 2009, s.87). Jag har arbetat på 

förskola under många år och har varit nära barn i deras enskilda utveckling. Jag har fått möta 

många olika familjer och deras behov. I mitt arbete är det dagligen känslor och tankar som 

påverkas. Mitt förhållningsätt till olika barn, föräldrar och arbetskamrater har ständigt 

utvecklas. Jag känner idag att jag har en god barnsyn och kan se barnperspektivet mycket 

bredare än pedagog och ledningsperspektivet. Jag undrar ibland om jag har för höga krav på 

mina arbetskamrater, förskolechefen och deras förhållningsätt. Men mitt sunda förnuft säger 

att alla som arbetar inom förskoleverksamhet måste ta sitt ansvar så att det blir det bästa för 

barnen och för alla som arbetar inom organisationen. 

 

Svanaeus skriver om emotionell- känslomässig- intelligens som handlar i stort sett om 

människans sociala kompetens. Det var en viktig egenskap i arbetslivet eftersom många yrken 

bygger på social kompetens i mötet med andra människor. Det begreppet dök upp i början av 

1990-talet. Då började förmågan att kunna kontrollera sina egna känslor uppmärksammas och 

förståelsen för vad och hur andra människor känner, även fast medvetenheten om dessa 

förmågor har funnits under många år (Svanaeus 2009, s.87,88). Jag började arbeta inom 

förskoleverksamhet år 1988, då var jag 18 år gammal. Då började jag utveckla min sociala 

kompetens mera genom möten med andra människor och deras personligheter. Jag kunde inte 

längre påverka vilka jag ville vara med eftersom mitt arbete på barnstuga, som det hette då, 

gick ut på att ha vara en social person med öppenhet för alla. I dag känner jag att jag har en 

hög emotionell- känslomässig- intelligens när jag är på arbetet. I min essä skriver jag mycket 

utifrån mina egna förmågor och vad jag har för förväntningar av andra människor som arbetar 

inom förskolans verksamhet.   

Jag kommer att belysa förskolechefen och pedagogernas roll och hur de tillsammans kan 

prägla en förskolas kultur och värderingar. Genom forskningslitteratur om ledarskap har jag 

använt mig av olika författare bland annat Pirjo Lahdenperä som är professor i interkulturell 

pedagogik och forskningsledare. Jag kommer även att utgå ifrån Läroplan för förskolan som 
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är utarbetad av skolverket. I den står det klart och tydligt om förskolans uppdrag och ansvar. 

Min metod är att genom egna reflektioner, yrkeserfarenhet, praktisk kunskap och utbildning 

kan jag analysera om vad det är som kan utveckla och prägla en förskolekultur. I min essä är 

alla namn fingerade.  

 

Värdegrund 

Värdegrunden är ett stort och viktigt begrepp som jag tycker måste lyftas och diskuteras på 

förskolan bland pedagogerna varje termin. En värdegrund är något som pedagogerna skapar 

tillsammans genom samtal och frågeställningar som t.ex. ”Hur gör vi när ett barn biter ett 

annat barn?”, ”Med vilket förhållningsätt ska vi bemöta barnet som bet?” eller ”Hur gör vi när 

barnen vill springa inomhus?”. I stora drag handlar det om pedagogernas gemensamma 

förhållningsätt, bemötandet och kroppsspråk som de har när de samtalar med ett barn eller 

flera barn. I Förskolans läroplan står det uttryckligt om förskolans uppdrag inom begreppet 

värdegrund. 

 

          Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningsätt som ska prägla verksamheten.   

           Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet  

           samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten 

           (Lpfö 98. rev 2010, s.4).  

 

Alla förskolor ska ha en likabehandlingsplan där det står klart och tydligt om hur 

pedagogernas hanterar olika situationer utan att kränka barnet eller ge moralpredikningar.  

Värdegrunden är en ständigt pågående process som synliggörs dagligen och som präglar 

förskolans verksamhet. Genom att kontinuerligt uppdatera förskolans likabehandlingsplan och 

förskolans gemensamma värdegrund skapas förskolans kultur. Likabehandlingsplanen handlar 

övergripande om pedagogernas gemensamma bemötande och förhållningsätt i olika 

situationer tillsammans med barn och varandra. Den ska alltid vara synlig för föräldrar så att 

de är delaktiga i pedagogernas tankar och beslut. I läroplanen står det också tydligt om hur 

pedagogerna aktivt ska arbeta med barnen kring värdegrunden: 

 

          Barn tillägnar sig etiska värden och normer genom konkreta upplevelser.  

          Vuxnas förhållningsätt 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).  
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På förskolan Diamanten tyckte jag att värdegrunden behövde diskuteras och förankras hos 

alla pedagoger med hjälp av förskolechefen. Det handlar om hur pedagogerna uttryckte sig 

när de pratade med barnen som t.ex. ” Om du inte skärper dig så får du sitta i en bebisstol!” 

eller ”Åh är vad jobbig du är som bara springer runt, du kan aldrig sitta still”. Pedagogen ska 

genom förskolechefen och arbetskamrater få förståelsen hur barnet uppfattar sig själv. Det 

handlar om att förstå hur barnet upplever pedagogen genom hur de uttrycker sig i meningar 

och vad de signalerar med sitt kroppsspråk till barnet? Pedagogen bör alltid ha frågan ”Har 

jag ett bra förhållningsätt som stärker barnets självkänsla?”, i sitt bakhuvud varje dag i 

verksamheten på förskolan. Värdegrunden kan se olika ut på förskolor och det är bl.a. genom 

likabehandlingsplanen som förskolekulturen skapas. 

 

            Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga  

            verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom  

            lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt 

            ska delta i samhällslivet (Lpfö 98. rev 2010, s.4). 

 

I olika situationer och sammanhang ska barnen få möjlighet att utveckla sin ansvarskänsla. 

Förskolans verksamhet ska gynna barnets förmåga till att utveckla omtanke och empati mot 

andra människor som finns i deras närhet. Hur gör pedagogerna det i praktiken så att det blir 

det bästa för barnet? Pedagoger som arbetar på förskola upplever många gånger under dagen 

situationer där barnet får uppleva många olika känslor, både sina egna och andras. Det handlar 

om att stimulera barnets empatiska förmåga i förskolans verksamhet i olika situationer som 

uppstår och då krävs det närvarande engagerade pedagoger som är där barnen är och prata 

med dem om känslor. I samtalet med ett barn kan pedagoger uttrycka sig på det här sättet, 

”Nu är Lisa ledsen, hur ska vi göra henne glad igen?” eller ”Jag ser att du är ledsen Lisa, kom 

och berätta för mig hur du känner!”  

 

Alla är vi individer som är olika mottagare och som kan påverkas av varandra i den miljö vi 

befinner oss i. ”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” (Lpfö 98. rev 2010, s.4).     

Alla har vi olika förutsättningar att utveckla vår empatiska förmåga och sätta sig in i hur andra 

människors känslor och upplevelser. Det beror mycket på vilka personer som vi har haft i vår 

närhet under barndomen. Hur man själv har blivit bemött i sina känslor. Därför är jag som 



18 
 

pedagog viktig för barnen i förskolan genom att dagligen med respekt bekräfta barnets känslor 

i olika situationer som uppstår. Om barnet t.ex. ha ramlat och gråter, är arg för att någon tog 

barnets leksak eller skrattar tillsammans med andra barn.  

Ett annat ord för empati är mentalisering. I boken Utvecklingspsykologi står det om förmågan 

att kunna leva sig in i andra människors känslor och tankevärld. Det kan upplevas som 

självklart men kan i praktiken vara komplicerad (Havnesköld & Risholm 2009, s.87). Det 

handlar om hur människan tolkar andra människor och deras känslor i olika situationer. Jag 

kan koppla flera mentaliseringssituationer till förskolan Diamanten. Det fanns pedagoger som 

pratade över huvudet om ett barn till en arbetskamrat, fast barnet var i närheten. Pedagoger 

pratade även om ett enskilt barn när det fanns andra barn i närheten.  Det är i den situationen 

mentaliseringsförmågan blir synligt hos pedagogen. Det jag kan bidra med är att föregå med 

gott exempel och välja att avstyra samtalet och be min arbetskamrat att prata med mig om 

enskilda barn utanför barngrupp eller när vi har planeringstid. Genom att vara observant på 

barns kroppsspråk kan jag se hur de uppfattar olika situationer. Det är viktigt att jag dagligen 

resonerar med mig själv och det kan jag göra genom att ställa frågor till mig själv. Då kan jag 

hela tiden utvecklas i min yrkesroll, i min sociala kontakt med andra barn och vuxna. Jag kan 

även ställa frågor till mina arbetskamrater och får genom det reda på hur de tänker och 

upplever olika situationer t.ex. ”Hur tänkte du när du gjorde så?” och ”Hur tror du barnet 

upplevde det?” Jag ska dagligen möta och bekräfta barnets känslor som t.ex. ”Jag ser att du är 

arg, berätta för mig vad det var som hände?” Det är viktigt att barnet själv får lära sig att 

förstå sina känslor och att det är tillåtet att visa känslor på förskolan. Vi får vara glada, ledsna, 

arga, oroliga mm. Men inget annat barn får komma till skada. Genom att även ställa frågor till 

barnen ger jag dem möjlighet att få tänka själv t.ex. ”Hur kan du/vi lösa det här tillsammans?”  

Pedagogerna som arbetar på förskolan ska vara ett stöd för barnen så att de kan påbörja 

utveckla sin empatiska ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors känslor 

samt viljan att hjälpa” (Lpfö 98 rev 2010, s.8). Min uppfattning är att alla barn har rätt att få 

respekt, förståelse och känna förtroende av pedagogerna på förskolan. Det är pedagogerna och 

barnen som tillsammans ska utvecklas och kunna se, höra sina medmänniskors behov. 

Pedagoger behöver dagligen utveckla förmågan att lyssna och respektera det barn säger eller 

gör. Det är extra viktigt att ta reda på vad hur och vad barn tänker genom att ställa frågor som 

t.ex. ”När du puttade Stina, hur tänkte du då?” Hur ska vi göra henne glad igen?” Pedagogen 

kan gärna fråga barn som springer inomhus, ”Vad gör ni?” och ”Varför springer ni?” Oftast 
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får pedagogen ett rakt svar och kan förstå barnen och erbjuda dem en bättre förutsättning till 

att få springa t.ex. att springa utomhus eller i rörelserummet. Frågor är ett viktigt verktyg för 

pedagoger. Då får pedagogen reda på hur barn, som har språket, kan känna och uppleva olika 

situationer. Ge barnet även frågeställningar som ”Vad kan hända om vi springer inomhus?” 

 

I boken Etik i arbete med människor beskriver författarna den empatiska förmågans betydelse. 

Det handlar om förutsättningarna för människan att bli ett moraliskt subjekt och att få 

förmågan att visa omtanke och ansvar över andra människor. Alla människor måste ha en 

förståelse för att bli en människa med ett äkta jag och ett moraliskt subjekt är att se det som en 

livsuppgift. För att människan ska kunna gå vidare med flera livsuppgifter behöver man först 

lyckas med en livsuppgift (Henriksen & Vetlesen 2001, s.46). Det är viktigt att jag som snart 

färdigutbildad förskollärare reflekterar över mitt eget förhållningsätt och själv föregår med 

gott exempel och är en god förebild i arbetet på förskolan. Jag ska vara tydlig med mitt 

förhållningsätt, hur jag bemöter barn, medarbetare och föräldrar. Mitt ansvar för en 

professionell förskolekultur är att kunna lyfta värdegrundsfrågor hur ansträngande det än är 

känslomässigt med berörda personer. Alla förskolor har en likabehandlingsplan som är 

utarbetat av pedagogerna och som utgår ifrån värdegrundfrågor. Alla pedagoger ska vara 

delaktiga i processen med att utveckla en egen förskolekultur där värdegrunden blir synlig. 

Genom det dokumenteras en skriftlig likabehandlingsplan. Hur gör vi på förskolan?  

                                   

Etik & moral 

I detta avsnitt av min essä vill jag belysa vikten vad en människa behöver tänka på och hur en 

människa bör tänka, för att få kunskap om etik och moral i arbetet med människor. Det är vi 

pedagoger som är barnens förebilder många timmar under dagen och som till stor del kan 

påverka deras utveckling till att bli en god samhällsmedborgare.  

Jag använder mig igen av boken Etik i arbete med människor. Henriksen & Vetlesen skriver 

om ”Den etiska blickens förankring i personligheten och i andras erfarenheter”. Att lära sig 

etik är något mer än att lära sig t.ex. hur en diskmaskin fungerar genom att inte läsa en 

instruktionsbok eller att läsa den. Dagligen är pedagogen delaktig i vardagliga situationer 

tillsammans med barn eller sina medarbetare. Det är pedagogen som är i situationen som kan 

uppfatta vad den handlar om.  Då är det extra viktigt att pedagogen har rätt förutsättningar och 

vara i stånd till att känna in situationen. I arbetet med barn på förskolan måste pedagogen ha 
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en god självkännedom för att kunna utöva sin etiska och moraliska klokskap (Henriksen & 

Vetlesen 2001, s.19). Pedagogens förhållningsätt i olika situationer i förskolans verksamhet 

kan prägla en hel barngrupp. Det kan vara att pedagogen pratar högt och använder sig utav ett 

intensivt kroppsspråk. Det påverkar barnen och de följer samma mönster. Genom att 

videofilma sig själv i olika aktiviteter eller situationer får pedagogen en uppfattning och 

självinsikt vem man själv är i olika situationer och sammanhang. På förskolan Karusellen 

arbetade det pedagoger med god självinsikt som kunde stanna upp och känna in situationen 

som t.ex. när barnet gick balansgång eller när de lekte tillsammans. Pedagogerna gav det 

enskilda barnet förutsättningar att få utvecklas både motoriskt och socialt. 

En människa behöver uppleva sin egen roll och dess betydelse i gruppen för att få insikt om 

sitt eget moraliska värde. Det innebär att som jag som pedagog måste kunna observera 

situationer på avstånd för att lära mig att se saker med andras ögon. Människan lär sig även 

sitt moraliska värde av andra pedagogers praktiska klokskap och erfarenheter. Pedagogen 

utvecklar sin etiska förmåga genom att förstå andra människors reflektioner och tankar om 

etiken. Pedagogen måste lära sig att förhålla sig till etiken genom olika synsätt och vara öppen 

för andra etiska lösningar (Henriksen & Vetlesen 2001, s.19). Mina medarbetare kunde 

observera mig då jag befann mig i olika situationer som bidrog till att synliggöra min etiska 

och moraliska förmåga. Som t.ex. när jag arbetade på förskolan Karusellen tog jag mig tid till 

att lyssna på en förälder även fast min arbetsdag var slut. Min moraliska förmåga blev synlig 

när jag gav föräldern tid för att få berätta om familjens nya situation. Det samtalet handlade 

även om hur jag och medarbetare skulle möta föräldern och barnet i framtiden så att det blev 

det bästa för familjen. Förskolan Karusellens yrkesetik var väl förankrad hos pedagogerna och 

jag och mina medarbetare hade samma synsätt och förhållningsätt i vår yrkesroll både mot 

barn och föräldrar.  

 

I första kapitlet i boken skriver Henriksen & Vetlesen att etik är nära förankrad med 

pedagogik och psykologi. Etiken handlar inte bara om principer och regler utan även att 

pedagogen är beroende av relationer som utvecklar förhållandena som gör att det tillvaratas. 

Människans moraliska personlighet är väl förankrad i etiken. Att vara en människa idag är att 

vara beroende, sårbar och dödlig. Det är pedagogens livsförståelse och människosyn som 

präglar attityder och förhållningsätt (Henriksen & Vetlesen 2001, s.9,10,11). Min tolkning av 

det till mina två berättelser är att pedagogerna på förskolan Karusellen var trygga i sig själva 

och hade livserfarenhet. De hade fått uppleva många olika etiska och moraliska situationer 
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och fått kunskap och förmågan att hantera situationer på ett professionellt sätt, både 

tillsammans med barn och föräldrar. På förskolan Diamanten var inte utbildningsnivån lika 

hög men det fanns potential. Om pedagogerna hade haft en närvarande förskolechef som 

kunde stödja och uppmuntra pedagogerna i olika situationer så hade verksamheten fortare 

utvecklats. Med min medvetenhet och kunskap om etiska situationer kunde jag endast föregå 

med gott exempel. Jag kände mig ofta ensam och utanför på grund av mitt förhållningsätt till 

barnen, men jag var tillfredställd med min medvetenhet och vad jag bidrog med för att 

utveckla förskolekulturen.  

I kapitlet ”Förutsättningar att bli en person” blir jag återigen påmind om människans beroende 

av andra människor och relationer. Det är inte bara från födseln och fram till man blir vuxen 

som människan behöver omsorg utan det varar hela livet ut. Skillnaden mellan ett barns 

beroende och en vuxens beroende är att den vuxne beroende vidgas. Som vuxen upptäcker 

man att det är andra som blir beroende av en själv. Det finns ”ett nära samband mellan 

beroende och ansvar” (Henriksen & Vetlesen 2001, s.35). På förskolan är ett barn beroende av 

pedagoger och sambandet blir att pedagogen har ett ansvar över barnen och deras dagliga 

omvårdnad. Genom att det finns tydliga rutiner och närvarande pedagoger får barnet den 

omvårdnad som de är berättigade till. Barnets föräldrar har lämnat över ansvaret till oss 

pedagoger och förlitar sig på att vi tar hand om deras barn på bästa sätt. Det är pedagogernas 

uppdrag att strukturera upp rutiner under dagen. Det kan vara t.ex. när det är samling eller 

under måltider. På förskolan Diamanten var jag ofta själv med barnen eftersom min 

arbetskamrat ofta hade ärenden som inte rörde barngruppen ett flertal gånger under dagen. Jag 

kände ofta att jag inte räckte till för att ge alla barnen den omsorg de behövde. Vems ansvar är 

det om det händer barnen något, när jag var själv med tolv stycken barn? Kunde jag i en sådan 

situation verkligen se varje enskilt barn och ge dem den uppmärksamhet som dem behöver för 

att utveckla sitt jag? 

En förutsättning för att bli en person är att se sig själv och att uppleva sig själv som ett 

subjekt. Människan behöver stå i centrum och få uppmärksamhet av en annan person. Det 

behövs en rationell process för att skapa jaget. För att bli en person behöver människan skapa 

relationer med andra människor. En människas jag skapas genom att få förståelsen för sina 

egna tankar, känslor, önskningar, avsikter och behov. Människan blir en person när de vet vad 

de vill. Vi människor behöver vara närvarande i relationer för att kunna utveckla sig till en 

person (Henriksen & Vetlesen 2001, s.38,39). Nu när jag tänker tillbaka på mina berättelser 

om de två olika förskolekulturerna så kan jag koppla den här sammanfattningen om jaget till 
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pedagogens yrkesroll. Pedagogen som arbetar på förskola måste finna sin roll i verksamheten 

och veta vilka åtaganden och uppdrag pedagogen har i förskolans verksamhet. Att vara en 

frånvarande pedagog kan bottna i att man inte funnit sitt jag i sin yrkesroll. Därför är det extra 

viktigt att vara närvarande i verksamheten med sina medarbetare för att få den 

uppmärksamhet en pedagog behöver för att utvecklas i sin yrkesroll. Jag kan även nu 

reflektera över att pedagoger inom förskolan är dåliga på att ge positiv feedback till varandra. 

Att ge positiv feedback tillvarandra borde vara ett levande arbetsätt varje dag i förskolans 

verksamhet. Det är något som jag själv absolut skulle kunna bli bättre på och bidra med för att 

stärka mina arbetskamrater i deras yrkesroll och att de får utveckla sitt jag.  

Kunskap 

 

I boken Vad är Praktisk kunskap skriver Nilsson om ”Fronesis och den mänskliga tillvaron” 

Han utgår ifrån den grekiska filosofen Aristoteles, som levde och verkade ca.384 år f.kr. 

Aristoteles talade om människans förmåga att hitta tillvägagångssätt att hantera utmaningar i 

livet. Han kallar den förmågan för fronesis och på svenska betyder det praktisk klokskap 

(Nilsson 2009, s.39). Praktisk klokskap är en viktig aspekt som genomsyrar pedagogernas 

uppdrag på förskolan. Det handlar om allt som pedagogen upplever under dagen tillsammans 

med sina arbetskamrater, barn och föräldrar. Det handlar om olika situationer som uppstår 

som utmanar pedagogen i sin yrkesroll. Ett exempel på detta är att beskriva en situation 

utifrån olika perspektiv. Malin som arbetar på förskolan Diamanten behövde mer kunskap om 

vilken betydelse barnens lek har för deras utveckling. Jag kunde visat henne olika verktyg till 

att få förståelsen för vårt uppdrag som pedagog, att förskolan ska erbjuda barnen en tillåtande 

lärande miljö. Jag kunde även själv vara med i barnens lek tillsammans med Malin. Vi kunde 

haft samtal och reflektion om barns lek med hjälp av forskningslitteratur. På det sättet hade 

hon fått möjlighet att få utveckla sin lyhördhet, reflektion och fantasi för få insikt om sin egen 

praktiska klokskap.  

 

Ett annat exempel på begreppet fronesis var när jag blev ensam på avdelningen. Jag kände att 

jag inte räckte till för alla barn och kunde tillgodose deras behov. Barngruppen som jag och 

Malin hade ansvar över bestod av tolv barn i åldrarna ett till två år. Om Malin hade fått 

uppleva att vara ensam med barnen på avdelningen många gånger så hade hon fått uppleva 

samma känsla som mig. Men samtidigt ska hon kunna förstå att det inte är det optimala för 
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barnen när det endast är en pedagog kvar på avdelningen. Barnen behöver ha alla sina 

pedagoger närvarande på avdelningen för att varje enskild individ ska bli sedd . Fronesis i den 

här situationen handlar om att själv få uppleva konsekvenserna av sina handlingar genom sitt 

eget agerande, för att förstå verkligheten. Jag själv får ofta dåligt samvete om jag går ifrån 

barngruppen för att t.ex. planera. Jag vet att barnen behöver alla pedagoger på plats och det är 

där jag vill vara, där barnen är. 

I förskolans verksamhet är det den praktiska kunskapen som pedagogen utvecklar dagligen 

tillsammans med andra människor. Aristoteles kallar den kunskapen Techne. Det är vanligt att 

koppla det begreppet till människans lärande i arbetslivet och i alla situationer där människan 

verkar och lever i. Allt det jag gör från att jag vaknar på morgonen tills jag går och lägger mig 

så utövar jag praktisk kunskap. Genom olika upplevelser som jag får som verksam människa 

kommer jag i mitt undermedvetna utveckla förförståelse och andra förmågor som är 

kommunikation och känslorelaterade (Svenaeus 2009, s.12,13). Genom mitt förhållningsätt i 

arbetet som pedagog i förskolans verksamhet under många år har jag utövat praktisk kunskap 

dagligen. Eftersom jag arbetade i en förskolekultur med en professionell pedagogisk 

verksamhet under många år så blev det svårt för mig att ta till mig en förskolekultur som var 

så olik min egen praktiska kunskap. Jag vill vara en god förebild och att utmana mina 

medarbetare praktiskt i verksamheten, så att de kan få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. 

Det är viktigt att ha samtal och reflektera kring olika situationer i förskolans verksamhet som 

kan vara t.ex. när ett barn ofta hamnar i konflikter. ”Hur kan vi hjälpa barnet på rätt väg i det 

sociala samspelet?”, ”Hur ska barnen utveckla sin empatiska förmåga på bästa sätt?” och 

”Hur kan vi vägleda barnet till hur man är en bra kompis?”. Alla dessa frågor handlar om hur 

jag och mina arbetskamrater gör det i praktiken tillsammans med barnen.  

 

Barnsyn och barnperspektiv 

 

För att få pedagogerna att utveckla sin värdegrund behöver de kompetens och förmågan till en 

att förstå barnet ur deras perspektiv och hur gör pedagogen det? Eva Johansson, fil. dr och 

lektor och Inger Pramling professor både inom pedagogik och didaktik har skrivit boken, 

Förskolan - barnets första förskola i den belyser de om ”att vara delaktig”. Det handlar om att 

barnet ska få möjlighet och har rätt att bli lyssnad på. Förskolan ska erbjuda barnen 

delaktighet för att de ska kunna utveckla sina förmågor och färdigheter. Barnet behöver känna 
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att de är delaktiga i olika processer som kan påverka att de blir ansvarstagande medborgare. 

Varje enskilt barn har rätten till att bli lyssnad på och att få sin röst hörd (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2003, s.68,69). Jag kan koppla det till en situation som jag beskrev på 

förskolan Karusellen. Det var i den situationen som barnen konstruerade, byggde upp en lek 

med olika material. Pedagogen som var närvarande under den processen bekräftade barnen 

när de samarbetade och ställde frågor som de fick besvara. Barnen fick göra sin röst hörd 

under lek processen med hjälp av en delaktig, närvarande pedagog. Genom att vara en lyhörd 

pedagog så lär jag mig dagligen hur en pedagog kan bemöta barnen och hur 

meningsuppbyggnader gör stor skillnad i barnets lärande. Jag kan fortsättningsvis fortsätta att 

var en god förebild på en förskola där en förskolekultur har präglat pedagogens förhållningsätt 

under många år. 

 

I ett av två kapitel om barnperspektivet beskriver Johansson & Pramling Samuelsson om 

grunden för pedagogens beteende gentemot barn och vikten av att analysera sitt beteende för 

att kunna utveckla sin yrkesroll. ”Barndomen lever således ständigt i oss och gör sig ideligen 

påmind i livets olika skiften” (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s.46). Idag på våra 

förskolor finns det många olika personligheter ibland pedagogerna. Det finns de som är 

utbildade och de som inte har någon utbildning alls. Pedagogers bemötande grundar sig på 

deras egna upplevelser och erfarenheter i barndomen. Jag som pedagog ska ha förmågan att 

kunna se situationer och sammanhang genom barnets ögon. För att kunna få det seendet 

behöver pedagogerna vara intresserade av hur och vad barnen tänker. Pedagogen kan endast 

uppnå resultat genom att vara närvarande och engagerade där barnen befinner sig (Johansson 

& Pramling Samuelsson 2003, s.47). På förskolan Karusellen var det tolv utbildade 

förskollärare och sex stycken barnskötare. På förskolan Diamanten var det tolv utbildade 

barnskötare och två stycken utan utbildning. På förskolan Diamanten kunde jag både se och 

höra att pedagoger använde sig utav uttryck och hot som jag själv hörde av vuxna på 70-80 

talet. Det kan vara tillsägelser eller hot som fröknar sa till barnen. Det var till exempel ”Nu är 

jag så trött på er/ dig” eller ”Nu får du skärpa till dig”. En handling av detta slag mot barnen 

grundar sig på okunskap och en egen insikt på hur pedagogen bemöter barnen i dagliga 

samtal.  

Dagliga samtal kan ske individuellt med ett barn eller när det är flera barn som leker 

tillsammans som kan vara t.ex. under samling, måltider, toalettbesök eller vid av och 

påklädning. En av pedagogens många viktiga uppdrag är att samtala och att kommunicera 
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med barnet dagligen i förskolans pedagogiska verksamhet. Det handlar om hur pedagogen 

uttrycker sig i meningsuppbyggnader till barnet/ barnen och hur de kan uppfatta det 

pedagogerna säger.  Jag själv använder mig mycket av att observera barnet ansiktsuttryck och 

kroppsspråk när jag samtal med ett barn eller flera. 

 

I samtal med barn är barnsynen en av pedagogens viktigaste redskap för att hjälpa barnet att 

utveckla sin självkänsla. I boken Utvecklingspsykologi skriver Havnesköld & Mothander om 

vikten av att barnet har en vuxen som berättar för barnet om deras förmågor och kompetenser. 

Barnet behöver höra vad de är bra på och känna att det är betydelsefullt i sammanhanget för 

att kunna utveckla sin självkänsla. Det är viktigt för barnet att få känna att det finns fler barn 

med likasinnade kompetenser för att även kunna utveckla sin känslomässiga utveckling 

(Havnesköld & Mothander 2009, s.63). Min tolkning är att det återigen handlar om hur och 

vad vi säger till ett barn. Hur pedagogen använder sitt kroppsspråk och hur de uttrycker sig i 

meningar. På förskolan Diamanten behövde ledningen lyfta begreppet barnsyn eller ett ännu 

viktigare helhetsbegrepp människosyn. Eftersom barnen är på förskolan många timmar under 

dagen behöver de pedagoger med god observationsförmåga. Det handlar om att bekräfta för 

barnet vad de är bra på och vad de lär sig som t.ex. ”Vilken bra kompis du är som delade med 

dig” eller ”Nu har du lärt dig att dra upp dragkedjan”. Jag som pedagog hjälper på så vis 

barnet att varje dag utveckla sin självkänsla. Det är viktigt att pedagogerna får tid till att t.ex. 

reflektera över hur ett barn kan uppleva det när pedagoger pratar över huvudet på dem och hur 

det kan påverka barnets självkänsla. Låt barnen vara med i samtal som är anpassade för dem.  

 

Det står i läroplanen att barns syn på världen har blivit viktig och hur de uppfattar andra 

människor. Kan jag och mina arbetskamrater lära oss att förstå barnet fullt ut genom deras 

perspektiv? ”Det handlar om en grundsyn: att förstå det barn uttrycker som meningsfullt” 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s.23). Det handlar om pedagogens lyhördhet och 

attityd till vad barnet säger eller gör. Ett exempel på det var barnet på förskolan Diamanten 

som inte kunde sitta still på stolen under frukosten. Eftersom det ofta var så under måltiderna 

hade det varit intressant att få veta vad orsaken var. Jag undrar också om det var någon som 

frågade hur barnet upplevde måltiderna?  

Barnperspektivet handlar även om barns delaktighet. Barns uppfattning överlag är att det är 

vuxna som bestämmer. När barn leker flera stycken tillsammans har de möjlighet att få 

uppleva delaktighet och få bestämma det som händer i leken. Då får de bestämma vad, hur, 
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när de vill leka och med vem ”Barnets perspektiv är att de är relativt maktlösa gentemot 

vuxna” (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s.25). Jag tänker genast på de barn som 

lekte tillsammans på förskolan Diamanten. De barnen var glada och fulla av inspiration och 

hade byggt upp en lek med olika rollfördelningar, innehåll och rekvisita. Den känslan som jag 

fick i den situationen var hur snabbt en vuxen kan släcka leklusten för barn. 

 

Eftersom jag själv upplevde den händelsen så starkt så kan jag idag sätta ord på den 

situationen. Mina ord är att barnen kände sig maktlösa och att de inte hann förklara eller bli 

bekräftade från en vuxen, innan de vart tillsagda. ”Vad barn uttrycker måste därför tillmätas 

lika stor betydelse som det vuxna uttrycker” (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s.25). 

I överlag på våra förskolor idag kan kompetensen se olika för att ha förmågan att se 

verkligheten genom barnets ögon. Det handlar om att stanna upp, vänta och observera hur 

saker och ting förhåller sig. I dag krävs det att arbetslagen har ett gemensamt förhållningsätt 

och synsätt på barnens utveckling och lärande genom Läroplan för förskolan, framförallt 

trygga och lugna rutiner. Min egen reflektion är att det kan vara ett stressrelaterat beteende 

bland många pedagoger. Pedagogen kanske känner att de inte har kontroll på situationen och 

handlar utifrån det, fast de egentligen inte har någon avsikt att avbryta olika aktiviteter som 

barnen är delaktiga i. Därför är det extra viktigt att pedagogerna kontinuerligt får prata om 

barnsyn och barnperspektivet så att barnet får de bästa förutsättningarna att även vara delaktig 

tillsammans med vuxna. Det är en utmaning för alla pedagoger och även för mig själv.           

 

Kommunikation & samtal 

 

Kommunikation är ett viktigt verktyg att bemästra i förskolans verksamhet. Människans 

kommunikations- och samtalsförmåga utvecklas varje dag. Det är viktigt att jag och mina 

medmänniskor blir medvetna om att kommunikation och samtalsförmågan utvecklas hela 

livet tillsammans med de människor vi möter på vägen. Det är viktigt för i förskolans 

verksamhet är kommunikation och samtal ett levande verktyg varje dag. Både mellan 

pedagoger och barn. Gun Mollberger Hedqvist är pedagog och forskare och har under många 

år varit verksam i förskola, skola och högskola. Hon har skrivit en bok som heter Samtal för 

förståelse. I den boken kan jag läsa om flera olika områden som handlar om kommunikation i 

samtal mellan människor. Det jag vill först belysa är kapitlet som handlar om samtalets kraft. 

Det handlar om att själv få uppleva och få insikt och att dagligen reflektera över sitt 
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yrkesutövande. ”Genom beprövad erfarenhet och mödosamt förvärvade, införlivade 

kunskaper från min praktik föddes min insikt om dialogens betydelse för en fördjupad 

förståelse” (Mollberger Hedqvist 2006, s.126). I det resonemanget kan jag känna igen mig 

många gånger i olika situationer. Med min långa yrkeserfarenhet i förskolans verksamhet har 

jag fått möta olika personligheter bland mina arbetskamrater. Det är genom mina praktiska 

erfarenheter i samtal som jag har fått utmana mig själv för att göra mig förstådd. Jag har fått 

anpassa mitt språkbruk beroende på vilken sorts mottagare personen har varit. I mötet med 

min arbetskamrat på förskolan Diamanten kanske jag var otydlig i mitt sätt att prata och att 

tidpunkten för att samtala kring vissa aspekter kunde varit oftare.  

 

Det jag och mina arbetskamrater saknade var egentligen att få reflektionstid kontinuerligt för 

att kunna utveckla och påverka förskolans kultur och värdegrund. I förskolans läroplan står 

det, ”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 

innebörden i begreppen kunskap och lärande” (Lpfö 98 rev 2010, s.6). Genom att ha 

reflektionstid i arbetslagen kontinuerligt kan pedagogerna ställa frågor till sig själva och med 

förskolechefens hjälp få ett samtalsunderlag att utgå ifrån. Mollberger Hedqvist skriver om att 

det handlar om att få frågeställningar som gör att pedagogen får möjlighet att reflektera över 

sina egna tankar och känslor. ”Man måste se på sig själv kritiskt därför att mitt beteende 

påverkar andras”, beskriver en pedagog i hennes bok Mollberger Hedqvist 2006, s. 61). I 

förskolans verksamhet är det många känslor som uppmärksammas varje dag både från 

pedagoger och barn. I min yrkesroll måste jag reflektera över mitt eget beteende för att 

komma till självinsikt eftersom det kan påverka både barn och arbetskamrater. Med min 

erfarenhet och min praktiska kunskap vet jag att barn i en grupp på förskolan påverkas av 

pedagogernas förhållningsätt. Är jag en pedagog som älskar att sjunga så ser och hör barnet 

det och påverkas av glädjen som finns i sammanhanget. Är jag en pedagog som pratar högt 

och har ett kroppsspråk som ständigt är i rörelse så påverkar det barnen och de blir själva 

aktiva och högljudda. Jag som blivande förskollärare har ett gemensamt ansvar att 

tillsammans med arbetskamrater vara en god förebild. Det handlar om hur vi samtalar till 

varandra för det påverkar hur ett humanistiskt klimat utvecklas. Det är en ständig pågående 

process som gör att jag och andra pedagoger aldrig blir fullärda, utan utvecklas dagligen i att 

kommunicera och samtala med andra människor, barn som vuxna. 
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Mollberger Hedqvist skriver om det filosofiska samtalet och för att få förståelsen får något är 

att själv få uppleva det. Med andra ord måste människan uppleva något som berör ens känslor 

och tankar för att få förståelse. Hon skriver att som forskare har hon sett i olika 

förskolekulturer att den präglas av barndomsminnen, föräldraminnen, tonårsminnen, 

studieminnen, yrkesminnen, äktenskapsminnen, kärlek och döden. ”Vad vi förstår har sitt 

ursprung i våra erfarenheter av livet. Det liv som formas i vår kultur” (Mollberger Hedqvist 

2006, s.106,107). För mig ger det en stark koppling till hur olika förskolekulturer kan skapas. 

Det handlar även om pedagogernas utbildning och praktiska erfarenheter. Alla pedagoger på 

förskolan tar med sig sina livshistorier och hur de ser på livets mening. Samtalen mellan varje 

enskild individ är att lyssna och se med alla sina sinnen. I verksamheten på förskolan är 

kommunikation och samtal ett dagligt verktyg. Pedagogerna och förskolechefen behöver 

verkligen lyssna med alla sina sinnen på varandra och på barnen. Det handlar bl.a. om att 

pedagogerna får förståelsen för deras uppdrag och i verksamheten. Där vet jag att förskolans 

läroplan är ett utmärkt styrdokument att kommunicera om. I den står det bland annat att, 

 

          Förskolan ska lägga grunden för ett livslång lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och  

          lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet  

          omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö 98. rev 2011, s.5). 

 

Eftersom förskolechefen sällan var på plats på förskolan Diamanten var det svårt för henne att 

känna in atmosfären på förskolan ända ut i fingertopparna. Min erfarenhet av förskolechefer 

som har ansvar över ett flertal förskolor och sällan är på plats säger ofta att de ser och hör mer 

än vad pedagogerna har kännedom om. Min egen uppfattning blir att förskolechefen tar in 

information om pedagogerna på de årliga medarbetarsamtalen som förskolechefen har med 

sina pedagoger. I det mötet samtalas det även om andra pedagoger. ”Vad är det som säger vad 

som är sant och inte sant, då vi alla är individer med olika synsätt på hur en 

professionellförskolekultur bör vara verksam?”. Hur går ett samtal till och vad är det som 

påverkar att det blir ett konstruktivt samtal? Jag har själv fått frågor från förskolechefer om 

andra pedagoger och svarat på em. Men vad är det som säger att det jag ser och hör är 

verkligheten?   

          Vi tar med oss vår historia, vår kultur och det språk vi lever i när vi betraktar världen. Dessa  

           erfarenheter påverkar vilket perspektiv vi väljer att se världen ur när vi möter den. Samtalen  

           sker i ett sammanhang i förskolekulturen med dess historia (Mollberger Hedqvist 2006, s.107).   
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Anders Enqvist är legitimerad psykolog, psykoterapeut och har arbetet som universitetslektor. 

Han har nu specialiserat sig på kommunikationens teori och praktik. Enqvist har bland annat 

skrivit böcker som handlar om Kommunikation på arbetsplatsen och Kommunikation och 

förändring. Jag har valt att analysera kommunikationens betydelse genom en annan bok som 

som heter Om konsten att samtala, där ett kapitel handlar om känsla och professionalism. I 

det kapitlet kan jag läsa om olika teorier men menar på att en annan viktig aspekt är det 

personliga sättet eller känslan i det man gör, i arbetet. ”Utan personlig kontakt eller förtroende 

kan ingen åstadkomma annat än marginella resultat oavsett teoretisk inriktning” (Enqvist 

2007s.183). Förskolechefen i detta fall kan läsa litteratur och få den teoretiska kunskapen om 

hur man ska tala med sina medarbetare och det är i mötet med sina anställda där den 

kommunikativa förmågan utvecklas. I mitt fall har jag fått uppleva både en närvarande och en 

frånvarande förskolechef. Min egen erfarenhet har varit att den personliga kontakten har sett 

annorlunda ut. Min upplevelse av att ha en närvarande förskolechef på plats har utvecklat 

verksamheten dagligen genom att förskolechefen dagligen kunnat skapa en kontinuerlig 

kontakt med pedagogerna. Förskolan får en helt annan förutsättning till utveckla 

verksamheten. Det kan handla om att förskolechefen äter lunch eller är med ute på gården 

tillsammans med barn och pedagoger.  

 

Enqvist skriver om vilka samtal som kan ha påverkat dig mest och som har förändrat ditt liv 

och fått dig att tänka på nya sätt. Det handlar om personer som har varit intresserade av dig 

eller givit dig motstånd. Det kan vara en person som varit ärlig och kompetent inom sitt yrke 

och som har haft distans till sig själva. Personen har använt sig av självironi och varit 

prestigelös och som använt ordet ”olika” mer än ”rätt” och ”fel”. En annan viktig aspekt är att 

en person som kan ha påverkad dig under din livserfarenhet har varit sig själv, personlig och 

inte neutral. Personen har haft kompetens att kunna resonera och förstå detaljer. ”Att vara i en 

samtalssituation vara där jag är och den jag är utgör några av de allra viktigaste villkoren för 

en god kontakt” (Enqvist 2007s.183,184). I det Enqvist beskriver kan jag relatera till mina 

egna erfarenheter. De personer som jag kommer ihåg mest under min yrkeserfarenhet är 

professionella pedagoger och förskolechefer som har varit kompetenta när det gäller 

förskolans verksamhet och utvecklingsarbete. Förskolechefen som jag hade på förskolan 

Karusellen var en chef som hade en personlig anknytning till pedagogerna, som var dagligen 

delaktig genom samtal med pedagogerna. Det fanns även kompetenta, utbildade, engagerade, 

närvarande pedagoger som präglade förskolans kultur. Det är svårt att bilda sig en uppfattning 

om förskolans verksamhet och skapa en personlig kontakt om förskolechefen endast vistas på 
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förskolan varannan vecka eller mindre. Det är viktigt att förskolechefen hör av sig till sina 

medarbetare och meddelar att hon är sen. Hon behövde vara närvarande för att kunna utveckla 

verksamhetens innehåll med syfte och metod som t.ex. filmvisning och inne/ utelek.  

 

En annan intressant bok är Samtal som utvecklar som Marika Ronthy och Suzanne Rosendahl 

har skrivit. I ett avsnitt skriver de om frågan Hur ger man kritik? De belyser det jag uttrycker 

mig om i berättelsen om förskolan Diamanten. Listan kan göras lång om vad som kan hindra 

mig för att framföra kritik. Det kan uppstå många tankar som t.ex. Tänk om vår relation blir 

förstörd? Tänk om de ger mig kritik? Tänk om jag sårar henne/honom? ”Först när vi kan 

förstå och hantera våra egna reaktioner, kan vi förstå och hantera andras reaktioner” (Ronthy 

& Rosendahl 1999, s.54). Mitt ansvar som förskollärare är att kunna ifrågasätta verksamheten 

och pedagogernas förhållningsätt när det gäller förskolans verksamhet och barnsyn. Det är ett 

av mina viktigaste uppdrag. Min upplevelse var att jag inte kunde göra det dagligen utan fick 

välja de situationer som var mest akuta. Jag hamnade själv i situationer när jag blev ifrågasatt 

t.ex. när barnen lekte och organiserade sin lekmiljö. Jag kände mig olustig och det handlade 

kanske om att jag inte kunde hantera mina egna reaktioner om det var någon som gav mig 

kritik. Det viktigaste är min egen kunskap om hur jag ger kritik. I de situationerna är 

frågeställningar är ett bra verktyg att använda sig av. 

På alla arbetsplatser runt om i världen behöver människan beröm. Det är ett 

utvecklingsområde som både jag och många med mig behöver lära sig att göra oftare. Jag 

läste ett ordspråk en gång som sa, ”Om du tänker fina tankar så sätt ord på dem”. Ronthy & 

Rosendahl skriver om Hur man ger beröm? Att ge uppmuntran och beröm är att bry sig om. 

Vi behöver både beröm och kritik för att bli hela människor. Det talas ofta om att ge positiv 

feedback till varandra på en arbetsplats. Frånvaron av beröm beror på ”att alltför många tror 

sig inte vara så betydelsefulla att deras beröm gör någon glad. Trots att positiv återkoppling 

sällan missuppfattas kan det ändå vara svårt att ge beröm” (Ronthy & Rosendahl 1999, s.57). 

I mitt fall blev det svårt att ge beröm till pedagogerna på förskolan Diamanten för jag tyckte 

att det fanns så stora utvecklingsområden. Det blev svårt för mig att se situationer i 

verksamheten som var professionellt och genomtänkt. Det fanns tillfällen då jag blev varm 

om hjärtat. Det kunde vara när ett barn fick uppmärksamhet genom närhet eller uppmuntrande 

ord. Jag fick leta efter ytterligheter för att kunna ge beröm. Jag tycker i dag att det är viktigt 

att ge beröm i alla förskolekulturer oavsett förutsättningar.   
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Ledarskap 

 

I min två berättelser har jag skrivit om förskolchefen och hur deras ansvartagande som chef 

kan se olika ut. I Läroplan för förskolan kan jag tydligt läsa om förskolechefens ansvar.  

”Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan 

har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet” (Lpfö 98 rev 2010, s.16). Det är ofta 

Läroplanen för förskolan lyfts för pedagogerna och vad som är deras ansvar och uppdrag. Det 

är även viktigt att förskolechefen lyfter sina ansvarsområden i förskolans läroplan för sina 

medarbetare. Det är genom läroplanen som förskolechefen tillsammans med sina medarbetare 

ska förhålla sig till när de skapar sin förskolekultur. Fortsättningsvis står det i Förskolans 

läroplan att ”Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna 

ramar, ett särskilt ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera följa upp, utvärdera och 

utveckla verksamheten” (Lpfö 98 rev 2010, s.16). Jag kände att på förskolan Diamanten 

behövde vi verkligen följa upp vår verksamhet och utvärdera allt det vi gjorde med barnen 

som t.ex. att titta på film. Vad det hade filmvisning för syfte och mål? Även när barnen var 

ute och lekte på gården. Vad är pedagogens roll när förskolan har ute verksamhet? 

En annan viktig aspekt som åligger förskolechefens ansvar är att ”personalen kontinuerligt får 

den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter”   

(Lpfö 98 rev 2010, s.16). Det som känns viktigt är att vi pedagoger får tid till att prata ihop 

oss om vilket förhållningsätt vi ska ha som t.ex. om ett barn är aktiv i gruppen och ofta bara 

springer runt. ”Hur pratar vi till det barnet?”. Det handlar om att ständigt ha en pågående 

process om värdegrunden som kan vara föränderlig beroende på vilka personligheter som 

arbetar på förskolan. Genom samtal skapar varje enskild förskola sin egen kultur. En kultur 

som jag själv är delaktig i. 

Det handlar bland annat om förskolans utvecklingsarbete och att pedagogerna kontinuerligt 

får planera, reflektera och utvärdera verksamheten. I läroplanen står det om förskolechefens 

ansvarsområden och ett av dem är att ”upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera 

förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla formar av diskriminering 

och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och 

anställda” (Lpfö 98 rev 2010, s.16). I min berättelse om förskolan Diamanten upplevde jag ett 

utanförskap. Det bottnade i att jag och de pedagoger som arbetade där hade olika 

förhållningsätt till hur och vad en professionell förskolekultur bör innehålla i verksamheten.  
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Vi talade olika språk och hade olika förhållningsätt till barnens utveckling och lärande. Jag 

anmälde ett flertal gånger till förskolechefen om barn som inte blev bemött med 

värdegrundsyn. Jag hade gärna velat ha en återkoppling om hur förskolechefen hade hanterat 

situationen. Med min insikt och erfarenhet så vet jag att det var förskolechefens skyldighet. 

Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik med inriktning mot styrning, ledning, kultur och 

kommunikation. Hon skriver i sin bok Interkulturellt ledarskap om att vara trovärdig som 

ledare och om ledarens förmåga, från ord till handling.  

 

          När avståndet mellan ord och handling är stort är man inte trovärdig.  

           Problemet med trovärdigheten som ledare samspelar också med legitimitet,  

           så till vida att ledaren kan ha legitimitet utifrån den formella rollen som  

           ledare, men personalen tillskriver inte ledaren någon legitimitet eftersom  

           han/ hon saknar trovärdighet (Lahdenperä 2008, s.54). 

 

Min tolkning av hennes synsätt på ledarskap är att en ledare, i mitt fall en förskolechef, kan 

vara en god lyssnare och bekräfta och uppmuntra pedagogerna till att utveckla förskolans 

verksamhet. För att en sådan förändring ska verkställas behövs det goda förutsättningar för att 

pedagogerna ska lyckas. Det kan handla om att det finns lärande material till barnen till att det 

finns toalettpapper på toaletterna. En förskolechef som ger pedagogerna regler att förhålla sig 

till ska även själv föregå med gott exempel, som t.ex. att ringa och meddela att man är 

försenad till ett möte. Mitt förtroende för förskolechefen på förskolan Diamanten minskade, 

när hon inte ringde och meddelade att hon var sen. Hon tappade trovärdigheten eftersom hon 

inte bad om ursäkt eller att hon själv inte var en god förebild när det gäller samtal och 

kommunikation.  

Lahdenperä skriver även vad en ledare bör ha för avgörande kvalitéer för att bli en bra ledare. 

En ledare bör vara engagerad, socialt ansvarstagande och en humanist med ett gediget intresse 

för andra människor (Lahdenperä 2008, s.55). I berättelserna om de båda förskolorna så såg 

ledarskapet olika ut. Förskolechefen på föreskolan Karusellen var på förskolan varje dag och 

kunde vara nära sina medarbetare och se verksamheten dagligen. På så sätt kunde hon lära 

känna varje pedagog och deras kompetenser, förmågor och utvecklingsområden. På den andra 

förskolan Diamanten hade inte förskolechefen samma förutsättningar att vara nära sina 

medarbetare för att hon hade tre förskolor till att organisera. En förskolechef idag behöver en 
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interkulturell kunskap för en förskolekultur präglas av de människor som dagligen arbetar i 

verksamheten. 

Interkulturellt ledarskap och vad innebär begreppet interkulturalitet? Lahdenperä skriver om 

att inter är ett begrepp som handlar om mellanmänsklig interaktion eller växelverkan. Kultur 

är även ett begrepp som handlar om att något är kulturellt. En tydlig beskrivning ger 

Lahdenperä på vad som är kulturellt och att kulturens betydelse är ett ”meningssystem vilka 

ger ordning och inriktning i människans liv (Lahdenperä 2008, s.29). Jag kan koppla till 

förskolan Diamanten då det var pedagoger som arbetat där under många år. De hade skapat ett 

socialt nätverk med varandra och som hade ett likadant språkbruk och förhållningsätt till 

barnen i förskolans verksamhet. Pedagogerna delade samma synsätt, tankar och 

förhållningsätt, som genom det påverkade och skapade Diamantens förskolekultur .   

 

Lahdenperä beskiver i sin bok att interkulturalitet handlar om olika slags meningsskapande 

kulturer som kan vara människans etniska tillhörighet eller vilken religion du är troende i. Det 

kan var människans språk och tanke förmåga eller vilken livsstil du har. Även vilket kön och 

vilken klass i samhället är integrerat i begreppet interkulturalitet (Lahdenperä 2008, s.29). Det 

var en manlig pedagog på förskolan som ofta uttryckte sig på ett oprofessionellt sätt till 

barnen. Jag anmälde det till förskolechefen men fick ingen återkoppling. Handlade det om att 

han var av manligt kön eller var det förskolechefens bristande kunskap om kränkande 

behandling som gjorde att det inte blev någon åtgärd utförd. Eller var det jag som inte blev 

informerad om åtgärdsprogrammet? 

”I ett ledarskapssammanhang är ledarens värdesystem, fördomar och kulturbakgrund av 

avgörande betydelse för skapandet av arbetsmiljön och rekryteringen av personal. Har ledaren 

en omedveten etnocentrism och många fördomar är det ett allvarligt hinder för utvecklandet 

av en mångkulturell eller interkulturell organisationskultur” (Lahdenperä 2008, s.55). En 

förskolechef som sällan är plats på förskolan och har ett flertal andra förskolor att ansvara 

över kan påverka arbetsmiljön. För att kunna skapa en interkulturell förskolekultur behöver 

medarbetare med jämna mellanrum ha gruppstärkande aktiviteter som gör att arbetsmiljön 

påverkas och att värdegrunden förankras hos pedagogerna.   

I ett ledarskapssammanhang är interkulturell kommunikativ kompetens en viktig aspekt som 

jag vill belysa. Det handlar om ledaren, människans medvetenhet som är insikten om att alla 

människor har växt upp under olika miljöer. Genom att ha växt upp i olika miljöer är varje 
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individ olika i sin mentala programmering. (Lahdenperä 2008, s.56). Min tolkning av 

medvetenhetens insikt är att det berör förskolekulturen. Alla är vi olika mottagare om vad en 

professionell förskolekultur bör innehålla. Det krävs att pedagogerna i olika sammanhang får 

diskutera och se likheter och olikheter i hur vi människor uppfattar olika situationer. På 

förskolan Diamanten behövdes medvetenheten om hur andra människor utvecklas. För att 

kunna se skillnader är det även bra med att göra studiebesök på andra förskolor för att bli 

medveten om hur en annan förskolekultur kan se ut. Min erfarenhet av att få uppleva olika 

förskolekulturer och förskolors olika förutsättningar har fått mig att känna olika starka känslor 

om vad en professionell förskolekulturs verksamhet bör vara uppbyggd och vad en 

förskolechef bör ha för förmågor och kompetenser för att bli en kompetent förskolechef.   

 

Kjell Wiklund som är präst har skrivit Lilla ledarboken. I den boken finns det många viktiga 

aspekter om vad som krävs av en förskolechef för att bli eller vara en god ledare. Wiklund 

beskriver ledarskapet som att det inte är en teknisk kunskap att lära sig, som t.ex. köra bil, 

simma eller cykla. Det handlar om händernas goda anlag, hjärnans klara arbete och hjärtats 

varma iver, som är viktiga ingredienser i ledarskapet. I människans inre är det tankarna, 

viljan, orden och handlingarna som visar sig genom att vara närvarande och göra det som man 

kommit överens om. ”Ett gott ledarskap sitter i kroppen. Det kommer inifrån” (Wiklund 2006, 

s.8). Med min erfarenhet av att ha haft en närvarande förskolechef med varmt hjärta, öppet 

sinne och som har tagit ord till handling har jag fått förtroende och tillit för förskolechefen.  

Jag har haft förmånen att få känna mig sedd och viktig i förskolans verksamhet. Att vara 

förskolechef handlar om att se varje enskild pedagogs och arbetslagets förutsättningar, 

kompetenser och förmågor för att skapa ett förtroende och genom det få en kvalitativ 

verksamhet i förskolan. Det handlar om att observera förskolans verksamhet utifrån. 

 

Wiklund skriver om utkantsperspektivet och använder sig utav en fotbollsplan med spelare 

som ett exempel. Det handlar om att kunna se sin organisation från sidan. Genom att 

förskolechefen observerar och har överblick över förskolans pedagoger och verksamheten, 

blir det lättare att se arbetslagets oro, hot och risker men framförallt deras förutsättningar. 

”Det är bara från kanterna man kan upptäcka möjligheterna till goda inspel” (Wiklund 2006, 

s.22,23). Det är viktigt det Wiklund skriver om utkantsperspektivet. Förskolechefen på 

Karusellen var på spelplanen varje dag och kunde observera och vara delaktig i pedagogernas 

dilemman. Hon var alltid tillgänglig för verksamhetens behov och såg förutsättningarna och 

genom pedagogerna kunde hon att skapa en professionell förskolekultur.  



35 
 

 

Men det är lika viktigt att pedagogerna på förskolan är observatörer som både ser och hör vad 

som sker i förskolans verksamhet.  Precis som Wiklund skriver ”Men - kanske utövas 

dagligen ett sorts ledarskap också hos medarbetarna, utan att vi tänkt så mycket på det” 

(Wiklund 2006, s.4). Genom att skriva denna uppsats och med min erfarenhet så kan jag 

verkligen se att det gör det. En del pedagoger har den förmågan att kunna leda andra genom 

att de lyssnar och ser sina arbetskamrater. De skapar tillit och förtroende för andra i 

verksamheten. Jag tror en förskolekultur kan präglas av starka pedagoger som blir informella 

ledare. Det är de som har talets förmåga och som har ett varmt förhållningsätt till alla som 

arbetar på förskolan som är bra informella ledare.  

I boken Grupp- psykologi skriver forskaren och författaren Lars Svedberg om att ”chefen och 

medarbetarna arbetar i samma byggnad men lever sina yrkesliv i olik avärldar. Medvetet och 

omedvetet fylls avståndet mellan dessa båda världar men gissningar, fantasier, projektioner 

och överföringar” (Svedberg 2007, s.111). Det handlar även om att pedagoger har många 

olika känsloregister i olika situationer genom sina egna livserfarenheter, sin barndom. Det kan 

vara olika personligheter som pedagogen har träffat under sitt liv som de reagerar starkt på 

och hur de uppfattar förskolechefen. Jag personligen uppskattar snabba förändringar och vill 

se resultat på en gång, helst skulle alla pedagoger tänka som jag. Det kan bli en lång process 

har jag fått lära mig nu, fast det beror på hur förskolechefen agerar och vill ha ut av 

verksamheten. I dag är det många förskolor där förskolechefen är ansvarig över flera 

förskolor. Då krävs det av pedagogerna att de tar eget ansvar i sin yrkesroll och vill utvecklas 

inom alla områden som Förskolans läroplan hänvisar. 

 

I förskolans värld är många människor, vuxna och barn som samspelar med varandra. Varje 

enskild individ blir sedd av andra och vill göra intryck. Människan handlar instinktivt och blir 

utifrån det observerad av sin omgivning. Människan agerar och blir bedömd.  

”På ett psykologiskt plan handlar det om hur vi bygger upp och befäster vår självbild och 

identitet” (Svedberg 2008, s.158). Utifrån ett ledningsperspektiv så har förskolechefen 

dagligen många ögon på sig. Det är många kompetenser och förmågor en förskolechef ska 

bemästra. Bland annat är det viktigt att förskolechefen bemästrar; kommunikation, enskilda 

samtal, värdegrundsutveckling, yrkesetik och har kunskap om en förskolas pedagogiska 

verksamhet. Svedberg skriver om att ”Ett vanligt misstag är att tro att människor alltid beter 

sig som de gör med avsikt” (Svedberg 2008, s.158). Den meningen kommer jag ha i mitt 
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bakhuvud framöver när jag möter förskolechefer, rektorer och pedagoger med olika 

förutsättningar, förhållningsätt och kunskap. Det kan vara många olika orsaker som gör att det 

blir som det blir i olika situationer mellan pedagoger och barn, förskolechefen och deras 

medarbetare. Det viktigaste jag kan tänka på är att ha ett interkulturellt förhållningsätt och se 

saker genom olika perspektiv. Jag ska också alltid utgå ifrån att alla som arbetar inom 

förskolans organisation vill att det ska bli det bästa för barnet. 

         Hela världen är en teater scen och alla män och kvinnor bara skådespelare. 

         De gör entré . De gör sorti.  

         Under sin livstid spelar människan många roller” (William Shakespeare ur som ni behagar)       

                                                                                                        (Svedberg 2008, s.158) 

Det är verkligen så i livet i mötet med andra vuxna och barn. Det är som en stor teater scen 

där alla ska finna sin roll i gruppen. Det handlar om att vi människor är individer med olika 

förhållningsätt, erfarenheter och upplevelser. Människor som arbetar inom förskolans 

organisation kliver in i sin yrkesroll, precis som en skådespelare gör när de sätter sig in i en 

rollkaraktär. Vi är en annan person på vår arbetsplats än vad vi är på fritiden med t.ex. 

familjen eller vänner. Det handlar om att ha förmågan att anpassa sin roll i det sammanhang 

jag befinner mig i. Jag själv anpassar mitt förhållningsätt beroende på vilken personlighet 

personen har som jag möter eller känner sen många år tillbaka. Eftersom förskolechefen på 

förskolan Diamanten hade flera förskolor att ansvara och inte var synlig i verksamheten blev 

det att jag inte hade möjlighet att skapa en trygg och förtroende full relation med varandra. 

Jag skulle själv begärt om återkoppling och varit tydlig med vilka förväntningar jag hade på 

henne. Förskolan Diamantens förskolekultur hade präglad verksamheten under många år. Jag 

fick känslan av att både jag och förskolechefen hade det svårt att förändra pedagogernas 

förhållningsätt och invanda mönster. Alla pedagoger hade redan funnit sina roller i gruppen 

och på så vis blev det svårt för mig och ledningen att finna en plats i gruppen.  

 

 

 

 

 

 



37 
 

Slutord 

 

I dag behöver många förskolor en närvarande ledning och pedagoger som tycker att de har 

världens bästa yrke. I förskolans pedagogiska verksamhet handlar det mycket om 

kommunikation och förhållningsätt mellan pedagoger och mellan pedagoger och barn. I en 

förskola ska de gemensamma styrdokumenten vara väl förankrade hos alla pedagoger som är 

bland annat Läroplan för förskola, verksamhetsplan och likabehandlingsplan. Jag och mina 

arbetskamrater ska känna att vi arbetar på en förskola där vi alla tillsammans tar ansvar och 

respekterar varandra.  Genom det kommer jag alltid vara en del av förskolekulturen. 

En av förskolans viktiga byggstenar är samarbete. Om ledningen och pedagogerna tar tillvara 

på varandras kompetenser och förmågor på ett respektfulltsätt så finns det stora möjligheter 

att skapa en professionell förskola. Genom praktisk erfarenhet, goda förebilder och en tydlig 

ledning utvecklar dagligen pedagogen sin personliga utveckling. Alla som arbetar inom 

förskolans verksamhet har ett uppdrag att tillsammans ge varje enskilt barn rätt förutsättningar 

för att utvecklas. I dag är förskolans verksamhet beroende av en god ledare, engagerade 

pedagoger, utbildning, ekonomi och framförallt kompetens om barnperspektivet 

 

Jag har en lång erfarenhet inom förskolans verksamhet och jag har haft förmånen att möta och 

arbeta med professionella pedagoger under tre årtionden. Jag har arbetat på barnstuga, 

daghem och förskola. Under många yrkesverksamma år har jag fått utveckla min praktiska, 

teoretiska kunskap och min klokskap dagligen. Min personliga utveckling har bidragit med att 

jag har varit vetgirig och älskat mitt uppdrag som pedagog. Det har gjort att jag hela tiden har 

utvecklats i min yrkesroll. Jag kommer aldrig att bli fullärd när det gäller att arbeta med barn. 

Jag lär mig massor fortfarande och jag kommer att fortsätta med det under hela mitt yrkesliv. 

 

Idag år 2013 växer förskollärare inte på trän och de har ett stort utbud av tjänster att välja på. 

Om du går in på hemsidan www.forskolejobb.se kan du se att det finns över hundra 

förskollärartjänster att söka inom Stockholmsområdet. Min sista frågeställning till mig själv 

är, ”Måste jag, utbildad förskollärare anpassa mig till olika förskolekulturer som jag själv inte 

har varit med att utveckla och acceptera verkligheten?” Mitt svar på det är ”Nej”, självklart 

inte. Jag som blivande förskollärare har ett viktigt uppdrag. Är jag stark i min yrkesroll och 

har ett bra samarbete med min förskolechef, så kan vi tillsammans genom olika 

tillvägagångssätt påverka och utveckla förskolans kultur.   

http://www.forskolejobb.se/
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