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Abstract: 
 

This essay is about the meeting of the pedagogic mission and the reality of the conditions in 

preschools. It is about the frustrations that I, as a pedagogue, experience when I cannot fulfill this 

mission. An example of this is working when understaffed. 

 

My purpose is the acknowledgment of two main areas of the curriculum: caring and learning. This 

essay demonstrates the diversity of the occupation and it’s constant need of positioning. It also 

emphasizes the different “cross-pressures" that exists within this profession. 

 

The starting point of the essay is taken from the publication Tillsammans är vi starkare (Together we 

are stronger) from Pysslingen. Several situations or examples are used together to create a scenario. 

This investigation raises the question whether it is possible to have an uncompromised focus on what 

is best for children and at the same being exposed to different “cross-pressures”. Is it reasonable to 

claim that the culture of the preschool should be educational, safe and pleasurable for all children, 

every day? Finally what responsibilities do I as a pedagogue and preschool’s principal have to make 

it so? 

 

My method, during this writing process, has been to use reflections. I have allowed my own thoughts, 

meet the thoughts of others as well as theoretical perspectives.  I have been inspired by Ylva Ellneby 

and Christina Wallskog amongst others about their thoughts and ideas about the work in preschool. 

Theoretical references have been made within the areas of ethics, leadership and group dynamics. 

 

Because of the nature of this profession, that conditions change rapidly, it is difficult to find a 

solution to what works in every situation. However I have learnt that my practical knowledge and 

experience is important in combination with clear leadership. 

 

Search word: The mission of the preschool, pedagogue, leadership, reflection, practical knowledge.  
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Titel: Uppdraget möter verkligheten – en essä om korstrycket på pedagoger 

Författare: Tinna Hardardottir 

Handledare: Lars Mouwitz 

Termin: Höstterminen 2013 

 

Sammanfattning: 
 

Essän handlar om uppdraget pedagoger har i förskolan och vad som kan hända när uppdraget möter 

verklighetens förutsättningar. Den handlar om den frustration jag kan känna som pedagog när jag inte 

upplever att jag kan göra mitt jobb till fullo, till exempel de gånger vi måste arbeta 

underbemannande. 

 

Mitt syfte är att uppmärksamma läroplanens två stora områden: omsorg och lärande. Uppsatsen 

illustrerar det mångskiftande i yrket och behovet av ständiga ställningstaganden. Essän behandlar 

också det korstryck som existerar inom yrket. 

 

Essän tar sin utgångspunkt i Pysslingens skrift Tillsammans är vi starkare. Jag utgår från flera 

situationer som jag satt ihop till en händelse. De frågor jag i essän har granskat är om det går att ha 

ett kompromisslöst fokus på barnens bästa när jag som pedagog utsätts för korstryck, om det är 

rimligt att hävda att förskolans kultur ska vara lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, varje dag och 

till sist vilket ansvar jag har som pedagog och vilket ansvar chefen som förskolechef har att göra 

förskolan lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, varje dag? 

 

Min metod har varit att under skrivandets gång använda mig av reflektion. Jag har låtit mina tankar 

möta andras samt några olika teoretiska perspektiv. Jag har inspirerats av bland andra Ylva Ellnebys 

och Christina Wallskogs funderingar om arbetet på förskolan. Teorianknytningar jag gjort är bland 

annat inom områdena etik, ledarskap och grupprocesser. 

 

Eftersom det ligger i yrkets karaktär att förutsättningar kan ändras fort är det svårt att komma fram 

till en lösning som fungerar i alla situationer. Men jag har insett att den praktiska kunskapen är viktig 

i kombination med ett tydligt ledarskap. 

 

Sökord: Förskolans uppdrag, förutsättningar, pedagog, ledarskap, reflektion, praktisk kunskap 
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Händelse: 
 

Det är onsdag. Personalmötet är slut. Alla har lämnat rummet utom jag. Jag står vid min plats och 

samlar ihop mina saker. Min blick fastnar på skriften vi fått av chefen under mötet. Den som 

företagets ledning jobbat fram tillsammans med några pedagoger och förskolechefer. Framsidan 

består av ett foto taget vintertid och föreställer ett barn som håller om en höna. Temat är det 

omsorgsfulla lärandet. Jag sätter mig på stolen igen och börjar bläddra i den. Jag läser några rader här 

och där. På ett av uppslagen läser jag: Förskolan ska vara lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, 

varje dag! Jag försöker sätta meningen i relation till min vardag på min arbetsplats. Min blick söker 

sig ut genom fönstret och jag tänker tillbaka på de senaste dagarna… 

 

Det är måndag. Jag sitter vid datorn och tittar på tavlan och dagens upplägg. I handen har jag min 

Iphone. Jag skickar ”ok, krya på dig” till två kollegor som precis meddelat att de är sjuka. Kvällen 

innan fick jag sms från två andra kollegor som informerade mig om vab och sjukdom. Eftersom jag 

är schema- och vikarieansvarig är det jag som får dessa sms. Vilken tur att jag bokade en vikarie igår 

tänker jag för mig själv. Det är alltid svårt att få tag på vikarie samma dag och nu skulle jag till och 

med behöva få tag på två. Lyckas jag inte med det måste vi nog skjuta upp medarbetarsamtalen som 

ska genomföras idag. Jag plockar fram vikarielistan och ringer de fyra namn som jag ännu inte ringt. 

Ingen kan. Fan. Jag mailar iväg en statusrapport till chefen och frågar hur vi ska göra. Ska vi skjuta 

upp dagens medarbetarsamtal alternativt plocka in någon från hans andra fyra enheter? Sedan hastar 

jag ut i barngrupp eftersom jag vet att många barn redan har kommit. 

 

När jag kommer ut på gården möter jag barn och föräldrar som är mitt uppe i sina lämningar. Jag ser 

en kollega sittandes på bänken med två barn i famnen och en kollega vid grinden som stöttar vid en 

lämning. En förälder kommer fram och undrar över ett par byxor. Jag svarar erfaret som en robot 

med tips om var kläder på vift brukar hamna. Jag frågar om de är märkta och lovar att hålla utkik 

efter dem. Föräldern berättar att byxorna var alldeles nya. Varför det är viktigt att jag vet det vet jag 

inte. Byxorna kunde inte vara mer oviktiga för mig just nu. Jag smygtittar på min Iphone för att se 

om chefen svarat på mitt mail. Inte än. Men föräldern verkar nöjd med mina svar och vinkar hejdå till 

sitt barn innan hen försvinner ut genom grinden. 

 

En annan förälder kliver in genom grinden. ”God morgon, Tinna!” Föräldern pratar om vädret och 

jag skrattar och bekräftar föräldern samtidigt som jag har tre barn runt mina ben som vill ha 

uppmärksamhet. Föräldern fortsätter med att berätta vad familjen har gjort i helgen och jag ler och 
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nickar på de rätta ställena för att föräldern, dvs. kunden, ska känna sig sedd. Samtidigt sträcker jag 

mig efter en bok på hyllan som jag ger till ett av barnen, hjälper det andra barnet som snubblat på 

sina fötter upp samt svarar det tredje barnet att jag också tycker att stenen är len. Under tiden hummar 

jag då och då och klämmer ur mig en kort följdfråga när det verkar passande. Efter en stund har 

föräldern pratat av sig och avslutar med ett ”ha en bra dag”. Jag ropar ”detsamma” och känner en 

lättnad över att föräldern går. Nu kan jag fokusera på de barn jag har runt mina ben. Jag vänder mig 

mot mina tre svansar och säger att vi ska låsa upp leksaksförrådet. Sedan sneglar jag mot klockan och 

räknar minuterna tills nästa kollega skall börja. Nu börjar det verkligen kännas att vi är kort om folk 

den här morgonen. Jag kollar mailen igen på Iphonen men fortfarande inget svar från chefen. Varför 

kan han inte återkoppla så jag vet hur dagen blir? 

 

Jag bestämmer mig för att sätta igång en aktivitet som barnen kan samlas kring eftersom vi 

pedagoger är så få men barnen så många. Jag låser upp leksaksförrådet, tar fram vattenslangen och ett 

gäng spadar. Jag börjar gräva en vallgrav och justerar vattenslangen så att vattnet rinner ner där jag 

vill ha det. Några barn ansluter och börjar gräva med mig. Några börjar bygga på ett sandslott i 

mitten. Barnen kommer med flera idéer och förslag. Jag hör att två treåringar pratar om var garaget 

kan vara och en femåring tycker att drakarna behöver en grotta. Fler och fler ansluter och ganska 

snart har jag en hel drös med barn runt omkring mig som deltar på något sätt. Ett barn i min grupp 

blir lämnat och föräldern ger sitt barn en hejdå kram. Jag ser att barnet endast har överdragsbyxor och 

tygskor på sig. Innan föräldern försvinner genom grinden hinner jag tänka att barnet kommer att bli 

blöt om fötterna inom loppet av några minuter. Jag känner att jag inte har någon möjlighet att gå in 

med barnet och hjälpa till med klädbyte eftersom jag då måste lämna aktiviteten. Jag kan inte heller 

be en kollega om hjälp eftersom vi bara är tre pedagoger på hela förskolan just nu. Jag ropar tillbaka 

föräldern och ber hen sätta på sitt barn galonbyxor och stövlar. Surt får jag till svar att det innebär att 

hen blir sen till sitt möte på jobbet. Jag förklarar att just den här morgonen är vi kort om pedagoger 

och att jag därför inte har möjlighet att göra det åt hen eftersom jag inte kan lämna gården. 

 

Klockan halv tio kliver förskolechefen Markus in genom grinden. Äntligen! Jag står med listorna i 

handen och ser att det endast är ett barn som inte kommer till förskolan idag. När Markus passerar 

mig säger jag att jag mailat om dagen. Han svarar att han sett det och går sedan in. När jag får tillfälle 

slinker jag in på kontoret och frågar om hur han tänker kring dagens upplägg. Medan han packar upp 

sin dator ur väskan svarar han att medarbetarsamtalen måste genomföras idag eftersom det inte går 

att avvara någon annan heldag för dem. ”Ni får hjälpas åt idag” säger han och ber mig skicka in 

kollegan som skall ha det första samtalet. Snopen och nedslagen över hur Markus resonerar går jag ut 
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i barngrupp igen. Dagen går sedan ut på att ta sig igenom den. Vi pedagoger går runt som yra höns 

och försöker beta av ett moment i taget; lämning, fruktstund, frilek på gården, blöjbyte, toalettbesök, 

dukning, lunch, avdukning, vila, påklädning, frilek på gården, dukning, mellanmål, avdukning, 

blöjbyte, toalettbesök, frilek på gården, fruktstund och hämtning. Då och då uppstår konflikter som 

måste redas ut samt att ett o annat skrubbsår behöver plåstras om. Av åtta pedagoger hinner sex ha 

rast. 

 

Under mitt medarbetarsamtal frågar jag Markus om han vet något mer om hans efterträdare som 

förskolechef. Eftersom vi några veckor tidigare fått besked att vi ännu en gång ska få en ny chef 

tycker jag att frågan är befogad. Det blir det fjärde chefsbytet inom loppet av två år. Han svarar att 

han inget vet men att det pågår en rekryteringsprocess. Mitt samtal är det sista för dagen och när vi är 

klara har klockan hunnit bli fyra. Jag byter om och går in på reflektionsmötet som ska börja fyra. Jag 

känner mig trött efter dagen och har spänningshuvudvärk. Mina båda kollegor, Sofia och Caroline, är 

också trötta och vi börjar med att reflektera över hur vi upplevt dagen. Både Sofia och Caroline 

upplever att arbetsbelastningen varit hög och undrar varför medarbetarsamtalen genomfördes trots att 

fyra pedagoger var borta. Jag hör mig själv säga att jag inte heller förstår det men att jag ska ta upp 

det på nästa ledningsgruppsmöte. Efter en stund kommer vi in på det som reflektionsmötet faktiskt 

ska handla om. Barnens lärande. Hur har lärandet sett ut på förskolan idag? Vi konstaterar att det 

pedagogledda lärandet fått stå tillbaka eftersom vi varit för få pedagoger. Ingen planerad verksamhet 

genomfördes. Sofia hade planerat att gå och hälsa på djuren vid 4H gården eftersom flera barn önskat 

det. Caroline hade planerat att reflektera kring bygg och konstruktionsaktiviteten som hon hade 

veckan innan och jag hade planerat att ha uppföljning om den matematiska mönsterjakten vi 

genomfört på utflykten dagen innan. Sofia lyfter sedan att Jasemin inte haft en bra dag utan varit 

inblandad i flera konflikter. Sedan frågar hon om någon vet hur Calle haft det. Jag berättar att jag sett 

honom ensam i klätterställningen på eftermiddagen. Jag frågar hur det gått för Antonio. Han är vårt 

senaste tillskott i barngruppen och har bara gått på förskolan i två veckor. Caroline svarar att han 

varit ledsen stora delar av dagen. Hon berättar att han reagerat varenda gång hon behövt lämna hans 

sida. Efter reflektionsmötet sitter jag kvar och renskriver minnesanteckningarna från mötet. Det 

känns inte bra att dagen varit som den varit. Det har inte varit en bra dag varken för pedagoger eller 

barn. Däremot tror jag inte att föräldrar märkt av den ansträngda situationen. Min känsla är att vi 

klarat av att hålla skenet uppe för dem. Jag tänker att imorgon måste vi hålla vår planering så att 

barnen och framför allt Jasemin, Calle och Antonio får en bra dag. Det känns inte bra att de hamnat i 

kläm. Jag stänger av datorn, åker hem och somnar inom kort på soffan.  
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Det är tisdag. När klockan ringer gör både kroppen och knoppen motstånd. Jag suckar men kliver 

upp. Det är ingen vits med att skjuta upp det. Plötsligt slår det mig att jag saknar återkoppling från 

kollegan som vabbade om hen skulle jobba eller stanna hemma en dag till. Jag kollar Iphonen och ser 

att jag fått ett meddelande om en dags vabbande till. Men eftersom de övriga tre kollegorna är friska 

är jag hoppfull om att dagen kommer att flyta på bättre än gårdagen. Precis när jag lägger ifrån mig 

Iphonen piper den till. Jag har fått mail. Jag ser att det är från Markus. Det hör inte till vanligheterna 

att chefen mailar tidigt på morgonen. Nyfikenheten tar överhanden och jag öppnar mailet. I mailet 

står att chefen med omedelbar verkan avgår som chef. Istället har vi fått en tillfällig chef fram tills 

dess att rekryteringen är klar och den nya chefen kan börja. Jag blir stående i mitt kök och försöker ta 

in informationen jag just läst. Några minuter senare ringer det. Det är en arbetskollega. Hen är 

upprörd och säger sig inte förstå varför chefsbytet görs nu tisdag morgon per mail. Jag svarar att jag 

också tycker att det är konstigt. Jag avslutar samtalet och skyndar mig iväg.  

 

En kvart tidigare än jag börjar kommer jag fram till min arbetsplats. Så fort jag kommer in på gården 

kommer flera kollegor fram och undrar om jag läst mailet. De frågar mig om jag vet något mer. Jag 

ser mig omkring och märker att det är rörigt på gården. Pedagoger är upprörda och två har gått in på 

kontoret för att försöka få tag på Markus. Men Markus svarar inte i telefon eller på mail. Kollegorna 

börjar då försöka få tag på Markus chef. Kan det ha hänt något? Men Markus chef svarar inte heller. 

Jag mailar också. Men det går inte att få tag på någon ansvarig. Ingen barngrupp kommer iväg utan 

det blir en gårdsdag med frilek. Precis som dagen innan. De två kollegorna som försöker få tag på 

ledningen syns inte till i barngrupp på förmiddagen. De är upptagna med att maila och ringa till 

ledningen. När de inte får något svar ökar frustrationen bland oss pedagoger och frågorna hopar sig. 

 

Syfte: 
 

Mitt syfte med essän är att belysa hur en arbetssituation för en pedagog faktiskt kan se ut. Att 

åskådliggöra vardagen och vad den kan innebära precis som titeln på essän hänvisar till. Dilemmat i 

händelsen är frustrationen över arbetssituationen eftersom jag upplever att jag inte kan utföra mitt 

uppdrag fullt ut. Jag har medvetet valt att inte lägga fokus på detaljer. Jag har inte velat lyfta en 

specifik fråga och syna den i sömmarna. Tvärtom. Mitt syfte har varit att relatera till hela uppdraget 

eftersom det är det som förväntas av mig varje dag på min arbetsplats. Jag kan inte välja bort något 

och därför vill jag förhålla mig till helheten i essän likaså. 
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För att nå mitt syfte vill jag titta närmare på meningen: Förskolan ska vara lärorik, trygg och 

lustfylld för alla barn, varje dag! Meningen kan hittas i skriften Tillsammans är vi starkare som gavs 

ut 2013 av Pysslingen förskolor och skolor AB. Företaget driver just nu 93 förskolor i Sverige och 

syftet med skriften är att lyfta de gemensamma värdena. Med denna mening vill jag problematisera 

läroplanens två stora områden, omsorg och lärande, och balansen dem emellan genom att sätta dem i 

relation till verkligheten. Jag vill belysa hur mångfacetterade dessa områden är och att uppdraget är 

komplext i förhållande till arbetsuppgifterna som ingår i uppdraget. Jag tycker att det är intressant att 

få fördjupa mig i ett försök att förstå de faktorer som hindrar oss pedagoger från att kunna ha fullt 

fokus på omsorgen och lärandet i vårt arbete med barnen. Genom att klarlägga yrkets förutsättningar 

kan jag fördjupa min egen förståelse för helheten och förstå vilka förutsättningar jag själv kan 

påverka. I processen tar jag med betydelsen av praktisk kunskap. Jag tycker också att det är viktigt att 

visa upp pedagogers verklighet för andra. Att yrket som pedagog kan innebära tvära kast och att 

förutsättningar kan skifta fort. Vi pedagoger behöver många gånger trolla med knäna för att få ihop 

dagen och verksamheten. Det vill säga de gånger uppdraget möter verkligheten och förutsättningarna 

inte är de optimala.  

 

Eftersom ledarskapet är en viktig faktor för min arbetssituation vill jag också undersöka den 

aspekten. Vilket ansvar har chefen i att skapa förutsättningar för barnens omsorg och lärande? Till 

sist vill jag uppmärksamma det korstryck som en pedagog utsätts för i sitt yrke. I 

nationalencyklopedin förklaras korstryck som en ”samhällsvetenskaplig term som syftar på den 

konflikt en person eller grupp kan försättas i p.g.a. motstridiga normer, intryck eller känslor” 

(Nationalencyklopedin 2013). Som pedagog utsätts jag för korstryck från olika håll, bland annat från 

barnen, föräldrarna och ledningen. Men också från samhället i form av styrdokument och skollag. 

Dessa olika krav och förväntningar måste jag förhålla mig till varje dag.  

 

Frågeställning: 
 

1. Går det att ha ett kompromisslöst fokus på barnens bästa när pedagogen utsätts för korstryck? 

2. Är det rimligt att hävda att förskolans kultur ska vara lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, 

varje dag? 

3. Vilket ansvar har pedagogen att göra förskolan lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, varje 

dag? 
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4. Vilket ansvar har förskolechefen att göra förskolan lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, 

varje dag? 

 

Metod: 
 

Jag har valt att skriva en vetenskaplig uppsats i essäform. Den är baserad på mina egna erfarenheter. I 

berättelsen beskriver jag händelser tagna ur ett långt tidsperspektiv sammansatta till en händelse. 

Samtliga namn är fingerade utom mitt eget. Patel och Davidson, båda lärare i forskningsmetodik, tar 

upp i boken Forskningsmetodikens grunder att det är nödvändigt att beakta den forskningsetiska 

aspekten när man bedriver ett forskningsarbete av något slag. ”Individer får inte heller utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (Patel och Davidson 2011, s. 62). I de 

delar av händelsen som kan kännas igen av de inblandade har jag bett de berörda om tillstånd.  

 

Nationalencyklopedin förklarar ordet essä som ”oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång 

där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt” (Nationalencyklopedin 2013). 

Ordets ursprung är franskt och betyder prov eller försök. Jag tolkar det som om jag gör ett försök att 

förstå min händelse i ett större sammanhang. Denna form av uppsatsskrivande har utarbetats på 

Södertörns högskola. På Södertörns högskola beskrivs essäformen som prövande och undersökande 

med en tydlig författarröst. Utgångspunkten är en händelse som författaren varit med om. Gärna med 

ett inslag av dilemma. Författaren fördjupar sig sedan i frågeställningen genom att ha en dialog med 

sig själv och andra men kommer inte alltid fram till ett givet svar eller lösning. 

 

Språket styr hur vi uppfattar oss själva och världen - men kan också öppna oss för den kritiska 

tanken. Och detta sker först när vi griper språkets svindlande andra möjlighet - att iakta oss själva 

utifrån. Då först sker ett verkligt möte med oss själva (Hammarén 2005, s. 14) 

 

Hammarén, docent i Yrkeskunnande, skriver i boken Skriva – en metod för reflektion att skrivandet 

erbjuder skrivaren en ny chans till eftertanke. Genom att skriva om händelsen så kommer min 

förståelse av den att fördjupas. ”Skrivandet är ett hjälpmedel att berika och förnya såväl den inre som 

den yttre dialogens kvalitet” (Hammarén 2005, s. 29). Den inre dialogen för jag med mig själv under 

tiden som jag skriver och reflekterar över mitt skrivande. Den yttre dialogen har jag tillsammans med 

min handledare och kurskamrater i handledargruppen. De tillför ytterligare dimensioner på mitt 

skrivande men också på min forskning. På så sätt berikas även min praktiska kunskap av andras 
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erfarenheter och upplevelser. Genom att skriva en essä blir också händelsen och reflektionerna en del 

av en yttre dialog eftersom andra kan läsa den. 

 

Genom detta reflekterande skrivsätt kommer jag att få möjlighet att distansera mig känslomässigt för 

att kunna undersöka händelsen utifrån fler perspektiv än mitt. För att lära mig något av händelsen 

behöver jag reflektera över den. Fjelkestam, biträdande professor i litteraturvetenskap, skriver i 

antologin Reflektionens gestalt att ”I reflektionen (jfr. lat. Reflectere, återkasta) bemöter vi aktivt våra 

egna tankar genom kritiskt prövning, vilket är centralt i kunskapsprocesser” (Fjelkestam 2009, s. 7). 

Jag behöver ställa mig själv till svars genom olika frågor. Kan det finnas andra perspektiv av vikt för 

förståelsen av det som hänt? När jag reflekterar kommer jag att använda mig av min praktiska 

kunskap som jag erövrat genom erfarenheter i mitt yrke. Svenaeus, professor i den praktiska 

kunskapens teori, skriver i antologin Vad är praktisk kunskap? att ”Den praktiska kunskapen bärs 

som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos individen – och i den mänskliga gemenskap 

där han eller hon handlar – och den utövas på ett intuitivt sätt” (Svenaeus 2009, s. 13). Den praktiska 

kunskapen finns inom mig och den är en viktig hjälp i processen att fördjupa mina kunskaper om 

händelsen. 

 

Jag kommer också att använda mig av relevant litteratur för att vidga min förståelse för händelsen. På 

så sätt gör jag min uppsats mer och mer vetenskaplig under skrivandets gång. Även om händelsen är 

min egen så kan den sägas vara typisk för förskolans värld. I reflektionsdelen kommer jag att röra 

mig mellan mina egna reflektioner om händelsen, knyta an till andras åsikter och uppmärksamma 

teorier som understödjer det vetenskapliga i essän. 

 

I min forskning tänker jag använda mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt och den hermeneutiska 

spiralen. Det kommer jag att göra genom att använda mig av min förförståelse av dilemmat. Min 

förförståelse är min erfarenhetsram som jag bildat mig utifrån observationer och genom samtal med 

andra. Samtidigt gör jag tolkningar som baseras på min subjektiva uppfattning om händelsen. Detta 

ses inte som en nackdel utan tvärtom som berikande. Under processen kommer jag att röra mig 

mellan helhet och delar i händelsen samt mitt eget men också andras perspektiv. På så sätt utmanar 

jag hela tiden min uppfattning av händelsen. En hermeneutisk princip är att delarna förstås först i 

relation till helheten. Jag har valt att dela upp perspektiven i korstryck, barnets bästa, min egen 

pedagogroll och ledarskap. Helheten är läroplanens uppdrag som kan delas upp i omsorg och lärande. 

Hjertström Lappalainen, doktor i filosofi, förklarar filosofen Immanuel Kants tankar om reflektion så 

här:  
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Reflektion handlar inte bara om förmågan att jämföra olika kunskapskällor; att reflektera innebär 

också att vara ett subjekt. När jag reflekterar över mig själv är jag alltså både subjekt och objekt i 

den reflekterande akten (Hjertström Lappalainen 2009, s. 20) 

 

Patel och Davidson berättar att hermeneutiken ”fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem 

och en forskarroll som är öppen, ’subjektiv’ och engagerad” (Patel och Davidson 2011, s. 29). 

Genom att använda mig av hermeneutiken kommer jag i min forskning att försöka tolka och skapa en 

förståelse för personernas agerande i min händelse. 

 

Hermeneutikern menar istället att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation 

genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket 

samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Man menar också att människor har 

intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling, och som det går att tolka och förstå 

innebörden av (Patel och Davidson 2011, s. 29) 

 

Motsatsen skulle vara att inte tolka människorna i händelsen. Men det skulle ge en väldigt platt och 

ensidig bild av dilemmat. Då skulle människorna ses som objekt utan känslor, drömmar, erfarenheter 

och önskningar. Istället vill jag göra ett försök att förstå dem. För att komma till insikt måste jag 

tolka dem genom att reflektera över deras handlingar och uttalanden.  

 

För att reflektera måste människan kunna föreställa sig att världen kan vara på ett annat sätt än den 

är. Om en människa inte kan föreställa sig en annan verklighet så kan hon inte heller se andra 

möjligheter. Den människa som har en begränsad fantasi har därmed även en begränsad förmåga 

att reflektera (Hjertström Lappalainen 2009, s. 35) 

 

Reflektion/diskussion: 
 

Korstrycket 
 

Hur ser min arbetsmiljö ut? Att arbeta med barn kan vara tungt både fysiskt och psykiskt. Fysiskt 

tungt med många icke ideala ergonomiska situationer. Psykiskt tungt eftersom jag själv är redskapet i 

mitt arbete. De senaste dagarna har varit tunga på grund av att vi tvingats arbeta underbemannade. 

Känns det lustfyllt för mig att komma till arbetet när arbetsmiljön är sådan? Nej, inte om sådana 
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dagar blir för många på för kort tid. Är det till exempel tredje dagen utan rast börjar det kännas i 

kroppen. Samtidigt accepterar vi pedagoger oftast situationen. Om än motvilligt. Det gör vi eftersom 

vi är måna om barnen och deras välbefinnande precis som Ellneby, förskollärare, speciallärare och 

talpedagog, tar upp i sin bok Må bra i förskolan. ”Eftersom vi känner ett stort ansvar och inte vill 

svika dem finner vi oss ofta i situationer som vi i andra lägen inte skulle acceptera” (Ellneby 2011, s. 

140). Ofta kämpar vi pedagoger på trots motvind eftersom vi känner ansvar inför barnens situation. 

 

Vi pedagoger utsätts dagligen för korstryck. Det innebär att människor i vår omgivning förväntar sig 

något av oss. Det kan vara svårt att ha ett kompromisslöst fokus på uppdraget mitt i korstrycket. I 

grund och botten handlar det om förmågan att hålla många bollar i luften. För att det inte ska bli 

obalans i korstrycket kan jag behöva prioritera. Avvägningen kan vara svår eftersom de jag möter har 

olika behov och önskemål. Dessa kan dessutom variera utifrån situation. Har jag pratat för lite eller 

för mycket med en förälder? Blir de som utsätter mig för korstryck nöjda med mina prioriteringar 

eller har de större behov än jag har möjlighet att tillgodose? En förälder kan till exempel tycka att 

omsorgen är viktigast. Ledningen kan tycka att budgeten är viktigast. Pedagogen kan tycka att 

lärandet är viktigast. När alla skriker ut sina behov kan det vara lätt att falla i den fällan att 

uppmärksamma de som skriker högst. Wallskog, förskollärare, skriver i boken Återerövra 

yrkesrollen om pedagogens ansvar att utveckla goda relationer till alla i omgivningen. ”I sin yrkesroll 

måste förskolläraren ha förmåga att skapa hållbara yrkesmässiga relationer till medarbetare, ledning 

och övriga samarbetspartners” (Wallskog 2011, s. 26-27). Det är i relationer med andra som mitt 

arbete bedrivs. Därför kan jag inte välja bort samverkan vilket gör att jag per automatik hela tiden har 

korstrycket att förhålla mig till. Återigen handlar det om att ha simultanförmåga och att fördela sin tid 

och uppmärksamhet rätt. Rätt utifrån behov och inte utifrån vem som kräver mest. Själv kan jag 

tycka att barnen är viktigast i korstrycket men det är inte alltid så enkelt. Har jag inte en tillitsfull 

relation till barnets förälder kan hen överföra sin osäkerhet och tveksamhet angående förskolan på 

barnet. En konsekvens skulle kunna bli att barnet får svårare att knyta an till oss pedagoger och känna 

trygghet på förskolan. Ett annat exempel är att sköts inte det administrativa kan jag sakna riktlinjer 

när jag behöver dem. Det kan handla om den årliga planen mot kränkande behandling eller 

krisplanen som behövs vid extrema situationer.  

 

En del föräldrar kräver sin pedagog vid lämning oavsett om det är läge eller inte. Andra ser oss som 

en serviceinrättning och tycker att det är självklart att det är vi pedagoger som ska klä barnet lämpligt 

för verksamhet vid lämning eller att vi tar oss tid att leta i alla skrymslen och vrår efter ett par byxor. 

Många pedagoger har ett behov av att hålla skenet uppe för föräldrarna och att släta över rörigheten. 
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Jag funderar på varför jag gör det. Gång på gång försäkrar jag föräldrarna om att det går bra. Sedan 

slår jag knut på mig själv i smyg för att tillgodose allas behov och utföra alla mina arbetsuppgifter. 

Är det för min egen skull jag håller masken eller är det för ledningens skull? Jag vill inte att 

föräldrarna ska behöva gå till sina arbetsplatser med en klump i magen samtidigt som jag inser att vet 

inte föräldrarna hur min och barnens arbetsmiljö är får de en förskönad bild förmedlad till sig. Har de 

bara den bilden av sitt barns förskola kan vi pedagoger inte heller räkna med deras stöd när vi vill 

uppmärksamma politikerna på våra faktiska arbetsförhållanden. Vill vi vara med i debatten ute i 

samhället måste vi för vår trovärdighets skull sluta låtsas som om allt är bra och istället säga som det 

är fast på ett nyanserat och professionellt sätt.  

 

Det finns ett korstryck i själva uppdraget också. Verksamheten ska innehålla en jämvikt mellan 

omsorg och lärande. ”Det är angeläget att påpeka att omsorg, lärande och utveckling inte är skilda 

handlingar när man arbetar med små barn, det sker i ett samspel” (Wallskog 2011, s. 25). Samtidigt 

känner jag att vi pedagoger behövt kompromissa med den balansen de tre senaste dagarna. En annan 

del av korstrycket kommer från våra styrdokument. I läroplanen står allt om vårt uppdrag och 

självklart vill pedagoger att ens arbete ska resultera i att alla barn uppnår sin fulla potential genom 

strävansmålen. Samtidigt är läroplanen väldigt generell och inte särskilt konkret. Det finns både 

fördelar och nackdelar med det. En fördel är att den tillåter pedagogen själv att välja metod i arbetet 

med barnen. Nackdelen är att den som inte känner sig trygg i sin yrkesroll kan bli passiv eftersom 

hen känner sig osäker på hur läroplanen ska kunna förvandlas till aktiviteter och pedagogisk 

verksamhet. Vi pedagoger måste alltså konkretisera läroplanen själva och göra den till vår egen. Det 

tar tid och det kräver mod. Det kräver att jag vågar misslyckas för att kunna utvecklas. Det fordrar 

samarbete mellan pedagoger så att vi kan stötta varandra. För att pedagogen ska kunna ägna sin tid 

och energi åt uppdraget i läroplanen måste förskolan även ha en stark organisation och stabil struktur. 

En stark organisation gör att jag vet vad som förväntas av mig men också vad jag kan förvänta mig 

av andra. En stabil struktur gör att det finns riktlinjer och att en ansvarsfördelning när förutsättningar 

förändras som vid exempelvis pedagogfrånvaro eller chefsbyte. 

 

Fyller skrifter som Tillsammans är vi starkare en funktion för pedagoger? Inte enligt majoriteten av 

de jag frågat. Fast är det ett försök att konkretisera läroplanen borde pedagoger tacksamt ta emot den. 

Då kan den rentav underlätta vårt arbete. Å andra sidan har de flesta pedagoger fullt upp med att 

förstå läroplanen och kanske bör ägna sin begränsade tid till den. Det finns en risk att skriften endast 

blir en hyllvärmare. Men skriften har nyligen getts ut och tiden för implementering kanske ligger 

framför oss. Jag kan se att skriften skulle kunna fylla en större funktion i marknadsföringssyfte. 



14 
 

Gentemot vårdnadshavarna som i och med det fria valet kan välja och vraka mellan olika förskolor. 

Skriften kan också vara av intresse för pedagoger som är nyfikna på företaget som arbetsgivare. 

 

Det är genom den praktiska kunskapen jag kan balansera korstrycket. Den praktiska kunskapen som 

är en del av min yrkeskunskap. När jag gör det spelar erfarenhet, sunt förnuft och fingertoppskänsla 

en stor roll när jag blixtsnabbt måste ta ställning till frågeställningar som dyker upp. Hur jag gör kan 

vara svårt att förklara. Den praktiska kunskapen är inte alltid lätt att sätta ord på. Den baseras på 

regler, måttlighet och gott omdöme. Gustavsson, professor i pedagogik med inriktning mot 

demokrati, skriver i boken Kunskapsfilosofi att filosofen Aristoteles benämnde begreppet fronesis. 

Han förklarade begreppet som rätt insats, till rätt person, vid rätt tidpunkt (Gustavsson 2009, s. 161- 

163). Det handlar om en social förmåga och en emotionell lyhördhet som gör att jag kan hantera 

stressade och ibland komplicerade situationer på ett kreativt och etiskt bra sätt. Praktisk kunskap 

hjälper mig att veta hur jag ska agera i svårbedömda situationer. Detta kan upplevas som instinktivt 

agerande och ske mer eller mindre medvetet men baseras på mina tidigare erfarenheter. Fronesis är 

något som jag kan fortsätta utveckla hela livet om jag tar till vara på de tillfällen som innebär en 

utmaning för mig. 

 

I korstrycket men bakom yrkesrollen finns också en människa med åtaganden utanför sin arbetsplats. 

Vi pedagoger är människor som använder oss själva som redskap i vårt arbete. Det innebär att vi bär 

med oss våra erfarenheter av hur tidigare situationer hanterats. Vi påverkas också av våra känslor. 

Därför kan också våra privata förutsättningar påverka vår yrkesroll och förutsättningar att utföra våra 

arbetsuppgifter. Exempelvis kan en kris av privat karaktär sätta oss tillfälligt ur balans och påverka 

vår fronesis. 

 

Barnens bästa 
 

Mitt i korstrycket ler vi pedagoger och tar emot alla barn för att sedan trolla med knäna. Vi trollar 

genom att samarbeta mellan avdelningar, jobba över och så vidare. Har vi tur är barngrupperna inte 

fulltaliga. Från många olika håll hör jag att barnens bästa alltid är viktigast. Men min erfarenhet säger 

mig att jag, mina kollegor, min chef och politiker lägger olika mening i begreppet barnens bästa. 

Eftersom begreppet är relativt gör jag, mina kollegor, min chef och politiker förmodligen också olika 

bedömningar när vi ska ta ställning till barnens bästa i konkreta situationer som innefattar tidsbrist, 

ekonomi och arbetsuppgifter. Begreppet behöver sättas in i ett sammanhang. Att alltid basera mina 
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handlingar på vad som är det bästa för barnet just här och nu är inte tillräckligt bra i längden. Ibland 

måste jag basera mina beslut på om det gagnar barnet i ett längre perspektiv. Annars tror jag att 

verksamheten stagnerar. Det kan vara bättre att genomföra ett medarbetarsamtal trots att det blir 

rörigt under tiden om det leder till att pedagogen känner sig sedd och får nya perspektiv på sin 

arbetssituation. Den pedagogen sträcker säkert lite extra på sig dagen efter och går med lättare steg än 

dagen innan till sitt arbete. 

 

Jag tror inte att någon tycker att det är för barnens bästa att arbeta underbemannade. Men vilka är 

alternativen? Ett scenario är att ta in vikarie. Men att ta in en vikarie kan också vara en påfrestning för 

den ordinarie pedagogen. Är det vikariens första dag så känner hen inte till barn, rutiner eller lokaler och 

behöver tydliga instruktioner. Vikarien vet inte till exempel att Jasemin behöver stöttning i leken, att vi 

äter frukt på morgonsamlingen eller var pärlorna förvaras. Även om det inte är vikariens första dag finns 

det många aspekter att ta med i beräkningen. Vikarierna är lika olika som de är många på grund av 

individuella erfarenheter, utbildningar och kompetens. Det är skillnad på att få in en vikarie som är 

självgående och tar initiativ än en som är passiv och väntar på instruktioner. Känner sig vikarien trygg i 

att hålla i en aktivitet är hen till större hjälp för mig än om hen enbart kan ansvara för praktiska uppgifter 

som att till exempel hämta matvagnen. I barngruppen kan det även finnas individer som reagerar på nya 

ansikten som jag därför kan behöva ha nära mig. Min poäng är att en vikarie inte kan ersätta en ordinarie 

pedagog oavsett hur duktig och kompetent hen än är. Vikarien förväntas inte heller göra pedagogiska 

dokumentationer eller sköta föräldrakontakten vilket är uppgifter som ingår i uppdraget. Det blir ett 

stressmoment för mig de dagar vi är underbemannade om jag känner att jag inte delar arbetsbördan med 

att se alla barn med mina kollegor. På något sätt måste vi minimeras risken att barn som till exempel 

Jasemin, Calle och Antonio hamnar i kläm. Sådana krav är svårt att ha på en vikarie. Vi kan inte bygga 

en pedagogisk verksamhet på vikarier även om de kan hjälpa till med att få ihop dagen. Ett annat 

scenario är att inte ta in vikarie. Det innebär också en tyngre arbetsbörda för den ordinarie pedagogen 

även om en fördel är att pedagogen kan ha fullt fokus på barngruppen. Ytterligare ett scenario är när det 

inte går att få tag på några vikarier. Då står vi på förskolan utan alternativ. Hur många barn kan en 

pedagog hantera? Blir barnen för många räcker till slut inte mina händer och ögon till. Det blir en 

säkerhetsfråga eftersom jag inte hinner lyfta ner barnet som klättrat upp på en hylla i lekrummet 

samtidigt som ett annat barn biter sin kompis för att erövra leksaken och jag står vid skötbordet för att 

byta en blöja. Vi pedagoger har inte något att sätta emot när situationen börjar bli ohållbar. Jag kan inte 

säga stopp. Tänk om föräldrarna fick vända i dörren, gå hem och ta ut en vård av barn dag eftersom 

arbetsmiljön inte var säker för barn eller pedagoger. Jag tror att samhället snabbt skulle arbeta fram en 

lösning om andras arbetsplatser skulle börja drabbas.  
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Henriksen, professor i systematisk teologi, och Vetlesen, docent i filosofi, skriver i boken Etik i arbete 

med människor att omsorg ger uttryck för en sårbarhet. Att behöva hjälp i olika stor utsträckning och att 

det är viktigt att det finns en respekt i omsorgsarbetet. ”Men omsorg är också något mer än att bara 

upprätthålla liv: omsorg är att understödja ett värdigt liv” (Henriksen och Vetlesen 2001, s. 25). Barnen 

på förskolan är beroende av oss pedagoger för omsorg. Det är viktigt att arbetet med omsorg är av hög 

kvalité. Det är inte värdigt att behöva skynda sig igenom alla rutiner. Har jag bråttom har jag inte 

möjlighet till en pratstund som bland annat gynnar språkutvecklingen. Måste jag skynda mig har jag inte 

tid att inkludera barnens inflytande vilket stärker självkänslan när jag vid ombyte ger barnet ett par 

byxor på måfå istället för att låta hen välja själv. Jag vill inte tvingas utföra omsorgsarbete utifrån någon 

sorts löpande band inställning. Att behöva ta emot omsorg innebär till viss del att inte ha full 

självbestämmanderätt. Det gör det extra viktigt att omsorgen präglas av respekt och att beakta att barn 

inte alltid kan hävda sin rätt om kvalitén på omsorgen är undermålig. Vi pedagoger måste göra det etiskt 

rätta och föra barnens talan i alla lägen. Föräldrarna lämnar över ansvaret för det värdefullaste de har till 

oss och den relationen måste bygga på övertygelsen att omsorgen håller hög standard.  

 

Vissa barn har dock hamnat i kläm de senaste dagarna. Barn som Jasemin, Calle och Antonio. Barn 

som av olika anledningar behöver lite mer. Dessa barn behöver en pedagog som har tid att finnas där 

och stötta vid behov. En pedagog som är lyhörd och närvarande. Den pedagogen kan inte ansvara för 

hur många barn som helst eftersom hen då inte räcker till. Det känns inte bra när barn hamnar i kläm 

men risken är stor att de barn som inte klarar av förändringar och större grupper blir lidande de dagar 

det är rörigt på grund av pedagogfrånvaro och vikarier. Under de dagar då det är rörigt i 

verksamheten upplever jag att utrymmet för kränkningar är större. Jag har svårt att se att barnen 

känner sig trygga när vi pedagoger springer runt och stressar. Det är omöjligt att se det som händer 

bakom min rygg. En farhåga jag har är att missa situationer när ett barn ber om hjälp angående 

konflikter eller gränssättning. Ett barn som kanske försöker göra mig uppmärksam på att en kompis 

inte lyssnar när hen ber kompisen sluta kasta sand. Det barnet kanske ger upp och går sin väg när jag 

inte hör. Det är viktigt att barnen känner att vi pedagoger finns där för att stötta i de situationer som 

de behöver hjälp med. Dock är det lätt hänt att missa situationer när bollarna blir för många. 

 

Förskolan ska vara lärorik, trygg och lustfylld för varje barn, varje dag. Men det finns alltid 

omständigheter att ta hänsyn till som är en del i helhetsbilden. Känner sig till exempel Antonio trygg 

på förskolan? Svaret är förmodligen nej. Omständigheterna är sådana att han har precis börjat på 

förskolan. Han har ännu inte knutit an till oss pedagoger, kompisar eller miljö. Därför är det inte 
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anmärkningsvärt att hans dagar inte är trygga. Men när han har knutit an och fått landa i att gå på 

förskola är jag helt säker på att även hans dagar kommer att vara lärorika, trygga och lustfyllda. Men 

han är inte där än. Hur ser det ut för Calle? Är hans dagar på förskolan lärorika? Det beror på 

omständigheterna. Inte dagar som de tre senaste dagarna. Då hamnar han i kläm eftersom vi är 

underbemannade och fokuserade på annat. Fast de dagar vi alla är på plats tror jag att Calle har 

lärorika dagar. Det är dagar då jag eller någon av mina kollegor har möjlighet att följa honom och 

stötta så att han kommer in i leken. De dagarna är han en i gänget. Hur känner Jasemin? Upplever 

hon sina dagar som lustfyllda när hon hamnar i konflikt gång på gång i leken? Hon förstår inte varför 

kompisarna är arga. Men när vi pedagoger finns med och benar ut vad som hänt får hon förklarat för 

sig vad som blev fel. Då får hon sätta ord på handlingar och känslor innan hon kan fortsätta leken. De 

dagar när vi finns där för henne tror jag att hon upplever förskolan som lustfylld. 

 

Hur har barnen själva upplevt måndag, tisdag och onsdag? Jag funderar på om jag enbart reflekterar 

över min egen upplevelse. Kanske det finns flera i gruppen som upplevt dagarna som lärorika, trygga 

och lustfyllda. Naturligtvis har barnen lärt sig under dessa tre dagar. Barn lär sig av varandra men 

också genom att prova och utforska själva. Fast detta handlar om de barn som är trygga på förskolan 

och har en bra dag. Det handlar om de barn som är självständiga, självgående och tar initiativ. 

Svenningson och Schälin har gjort ett examensarbete vid Högskolan i Jönköping inom Lärande som 

undersöker faktorer som påverkar förskolans verksamhet. I den står att läsa att barngruppens stabilitet 

är en viktig faktor. Barn som är trygga med alla förskolans pedagoger och i miljön reagerar 

förmodligen inte nämnvärt på förändringar. Finns det däremot många otrygga barn så påverkar det 

gruppens stabilitet. Då är det viktigt att väga individens behov mot gruppens (Svenningson och 

Schälin 2012). Det finns också barn som har en dålig dag och som ingenting stämmer för. Barn som 

just denna dag bryter ihop eftersom hen inte kunde dra över gummibandet på galonbyxan eller för att 

favoritgungan var upptagen på gården. Dessa barn tar varje motgång hårt och behöver mycket 

pedagogstöttning. Jag kan inte tänka mig att dessa barn lärt sig mycket de senaste dagarna. I stor 

utsträckning får lärandet skötas av barnen själva de dagar vi är underbemannade eftersom jag inte har 

tid att se på när snigeln återförenas med sina kompisar. Jag måste säga nej till barnet som kommer 

fram till mig med en bok och vill att jag ska läsa. Dessa dagar måste jag ha fokus på gruppen vilket 

gör att jag oftast inte kan tillfredsställa individens behov. De dagar ligger fokus på basbehoven som 

trygghet, mat och sömn. Wilson, filosof, skriver om Maslow, professor i psykologi, och Maslows 

tankar om behovshierarkin i boken Nya frågeställningar inom psykologin. Enligt Maslows 

behovshierarki måste en människas basbehov tillgodoses innan andra behov blir aktuella. Är ett 

behov inte uppfyllt får den människan svårt att söka behovsuppfyllnad för ett annat eftersom all 
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energi och fokus går till det lägsta behovet (Wilson 1974, s. 178-180). Ett hungrig och otryggt barn 

kan bara fokusera på att få mat och knyta an till någon eller något. Först efter det kan hen tillgodo se 

sig ett lärande. Därför måste jag prioritera omsorgen framför lärandet. Jag kan inte göra tvärtom. 

 

Cullberg, professor i psykiatri, uttrycker i sin bok Kris och utveckling att han tycker att de yngsta 

barnens varande på förskolan beror helt på förskolans kvalité. För att barnen inte skall fara illa anser han 

att de ska gå korta dagar de första åren. Uppfylls detta ser han positivt på barnets lärande under vistelsen 

på förskolan. Motsatsen varnar han drabbar de psykiskt känsliga barnen mest. Cullberg mäter kvalité 

utifrån förskolans storlek, pedagogernas utbildning samt antal barn per pedagog (Cullberg 2006, s. 39). 

Behöver vi riktlinjer om maxantal barn per pedagog utifrån ålder och ett maxantal barn i miljön baserat 

på storlek på ytan? Fördelen med att inte ha specifika riktlinjer är friheten att anpassa barngruppen efter 

sin förskolas specifika förutsättningar. Nackdelen är att det kan missbrukas till att utöka barngrupperna 

om ekonomiska intressen krockar med omsorg och lärande. Skolverket vill att förskolorna tar hänsyn till 

barngruppens storlek utifrån förutsättningar som till exempel individers behov, lokaler, 

socioekonomiska faktorer och pedagogers kompetens (Skolverket 2005, s. 11-22). Detta innebär att 

barngrupperna måste kunna variera i storlek mellan läsår. ”För bedrivande av verksamheten ska det 

finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 

pedagogisk verksamhet kan tillgodoses” (Förskolans regelbok 2012, s. 48). Men när Skolverkets krav 

möter verkligheten kan det visa sig lättare sagt än gjort. Vad jag vet bär sig ingen förskola ekonomiskt 

med enbart förskollärare anställda. Det råder också brist på utbildade förskollärare vilket visar sig 

tydligt när förskolor ska rekrytera. Verkligheten ser ut så att många förskolor har en förskollärare per 

avdelning. Sedan fylls pedagogantalet på med barnskötare och ibland outbildade. 

 

Skolverket betonar att pedagogers kompetens är bland det viktigaste för förskolans kvalité. För att varje 

barn ska uppleva sin förskoletid som rolig, trygg och lärorik krävs att pedagogerna tar ansvar och ser 

möjligheter. ”Du kan inte alltid välja hur du har det, du kan inte alltid påverka alla förutsättningar, men 

du kan alltid välja hur du tar det” (Wallskog 2011, s. 62). För att forma den optimala verksamheten varje 

gång måste det finnas en medvetenhet kring resurser, den egna förmågan och kollegors förmåga. En 

stark organisation och en tydlig struktur underlättar samt en planering att förhålla sig till. Svenningson 

och Schälin kom fram till i sitt examensarbete att det viktigaste för förskolans kvalité är pedagogernas 

kompetens. En förskola kan ha obegränsat med material och många pedagoger och ändå ha en låg 

kvalité och tvärtom (Svenningson och Schälin 2012). Det är pedagogerna som är verksamheten och 

därför har det stor betydelse hur förskolan använder de resurser som finns på förskolan.  
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Mitt ansvar och min arbetsbörda 
 

Förskolan ska vara lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, varje dag. Varje dag. Vad menas med 

det? Jag tänker vilket ansvar som läggs på mina axlar och alla som arbetar inom förskolan. Jag får 

genast lite prestationsångest och undrar hur det ska gå till. Är det rimligt? Jag tänker på de tre senaste 

dagarna. Har de varit lärorika, trygga och lustfyllda för precis vartenda barn? Vad händer med de 

dagar som inte uppfyller dessa kriterier? Vissa skulle säga att det var bortkastade dagar. Men även de 

kan innehålla guldkorn som att barn lärt av varandra, att en kompis hjälpt en annan kompis eller att 

leken engagerat flera i gruppen och förts till en ny nivå. Är det inte tillräckligt utifrån den dagens 

förutsättningar? Dahlöf, journalist, skriver i sin bok Hämta kraft att det är mänskligt betingat att en 

negativ känsla överskuggar en positiv. ”När vi kommer ur balans blir det de svåra momenten som får 

all tankeplats, medan den trevliga frukoststunden du ordnade med barnen snabbt försvinner i 

glömska” (Dahlöf 2008, s. 37). Jag tycker att vi pedagoger har mycket att vinna på att vända på 

tankeprocessen. Om jag hela tiden fokuserar på det jag inte hann med är risken att jag får en känsla 

av att inte räcka till eller duga som pedagog. Det är ingen trevlig känsla men sån är yrkets natur 

eftersom det går alltid att göra lite mer. Men att ensam utföra hela läroplanen är omöjligt. Varje dag 

måste jag prioritera vad jag ska göra och inte. Ibland prioriterar jag föräldrakontakten över portfolion. 

Ibland känns det viktigt att prioritera dokumentationen. Riktigt bra blir det när det är möjligt att 

dokumentera i barngrupp.  

 

Jag vill inte kompromissa med kvalitén men ibland tvingas jag prioritera. På olika sätt och av olika 

orsaker. Är vi underbemannade har jag inget val. Men är det så att kvalitén sänks om jag inte hinner 

skriva månadens verksamhetsbrev? Jag tror att det kan vara min egen ambitionsnivå som gör att jag 

har svårt att sänka ribban. Att istället för att acceptera nulägets rimlighet utifrån förutsättningar så 

jobbar jag lite mer och lite till för att hinna med. Jag vill gärna känna att jag gör ett bra jobb vilket 

innebär för mig att utföra uppdraget och göra det som vi kommit överens om på arbetsplatsen ska 

göras, till exempel veckans dokumentation, nytt schema eller heldagsutflykt. Egentligen känner jag 

att det viktigaste är att barnen känner att jag har tid för dem. Trots det är det lätt att boka in möten 

som tar mig ifrån barngruppen. Kanske är det så att det skulle kännas som ett personligt 

misslyckande om jag erkände att allt inte flyter på som det ska. Egentligen borde jag stanna upp och 

ta ett nuläge på situationen för att utvärdera om arbetsbördan är rimlig och om den inte är det 

undersöka vad som kan göras åt det.  
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När vi upplever det som om tiden inte räcker till handlar det oftast om att arbetsuppgifterna ökat. 

Det kan vara nya uppgifter, missar i planeringen, skev arbetsfördelning eller helt enkelt bristande 

insikt i vad arbetet kräver. Arbetet i förskolan är tidskrävande. Det tar tid att byta blöjor, lyssna på 

berättelser och frågor, ge bekräftelse och uppmärksamhet, ge en hjälpande hand eller tröst, prata 

med föräldrar och samverka inom och utanför enheten. Allt detta kräver tid och hög grad av 

närvaro (Wallskog 2011, s. 58) 
 

Jag tror också att viktiga lärandeprocesser som finns i samspel mellan pedagog och barn blir negativt 

påverkade om tid alltid är en bristvara. Risken är att vi i arbetet tappar lärandet och blir mer 

omsorgsinriktade då. Henriksen och Vetlesen skriver om problematiken när tid är en bristvara. De 

uppmärksammar att det kan få negativa konsekvenser. Det är just när tid finns som jag har utrymme 

att vara lyhörd och inte missar det viktiga som händer i samspelet med andra. 

 

För att inge en känsla av tillit, trygghet och ro krävs tid. Tid att lyssna, tid att se – att se efter. Att 

tid är en bristvara i dagens hälso- och sjukvård upplevs som ett enormt problem bland alla berörda. 

Utan tid och att etablera och vidareutveckla relationen mellan vårdare och patient blir de värden vi 

talar om fina ord (Henriksen och Vetlesen 2012, s. 18) 

 

Alla pedagoger inom förskolan har nog arbetat underbemannade någon gång. I vårt yrke anses det 

normalt att då och då behöva ta en tuff dag. Anledningen till att det är så inom omsorgsyrken har jag 

svårt att förstå. Förmodligen handlar det om värderingar över vad som är viktigt i samhället eftersom jag 

upplever att andra yrkesgrupper inte accepterar liknande förutsättningar. Skulle en lokförare acceptera 

att under ett arbetspass behöva agera konduktör och lokalvårdare samt servera i restaurangvagnen 

eftersom kollegorna är sjuka? Nej, det skulle bedömmas som en säkerhetsrisk och tåget skulle bli kvar 

på perrongen. Barngrupperna har sedan jag började arbeta på förskola blivit större. Det betyder att är 

alla på plats har jag fler barn att följa, hjälpa, lyssna på, medforska, dokumentera, utmana och stötta. 

Eller som Wallskog uttrycker det ”Det är inte möjligt att utföra sitt uppdrag om all arbetstid är förlagd 

till barngruppsarbete” (Wallskog 2011, s. 59). I och med den reviderade läroplanen ställs det högre krav 

på oss pedagoger trots att våra förutsättningar inte har ändrats. Pedagoger förväntas sköta planering av 

lärande och reflektion inom ramarna för sin arbetstid. Vi förväntas synliggöra lärandet för barnen genom 

pedagogisk dokumentation. Allt detta ska ske samtidigt som barnen finns i lokalerna. Ellneby skriver 

om vikten av balans mellan stress och välbefinnande. Hon skriver att pedagogerna är förskolans största 

resurs och för att orka måste man även ta hand om sig själv. Hon menar på att det annars i det långa 

loppet kan leda till obalans. 
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Troligen har du valt det här yrket för att du tycker om barn och att arbeta med dem. Om du då 

kanske översköljs av uppgifter som hindrar dig från direkt barnarbete, eller om barngruppen är för 

stor för att du ska kunna utföra det pedagogiska arbete som du vill, känner du dig troligen inte 

tillfredsställd. Det kan fungera en kortare period, men inte i längden. Som en droppe kan urholka 

en sten kan du tömmas på energi (Ellneby 2011, s. 139) 

 

Läcker jag energi riskerar jag att gå sönder av arbetsbördan. Men hur ska jag annars kunna leva upp till 

att förskolan ska vara lärorik, trygg och lustfyllt för alla barn, varje dag? Det är lätt att bli stressad om 

jag uppfattar att kraven på mig är större än det jag har att ge av mig. Gerge, psykoterapeut, skriver i 

boken Empatitrött att känslan av stress hänger ihop med känslan av att vilja prestera. Ju mer stressade vi 

är desto sämre uppfattar vi att vi är stressade. ”Blir vi för stressade sjunker vår förmåga till 

självreflektion även i våra professionella roller” (Gerge 2011, s. 42). Det innebär att vi förmodligen gör 

ett sämre jobb om vi är stressade samtidigt som vi inte mår bra. Eftersom vi inte uppfattar att vi inte mår 

bra kan det lätt bli en negativ spiral som i värsta fall eskalerar. 

 

Måndag morgon när vi var kort om pedagoger startade jag en sandlådeaktivitet. Syftet var att 

genomföra en aktivitet som engagerade många barn. Jag använde mig av min praktiska kunskap för 

att försöka skapa lugn och arbetsro. Men när och hur erövrade jag kompetensen att fatta ett sådant 

beslut? Jag erövrade den genom att vara med om flera kaosartade morgnar. Jag erövrade den genom 

att reflektera över situationen och pröva olika sätt. Succesivt med varje erfarenhet utökades min 

kompetens och jag kunde göra bättre och bättre bedömningar utifrån underlaget. När jag var ny i 

yrket hade jag svårt att ha gruppfokus utan behärskade endast individfokus. Det ledde till att när vi 

var kort om pedagoger upplevde jag inte att jag hade situationen under kontroll. Jag hade inte 

kompetensen att ligga steget före barngruppen. Den praktiska kunskapen kräver sina misslyckanden. 

Det är genom dem jag lärt mig mest. Wallskog beskriver hur praktisk kunskap kan ta sig uttryck hos 

en pedagog. ”Det är här, i det dagliga arbetet, som yrkesrollen och yrkeskompetensen visas och sätts 

på prov” (Wallskog 2011, s. 20). Hon menar att det är en pedagog som klarar av att växla mellan 

grupp och individ. Som kan leda olika slags aktiviter som till exempel vila och föräldrasamtal. En 

pedagog som klarar av att växla mellan förhållningssätt och arbetssätt, ibland omedvetet, för att 

hantera situationen på bästa sätt.  

 

Wallskog berättar att hon anser att vem som helst kan stå för omsorgen på en förskola men att 

lärandet måste i huvudsak förskollärarna ansvara för. Hon menar att i och med instiftandet av 
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förskollärarlegitimationen har yrket tagit en akademisk riktning som ökar professionaliteten och 

kvalitén. ”Men vem som helst kan inte förverkliga förskolans pedagogiska uppdrag, leda de 

målstyrda processerna och ansvara för att varje barn får maximala förutsättningar för att lära och 

utvecklas utifrån sin förmåga” (Wallskog 2011, s. 18). Jag kan tycka att hon förenklar situationen. 

Visst är det viktigt att höja förskollärarnas statur och belysa att utbildade pedagoger har mer kunskap 

om teorier. Samtidigt ska inte barnskötarnas och de outbildades arbete förringas. Många har skaffat 

sig kunskap på egen hand, bland annat genom erfarenhet, litteratur, föreläsningar eller pedagogiska 

diskussioner med andra. Jag tror att om man har engagemang och en vilja att utvecklas så finns 

kompetensen också. En nyexaminerad förskollärare kan vara full av teorier men sakna all praktisk 

kunskap vilket gör att hen kan få svårt att omvandla teori till praktik. I praktiken skulle det kunna 

resultera i att barnskötarkollegan lär upp den nyexaminerade förskolläraren.  

 

I läroplanen står det: 

 

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

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

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö 98/2010, s. 5) 

 

I läroplanen står det ”ska vara”. Men det står inte hur vi ska nå dit. Eftersom vi pedagoger ingår i ett 

sammanhang finns ingen mall att arbeta efter. Jobbar man som pedagog kan man inte jobba solo. Det 

är inget ensamarbete. Hela tiden handlar det om att arbeta tillsammans med andra. Andra barn och 

vuxna. Jag är dessutom arbetslagsledare. Har jag ett större pedagogiskt, administrativt eller 

informativt ansvar som arbetslagsledare? Ingenstans i läroplanen står det att jag ska ha mer ansvar 

eller fler arbetsuppgifter enbart för att jag är arbetslagsledare. Ändå har det blivit så. Däremot står det 

att förskollärare har ett utökat ansvar. Om man ska vara petig så är jag inte förskollärare men jag har 

arbetat som det i flera år. ”Förskolläraren med sin högskoleutbildning ska verka för att arbetet sker i 

enlighet med målen i läroplanen och därmed skapa den förväntade kvalitetsutvecklingen” (Wallskog 

2011, s. 13). Visst är det möjligt att jag tagit på mig en del ansvar själv men jag upplever även att 

kollegor och ledning har dessa förväntningar på mig. 

 

Det är jag som är redskapet för mitt arbete och det är i relationer med andra mitt arbete sker. Därför 

ser också alla konstellationer olika ut beroende på vilka personer som ingår i gruppen. Detta gäller 

naturligtvis både barngrupp och arbetslag eftersom individerna har olika behov och intressen men 

också olika styrkor och utvecklingsområden.  Henriksen och Vetlesen lyfter att det inte finns någon 
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mall för arbetet med människor eftersom alla vi människor är individer med individuellt packade 

ryggsäckar. I våra ryggsäckar finns allt vi varit med om tidigare och som formar våra åsikter och 

värderingar samt ligger till grund för våra reaktioner. Våra ryggsäckar påverkar i stor utsträckning 

hur vi agerar. ”…så är arbete med människor alltid ett möte mellan unika individer” (Henriksen och 

Vetlesen 2012, s. 16). Det ligger i yrkets natur att oförutsägbarhet ingår när man jobbar med 

människor.  

 

Kan jag säga att min arbetsplats är lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, varje dag? Med tanke på 

de senaste dagarna vågar jag nog inte svara ja. Men det är min känsla att min arbetsplats i största 

allmänhet är lärorik, trygg och lustfylld för alla barn. Skiftar jag fokus från varje dag till i allmänhet 

känner jag att meningen är rimlig och till och med sann. Jag känner hur prestationsångesten släpper 

lite.  

 

Ledarskapet 
 

När jag pratar om det som hänt med min kollega Hanna säger hon att hon känner sig förd bakom 

ljuset och faktiskt kränkt av Markus. När jag frågar på vilket sätt utvecklar hon sitt resonemang och 

berättar att hon på medarbetarsamtalet diskuterat saker med Markus som längre fram ska följas upp. 

Av honom utgick hon ifrån. Nu är hon orolig att dessa saker inte kommer att lämnas över till den nya 

chefen utan falla mellan stolarna. Hon berättar också för mig att hon under samtalet delat med sig av 

sina tankar och känslor om verksamheten till Markus. Nu känner hon att samtalet var onödigt. Kan 

det verkligen vara så att Markus inte vetat om att han skulle kliva av som chef dagen efter? Jag och 

Hanna har svårt att tro det. Jag och Hanna kan inte förstå varför det var hemligt eller varför bytet 

behövde bli så tvärt och utan förvarning? Det hade varit bättre om Markus berättat som det var, att 

han inte kunde säga något där och då men att information skulle komma inom kort. På så sätt hade vi 

pedagoger fått en förvarning att något var på gång och inte blivit så överraskade. Jag tycker att det 

hade varit bättre att låta personalgruppen vara med i processen. 

 

Fellinger, journalist, lyfter i sin bok Svåra medarbetarsamtal att chefskapet både kan vara krävande och 

givande. Hon nämner fyra faktorer som påverkar hur en chef uppfattar ett samtal eller att behöva ge 

medarbetarna ett besked. Det är hur känsligt ämnet är för chefen, hur känsligt ämnet är för 

medarbetarna, hur chefen hanterar sina egna reaktioner och hur skicklig chefen är på att kommunicera. 

Att leverera nyheten personligen är viktigt så att medarbetarna tydligt uppfattar att chefen står för 
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beslutet. Annars är risken att chefen uppfattas glida undan sitt chefsansvar. Sedan är det viktigt att 

lyssna in medarbetarnas eventuella reaktioner. I dessa situationer är det viktigt att visa beslutsamhet 

över det tagna beslutet men för att hjälpa medarbetarna förstå är det bra att förklara underlaget till 

beslutet. All information som kan ges bör ges där och då. Det är viktigt att fortsätta ge fortlöpande 

information för att förhindra förvirring och ryktesspridning. Tiden efter är också viktig. Chefen bör inte 

undvika medarbetarena eftersom det kan förstärka en negativ reaktion. Bäst är att vara tillgänglig och stå 

pall för känslomässiga reaktioner. Det ingår i chefens jobb (Fellinger 2005). Hur bekväm chefen är i en 

sådan här situation tror jag beror på chefens egna personliga ryggsäck samt den egna praktiska 

kunskapen.  

 

Jag frågar vad Hanna tycker. Hon svarar att hon inte finner någon logik i hur chefsbytet gjordes. 

Självklart kan det finnas information som varken hon eller jag har. Men just nu uppfattar jag 

situationen som ett mysterium. Jag försöker tänka mig in i tänkbara anledningar till hans beslut. Jag 

reflekterar över kraven på Markus och om han själv varit utsatt för korstryck. Jag funderar över om 

arbetsbördan att räcka till för fem enheter blev för stor. Jag finner det troligt att Markus behövde 

prioritera för att inte själv gå sönder. Det hör också till saken att det skett flera chefsbyten under kort 

tid. Det påverkar också en personalgrupp. Det är alltid lite pirrigt med chefsbyte då man vet vad man 

har men inte vad man får. Samtidigt kan det kännas spännande med något nytt. Någon som kommer 

in med nya ögon och som förhoppningsvis kan utmana och utveckla verksamheten. Men jag anser att 

det har blivit för många på för kort tid. Det har börjat tära på personalgruppen att hela tiden behöva 

påbörja processer och relationer men också att behöva förhålla sig till nya riktlinjer eftersom alla 

chefer vill sätta sin prägel på verksamheten och leda på sitt sätt. 

 

Det har inte tagits hänsyn till den känslomässiga aspekten. Det har inte tagits med i beräkningen att 

personalgruppen kan ha haft behov av avslut. Att få avsluta de processer som gått att avsluta samt en 

chans att vara med i en överlämningsprocess. På ett känslomässigt plan kändes det avhugget att inte 

få chansen att krama hejdå, tacka för tiden som varit och önska lycka till med nästa uppdrag. Att 

famla i blindo och gissa varför det blev som det blev känns inte bra och är inte lätt. När och hur bytet 

gjordes är under all kritik. Konsekvensen blev närmast en krisreaktion i personalgruppen. Cullberg 

definierar kris som en abrupt och hastig extern påfrestning som utlöser en känslomässig reaktion. I 

vårt fall ett chefsbyte vi inte var tidsmässigt förberedda på. Ytterligare en faktor som Cullberg 

nämner är om arbetsplatsen är fungerande eller ickefungerande. I vårt fall kan sägas att arbetsplatsen 

inte kändes stabil beroende på den rådande arbetsmiljön. En sådan faktor kan bidra till känslan av att 

ha blivit sviken och en oförståelse till varför det hände just då. Cullberg beskriver vissa 
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förutsättningar av känslomässig karaktär som innebär att vara människa. Han beskriver dessa i 

motsatspar, bland annat beskriver han samhörighet och övergivenhet. Om en person upplever sig vara 

delaktig i ett sammanhang finns också känslan av samhörighet med andra. ”Övergivenheten är en 

smärtsam inre position vars tecken är sorg och tomhet” (Cullberg 2006, 117-118) En situation som 

kan trigga igång känslan av övergivenhet kan vara förlusten av en människa av vikt i ens liv. I detta 

fall, chefen. 

 

Svedberg, docent och psykolog, skriver i boken Gruppsykologi att ”För att verksamheten ska vara 

effektiv och samtidigt stimulerande måste både gruppen och samspelet med dess ledare fungera bra” 

(Svedberg 2012, s. 10). Om detta saknas i en grupp kan man säga att gruppen inte fungerar som den ska. 

Firo-teorin går ut på att alla grupper genomgår olika faser. De största faserna är tillhörafasen, 

rollsökningsfasen och samhörighetsfasen. Första fasen handlar om att komma underfund med om man 

får och vill tillhöra gruppen. Ledaren behövs för att sätta tydliga ramar. Rollsökningsfasen handlar om 

att hitta sin roll i gruppen. Vem som får makt och vem som får ansvar. Vem leder och vem inte. Ledaren 

måste vara lyhörd och leda tillsammans med gruppen i den mån det går. Samhörighetsfasen innebär att 

rollerna etablerats och fokus ligger på att utföra sina arbetsuppgifter. Ledaren finns i periferin eftersom 

gruppen i stort leder sig själva (Svedberg 2012, s. 175-178). I vårt fall tycker jag att vi befann oss i 

tillhörafasen med en chef som endast arbetat ett kort tag. Vi var sköra och behövde en tydlig ledare. När 

ledaren plötsligt försvann blev det en känslomässig reaktion. Hade gruppen befunnit sig i 

samhörighetsfasen hade reaktionen förmodligen blivit mildare. 

 

Raundalen, barnpsykolog, och Schultz, filosofie doktor i specialpedagogik, påpekar i sin bok 

Krispedagogik vikten av bearbetning av en traumatisk händelse för att kunna lägga den bakom sig och 

gå vidare. Detta kan göras på olika sätt. Grundtanken är att sätta ord på händelser och känslor för att på 

så sätt bearbeta det inträffade tills personen inte blir lika känslomässigt berörd av det inträffade. 

Bearbetning är viktigt för läkningsprocessen (Raundalen och Schultz 2007). I vårt fall känner jag att 

bearbetningen är viktigt för att kunna bygga upp förtroendet för ledningen igen. Men också för att ha 

möjlighet att utveckla en sund relation till den chef som är på väg att kliva in. Vi behöver släppa och gå 

vidare så fort som möjligt eftersom vårt fokus behöver ligga på barngruppen.  

 

Hanna frågar mig varför jag tror att det var så viktigt att genomföra medarbetarsamtalen. Men jag har 

inga svar. Förutsättningarna var de sämsta tänkbara med flera pedagoger borta och fulla barngrupper. 

Jag ville ställa in samtalen men som chef var det Markus beslut. Beaktade han att förskolan ska vara 

lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, varje dag? Av någon anledning var medarbetarsamtalen 
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viktiga. Varför är svårt att veta. Jag försökte förmedla till Markus att arbetssituationen var ohållbar. 

Dialogen med ledningen är svår om jag som pedagog inte uppfattar att jag blir lyssnad på. Det måste 

finnas ett ömsesidigt förtroende mellan ledning och medarbetare. När pedagoger säger att det räcker 

ska det tas på allvar. Respekten måste finnas för varandras kompetens att göra den bedömningen. De 

tuffa dagarna kan kännas lite lättare om jag från min chef kan få medkänsla över dagens dåliga 

förutsättningar. Man kan komma långt med en klapp på axel och pedagoger bruka prestera bättre om 

de känner sig sedda och uppskattade. Chefen har en viktig roll när det kommer till min arbetsmiljö. 

Han har rätt att kräva att jag utför mitt uppdrag till belåtenhet men han har även ett ansvar gentemot 

mig som anställd att skapa förutsättningar så att jag får arbetsro till att utföra mitt arbete. ”Men det är 

stor skillnad på problem som du som förskolepersonal själv äger (som galoniskrokar och 

bordsplaceringar) och problem som arbetsledningen äger, som hur arbetstiden ska fördelas mellan 

barngrupp och administrativa uppgifter” (Dahlöf 2008, s. 61). Jag och chefen har inte samma ansvar 

och det är viktigt att poängtera. Wallskog lyfter att förskolechefens ansvar är att ansvara för 

kvalitetsarbete tillsammans med förskolläraren men förskolechefen har också ett personalansvar och 

bör ta tag i upprepade problem på arbetsplatsen samt inspirera till utveckling (Wallskog 2011, s. 56). 

På så sätt ska han bidra till att göra förskolan lärorik, trygg och lustfylld för varje barn, varje dag. 

 

I läroplanen står det: 

 

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 sin helhet (Lpfö 98/2010, s. 16) 

 

Hur har dessa dagar påverkat arbetsmiljön? Jag upplever att flera pedagoger varit oroliga och 

ofokuserade. Både för att vi arbetat underbemannade men också för att förtroendet för ledningen 

grusats. Flera har uttryckt att de känner sig tömda på energi. Min upplevelse är att situationen 

påverkat flera kollegors förmåga att utföra sina arbetsuppgifter till det sämre. Vi pedagoger är olika 

både som människor och hur vi reagerar på förändringar. Men är det acceptabelt att underprestera på 

en arbetsplats? Som pedagog förväntas jag på arbetet ha ett professionellt förhållningssätt. Wallskog 

förklarar yrkesrollen som pedagog utifrån tre ringar i varandra som behöver befinna sig i balans 

sinsemellan. Den innersta ringen består av pedagogen som person (vem), den mellersta ringen består 

av uppdraget utifrån styrdokument (vad) och den yttersta ringen består av arbetssätt och metoder 

(hur). Balansen mellan personen jag, pedagogen jag och hur jag utför mitt arbete är extremt viktig. 

(Wallskog 2011, s. 20-21). En kompetent pedagog använder sin personlighet på ett professionellt sätt 
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samtidigt som pedagogen har kunskap om uppdraget och känner sig trygg i att arbeta efter 

läroplanen. Därför är det viktigt att pedagoger har självkännedom eftersom vi använder oss av oss 

själva i yrket.  

 

Slutord: 
 

I processen att skriva denna c-uppsats har jag lärt mig otroligt mycket om mig själv och hur jag 

fungerar i mitt yrke. Att skriva en essä som utgår från en egen erfarenhet har gett mig ett ypperligt 

tillfälle att stanna upp och reflektera och ta lärdom. Under skrivandets gång har jag fördjupat min 

förståelse för yrkets komplexitet och framförallt hur viktigt det är att ha bra förutsättningar. Trots det 

kan de snabbt ändras och då behöver vi på förskolan ha en plan för hur vi ska agera. Det gäller allt 

från vikarietillsättning till fördelningen på gården. I processen har jag fått syn på att många av de 

krav jag upplever kommer från mig själv utifrån en önskan att prestera så bra som möjligt. Jag har 

reflekterat över balansen att inte göra allt men ändå göra ett bra jobb. Att det kanske måste vara 

acceptabelt att sänka kraven på lärande när vi är kort om pedagoger. Samtidigt är det viktigt att vi 

inte gör det för ofta. I slutändan handlar allting om balans och det viktigaste är att inte hamna i 

obalans.  

 

Jag har reflekterat över att ingen upplever en situation likadant utan vi använder oss av våra 

förförståelser som kan se olika ut. Därför är vår uppfattning om situationen alltid subjektiv. Det 

betyder att min bild av dagen kan vara annorlunda än kollegornas, barnens eller förskolechefens. För 

att få en helhetsbild är det viktigt att jag försöker vidga min förståelse av det inträffade genom att 

skaffa mig information om de andras upplevelse. Det är också viktigt att jag själv delar med mig av 

information för att ge min upplevelse av situationen. Jag har fått en större förståelse för andras sätt att 

agera. Jag har tittat närmare på vad ett korstryck innebär och insett att alla mer eller mindre är utsatta 

för det. Jag tror att alla vill göra sitt bästa och agera rätt men påverkas i stressade situationer av sina 

känslor och kan då ta ogenomtänkta beslut. Därför tycker jag att det är viktigt att då och då stanna 

upp och reflektera över sitt nuläge utifrån korstryckets påfrestningar. 

 

Jag vill gärna tro att det går att ha ett kompromisslöst fokus på barnen trots korstrycket. Men det 

kräver att alla pedagoger har samma fokus och att vi är synkade med ledningen. Har jag och mina 

kollegor samma tankar om vad som är barnens bästa blir vi mer samspelta i vårt arbetssätt. Prioriterar 

vi olika kan det bli påfrestande att alltid behöva förklara sig och försvara sina beslut. Till slut kan det 
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kännas som om vi drar åt olika håll. Det kan också bli ohållbart att förhålla sig till chefens beslut om 

jag inte håller med om prioriteringarna. Jag tycker att det är rimligt att hävda att förskolans kultur ska 

vara lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, varje dag. Däremot måste det finnas en förståelse för 

nyanser i varje dag samt att jag tar hänsyn till alla faktorer som påverkar verksamheten. Viktigast är 

ändå barnens upplevelse av sin förskola. Men att ha en stark organisation och struktur är viktigt på 

förskolan eftersom det banar väg för att pedagoger kan ägna tiden och energin åt är det pedagogiska 

uppdraget och inte det som finns runt om. När jag fick skriften i min hand utlöste meningen en 

känslomässig reaktion. Anledningen till det är förmodligen att jag då upplevde en orimlig 

arbetsbörda och en icke godtagbar arbetsmiljö. Jag har velat uppmärksamma pedagogers arbetsbörda 

och skulle tycka det vore spännande att få fördjupa mig i frågor om pedagogers arbetsbörda är rimlig 

i förhållande till uppdraget och förutsättningarna. Det vore intressant att belysa frågan om kraven 

någonsin går att uppfylla helt och hållet eller om vi pedagoger alltid måste ta ner förväntningarna 

från styrdokumenten utifrån rådande förutsättningar. 

 

Det som är viktigt när uppdraget möter verkligheten är pedagogens flexibilitet att anpassa sig. Fast 

jag vill inte som pedagog hamna i situationer där jag alltid måste gilla läget. Det är viktigt att veta 

vilka delar jag kan påverka och vilka inte. Ledarskapet på en arbetsplats är viktigt. Egentligen är det 

nog ingen större skillnad på att leda en grupp vuxna mot att leda en grupp barn. Därför är det 

essentiellt med ett tydligt ledarskap så att alla känner sig trygga i sina roller i gruppen. 

 

Min praktiska kunskap gör mig trygg i min yrkesroll. Den hjälper mig att balansera korstrycket 

eftersom praktisk kunskap hjälper mig att fatta beslut. Men ibland står jag inför en ny situation och 

har ingen förförståelse som vägleder mig. Då är det modigt att agera trots att jag inte är helt säker på 

att jag agerar rätt. För att utvecklas är det viktigt att jag avsätter tid till reflektion och eftertanke. Utan 

det sker ingen utveckling och jag är lika vilsen om samma situation uppstår igen. Tidigare var jag 

omedveten om den praktiska kunskapen som ett pedagogiskt redskap. Då hänvisade jag till 

erfarenheten men inser nu att det finns fler dimensionen på praktisk kunskap än bara erfarenhet, som 

intuition, fingertoppskänsla, lyhördhet, mod, engagemang och mycket mer. 

 

Att kollegor kommer och går är naturligt. Samtidigt tar pedagogen med sig sin praktiska kunskap när 

hen slutar. Det kan vara kompetens som det tar tid att hämta igen. En problematik inom förskolan är 

bemanningen. Av egen erfarenhet vet jag att det ibland kan vara svårt att tillsätta förskollärartjänster 

med förskollärare. Vi kan inte heller vänta med att tillsätta tjänsten tills en förskollärare dyker upp 

eftersom barnen fortsätter att komma till förskolan även om en pedagog eller två har slutat.  
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Kontentan av det hela är att jag kan ta en påfrestande och rörig dag på jobbet. Men de får inte vara 

fler än de andra dagarna. Förskolan ska vara lärorik, trygg och lustfylld för alla barn, varje dag. 

Eftersom vi arbetar med människor och processer är det orimligt att vara i mål varje dag men att vara 

på väg dit kan vara nog så bra utifrån de förutsättningar jag som pedagog hade just idag.  
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