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Abstract  

My essay proceeds from an episode in my occupation at preschool which is a stressful event for me. I 

experience that we pedagogues have gotten a tougher work climate since the revised preschool curricula 

came in 2011 and I therefore investigate the community’s climate of today and the background for the 

revised preschool curricula and what it means to us pedagogues. I investigate what stress is and what 

effect it has on children and adults and explore what the concept pedagogic quality stands for. In my 

reflections I emphasize different manners I and my colleges handle and see on stress and our 

pedagogical commitment. I also reflect on if we adults produce stress to the children and what 

educational activity the children get from pedagogues with existing work load. 

 

The purpose with my essay is to understand the best way for me to handle the pedagogues increasing 

obligations and work tasks and at the same time avoid stress for children and pedagogues and to create 

the best conditions for the children to get activities with pedagogical quality. 

 

My investigation shows that the preschool curricula have been revised to give the children the 

knowledge base they need to be able to get on in the community. I also found that we pedagogues have 

a difficulty linking our work situation and our work tasks with giving the children an even pedagogical 

quality on the activities at our preschool. For some pedagogues the work load produces stress which can 

mean health risks. Some children also show signs of stress behavior due to the pedagogues increasing 

absence from the children which also has an effect on the pedagogical quality. I also see a risk, due to 

our work load, of a dislocation of our values regarding some of our tasks like routines and care and a 

decreasing ability to see each child´s needs. As a pedagogue at preschool we all have a responsibility for 

the pedagogical quality as well as to note inadequacies in our work environment. To be able to make 

changes we pedagogues should support our own communication as well as our dialog with our head 

group. Even though a present pedagogue doesn´t guarantee, it still is the prerequisite for activities 

without stress and pedagogical quality. 
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Sammanfattning 

I min essä utgår jag ifrån en händelse i min verksamhet på förskolan som är en stressig situation för mig. 

Jag upplever att vi pedagoger har fått ett hårdare arbetsklimat på förskolan sedan den reviderade 

Läroplanen för förskola kom 2011 och undersöker därför hur samhällsklimatet idag är och bakgrunden 

till den reviderade Läroplanen för förskola och vad den innebär för oss pedagoger. Jag tar reda på vad 

stress är och hur det påverkar barn och vuxna samt undersöker vad begreppet pedagogisk kvalitet står 

för. I mina reflektioner lyfter jag fram olika sätt som jag och mina kollegor hanterar stress och vårt 

pedagogiska uppdrag på. Jag funderar även över om vi vuxna producerar stress till barnen samt vad 

barnen får för pedagogisk verksamhet under pedagogernas rådande arbetsbelastning. 

Avsikten med min essä är att förstå hur jag på bästa sätt ska kunna hantera våra ökade åtaganden och 

arbetsuppgifter och samtidigt undvika stress för barn och pedagoger och skapa de bästa förutsättningar 

för barnen att få en verksamhet med pedagogisk kvalitet.  

Min undersökning visar att Läroplanen av förskola har reviderats för att barn ska få den kunskapsbas de 

behöver för att klara sig i samhället. Jag fann även att vi pedagoger har svårt att förena vår 

arbetssituation och våra arbetsuppgifter med att ge barnen en jämn pedagogisk kvalitet på verksamheten 

hos oss på förskolan. För en del pedagoger skapar arbetsbelastningen en stress vilket kan betyda risker 

för hälsan. En del barn visar också tecken på stressbeteende på grund av pedagogernas ökade frånvaro 

från barngruppen vilket även påverkar den pedagogiska kvaliteten. Jag ser även att arbetsbelastningen 

kan medföra en risk för värdeförskjutning av vissa arbetsuppgifter som rutiner och omsorg samt att vår 

förmåga att se till varje barns behov minskar. Som pedagog på förskola har vi alla ansvar för den 

pedagogiska kvaliteten och även för att påpeka brister i arbetsmiljö. Vi bör i personalgruppen främja vår 

egen kommunikation samt även dialogen med ledningen för att kunna få till förändringar. Även om 

närvarande pedagoger inte garanterar, är det ändå förutsättningen för en verksamhet utan stress och med 

pedagogisk kvalitet. 

 

 

 

 

Nyckelord: Stress - pedagogisk kvalitet – arbetsbelastning - förskola  
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Berättelse 
 

Det är mörkt i sovrummet. Golvet är fullt av madrasser med barn på som sover och jag hör deras 

andetag och småsnarkningar. Jag sitter på huk och stryker Antons kind med mina fingertoppar. 

– God morgon Anton. Dags att vakna, säger jag medan jag fortsätter att klappa honom. 

Anton börjar sakta röra på sig och jag hör hur hans andhämtning ändrar karaktär. Efter ett djupt andetag 

slår han upp sina ögon och jag möter hans blick. 

– Hej, är du vaken nu, frågar jag honom. 

Han tittar tillbaka med en sömnig blick och sträcker sakta på sin lilla kropp. 

– Vill du ligga kvar och morna dig lite? Han ser trött ut och jag vill ge honom chans att vakna till 

ordentligt innan vi går till skötrummet och byter hans blöja och sätter på kläderna. Anton svarar inte 

men ligger kvar på madrassen så jag låter honom vara. Jag ger honom en klapp till och reser mig sedan 

upp och går istället fram till Märta som sitter upp på sin madrass. 

– Vill du gå upp Märta, frågar jag. 

Hon nickar och ställer sig upp. Jag räcker fram min hand mot henne och hon lägger sin hand i min. 

Hennes hand är liten, mjuk och varm. Jag stöttar henne lite när hon reser sig och tar de första lite 

sömniga och stapplande stegen. På vägen till skötrummet ser jag att Mille, Kalle och Bella leker i 

hemvrån. Kalle har tagit på sig en kjol och dukar fram koppar och fat på det lilla bordet. Bella och Mille 

sitter på varsin stol och väntar på att få fikat serverat. 

Vi går ut i skötrummet. Jag sätter mig på huk och tar av Märtas blöja och lägger den på golvet. Märta 

plockar upp den och tar den till soppåsen där hon slänger den och hämtar sen en ny, torr blöja från 

hyllan under skötbordet. Hon vet vilken blöja hon ska ta. 

– Är det blöjan med elefanten Märta, frågar jag. 

– Ja, säger hon och ler mot mig, samtidigt som hon vänder fram elefanten på blöjan för att visa mig. 

– Där e fanten! 

Jag småsjunger om elefanten som kör bil samtidigt som jag sätter på henne den torra blöjan och lägger 

ut hennes byxor på golvet. Märta sätter sig på golvet och stoppar i ett ben i taget i byxan och börjar dra i 

byxlinningen. En fot fastnar lite på tvären men Märta ger sig inte utan trixar och drar i byxan så foten 
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glider ner. Vad hon kan! När hon är klar skyndar hon sig iväg mot lekrummet och kompisarna som leker 

där. På vägen hittar hon sin favoritkjol bland utklädningskläderna och sätter sig för att dra på sig den.  

Jag återvänder till sovrummet där min kollega Anna nu håller på att plocka upp några madrasser. 

Hon går fram till mig och viskar för att inte störa de barn som fortfarande sover: 

– Stina ville göra färdigt dokumentationen som vi behöver till reflektionen. Hon missade ju sin barnfria 

tid i förra veckan eftersom hon var sjuk. Så hon har gått på rast nu och sätter sig sen direkt efter rasten 

och gör den klar. 

– Okey, svarar jag. Jag vet att vi behöver dokumentationen till reflektionen vi ska ha med vår 

pedagogiska handledare på eftermiddagen. Samtidigt känner jag hur min kropp spänner sig. Jag vet att 

det nu kommer att bli stressigt att hinna väcka och få upp alla de elva två- och treåringarna som 

fortfarande ligger på sina madrasser innan mellanmålet. Vi måste prata om det här, tänker jag, och 

komma överens om vilka tillfällen som passar att vi kan gå ifrån barngruppen. Jag vill inte ta den 

diskussionen här och nu mitt i barngruppen. Dessutom har Anna och Stina redan bestämt det och jag vill 

inte sätta mig på tvären. Nu får vi istället hugga i och se till att få upp alla barn till mellanmålet. 

Anton ser nu ut att ha vaknat till.  

– Kom Anton, nu går vi och byter din blöja, säger jag. Jag märker hur jag inte längre frågar om han 

känner sig vaken och redo att gå upp, utan är mer bestämd. Han fogar sig och reser sig från madrassen 

och vi går hand i hand ut till skötrummet. När jag hjälpt honom på med en torr blöja och byxorna ser jag 

att han går in till bygghörnan i lekrummet. Där lägger han sig ner på golvet och börjar leka med en 

duplobil. 

Anna och jag hjälps åt att väcka barnen, byta blöjor och samtidigt titta till de barn som leker i 

lekrummet. Plötsligt hörs upprörda och arga skrik. När vi kommer in i lekrummet ser vi att det är 

William och Kalle som båda vill ha den nya tågvagnen och sliter och drar i den från varsitt håll 

samtidigt som de båda tjuter i högan sky. Anna går för att medla. Men innan hon hinner fram får Kalle 

loss tågvagnen ur Williams grepp och slår den i huvudet på honom. William skriker högt. Jag ser att 

Anna sätter sig på golvet och tar William i famnen och tröstrar honom och blåser på hans huvud. Hon 

talar lugnande till dem båda. Ljudnivån är nu hög i det stora rummet där elva barn leker. Några barn har 

tagit på sig mantlar och springer fram och tillbaka samtidigt som de hojtar ljudligt. Kalle och Bella har 

flyttat från hemvrån och dukat upp en picknic mitt på golvet där barnen med mantlar springer. De ser 

irriterade ut och försöker hålla i sina saker som far iväg när barnen springer på dem. I bygghörnan 
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staplar några barn torn av byggklossarna som de sen rasar under skratt och jubelrop. Överallt på golvet 

ligger det leksaker. Mitt i röran av uthällda duplobitar ligger Anton kvar på golvet och kör med sin 

duplobil. Fram och tillbaka kör han bilen. Han är fullt koncentrerad och studerar bilens hjul. Han varken 

reagerar på eller intresserar sig för de barn som sitter bredvid honom och bygger med klossar eller de 

övriga barnen i lekrummet. 

Vi bestämmer att Anna ska stanna kvar i lekrummet och jag går för att väcka de fyra sista barnen. De 

sover gott. Jag drar jag upp persiennerna och släpper in ljuset. Utanför skiner en stor sol på en klarblå 

himmel. Det kommer bli en skön eftermiddag. Jag får med mig ett barn som vaknat och vi går ut till 

toaletten. Under tiden jag hjälper henne med att lägga på den lösa toalettsitsen kommer Anna in i 

skötrummet med ett barn från sovrummet. Hon sätter sig på huk för att byta blöjan. Vad gör hon, tänker 

jag, vi hade ju bestämt att hon skulle vara med barnen i lekrummet. Till henne säger jag: 

– Det är nog bättre du är i lekrummet. Jag hjälper de som är kvar. 

– Ja, svarar Anna. Jag såg att hon var vaken så jag tänkte bara hjälpa henne. 

Anna lämnar barnet hos mig och går utan vidare kommentarer tillbaka till lekrummet. Jag är fokuserad 

och stressad när jag hjälper de sista barnen på med blöjor eller med toalettbesök, får på dem kläder och 

stoppar in madrasserna i madrasskåpet. Jag vill inte lämna Anna ensam längre än nödvändigt med alla 

de vakna barnen. Eftersom ljudnivån fortfarande är hög från lekrummet förstår jag att det är full rulle 

där inne. Jag vet hur svårt det kan vara att räcka till när man är ensam med att få många uppvarvade barn 

att lugna ner sig. 

Skönt, vi hann bli klara till mellanmålet, tänker jag när jag till slut går in i lekrummet. Då får jag syn på 

Mille. Så han ser ut! Han har ritat på sig med tusch, både i ansiktet och på händerna och dessutom även 

på armarna och benen. Och han har ritat med två olika färger, svart och blå.  

– Jag fick syn på honom när han kröp fram från under bordet, säger Anna och skrattar. Han hade skjutit 

fram en stol till hyllorna för att kunna klättra upp och ta ner tuschpennorna och sen gömt sig under 

bordet. Han säger att han är en katt. 

– Ojdå! säger jag. Men kan inte sen låta bli att tillägga:  

– Vi behöver vara tre pedagoger när vi väcker barnen. Vi ska nog inte ta egen planering vid den här 

tiden, vi får lära oss av det här. 

Jag ser att Anna tittar fundersamt på mig. 
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– Det var väl inte så farligt. Det är ju typiskt barn att göra så, speciellt Mille. Det är ju sådant som 

händer. Och vi behöver ju dokumentationen Stina skriver till vår reflektion. Hur ska vi annars göra? Jag 

tycker inte heller det är en bra lösning men hur skulle vi annars ha gjort? 

Mille är en aktiv och påhittig 2,5-åring som behöver en närvarande pedagog. Hans föräldrar har flera 

gånger påtalat hur viktigt de tycker det är att vi har koll på deras pigga och livliga son, vilket vi givetvis 

har försäkrat dem att vi har. Och så händer det här. Trots att vi tyckte vi hade barnen under uppsikt 

lyckades Mille klottra ner sig alldeles utan att vi märkte det. Och han måste ha suttit länge eftersom han 

hunnit få så mycket tusch på sig. Vi borde ha varit med barnen i lekrummet. Inte bara med tanke på 

Mille, för att han är så en sådan företagsam liten kille. Utan för alla barnens skull.   

När vi sitter och äter mellanmål kommer Stina tillbaka från sin planeringstid. Hon går fram till mig där 

jag sitter vid mellanmålsbordet för att visa sin dokumentation. Dokumentationen innehåller bilder och 

text från ett projekt hon gjort med barnen. Den blir ett bra diskussionsunderlag på vår reflektion, tänker 

jag, men orkar inte riktigt lyssna eller titta på hennes papper. Eftersom Stina inte var där när vi började 

mellanmålet delade jag och Anna upp barnen vid två bord. Vid mitt bord sitter det nu åtta barn som äter 

filmjölk. Eller rättare sagt en del äter. Mille och Märta som är färdiga har gjort en lek av att kava upp 

och ner från stolarna. Och Kalle som vill hälla upp fil själv grabbar nu tag i det tunga filmjölkspaketet 

med sina små händer. Jag får skynda mig att hjälpa honom med en stödjande hand under tetran. Just nu 

orkar jag helt enkelt inte ha fokus på dokumentationen. Nu vill jag koncentrera mig på barnen för att 

kunna skapa en så lugn stund vid mellanmålet som möjligt. Snart måste vi börja hjälpa dem att klä på 

sig. Barnen ska ut på gården till pedagogerna på den andra avdelningen för klockan tre börjar vår 

reflektion. 

– Hur har det gått medan jag var borta då, frågar Stina. 

– Jag tycker det är svårt att hinna med alla barnen när vi bara är två pedagoger och både väcka dem som 

sover och samtidigt finnas där för barnen som är vakna, svarar jag. 

– Jaså, svarar Stina och jag ser att hon ser förvånad ut. Det har ju gått bra förut. Dessutom måste vi 

faktiskt ha med oss dokumentation till vår handledning. 

Jaha, har det gått bra förut, tänker jag. Vad betyder då egentligen ”det går bra”? Går det bra bara för att 

man får det att fungera? Borde vi inte istället fundera över hur det går? Men det säger jag inte till Stina.  

– Det var inte så jag menade. Det var bra att du gjorde dokumentationen. Vi kan väl prata om vår egen 

planeringstid när vi har planering nästa gång? Diskutera igenom det tillsammans och komma överens 
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om när det passar att vi tar vår barnfria tid. Samtidigt som jag pratar märker jag att jag känner en 

frustration. En frustration som bottnar i en känsla av otillräcklighet och att inte bli förstådd. Det känns 

som om Stina och jag tänker och prioriterar olika med vårt arbete med barnen. Dessutom får Stina mig 

att känna mig som en bakåtsträvare vilket för mig är en ny och obekväm känsla och som jag dessutom 

inte tycker stämmer. Jag tycker också det är bra att vi gör dokumentationer och att det är ett viktigt 

arbetsverktyg för oss, men samtidigt måste vi hinna med och se och vara med barnen. 

Senare på eftermiddagen sitter jag i byggrummet med Mille och tre andra barn. Mille håller under stor 

koncentration på att koppla ihop två duplovagnar. Han har fortfarande sin tuschmålning kvar. Trots att 

vi tvättade honom gick det inte bort, bleknade bara en aning. Då hör jag dörren öppnas och ett förskräckt 

utrop: 

– Nämen! Hur ser han ut? Vad är det som har hänt? 

Det är Milles mamma som kommer för att hämta sin son och hon ser både förvånad och förskräckt ut 

när hon får syn på honom. Jag reser mig från min plats hos barnen och går fram till henne för att 

förklara: 

– Mille hittade tuschpennor och ritade på sig själv med dem i ett obevakat ögonblick. 

Mille som nu har fått syn på sin mamma springer fram och kramar om hennes ben. Han ser både glad 

och stolt ut när han berättar för sin mamma att han är en katt. Det är tydligt att hans mamma inte 

uppskattar hans förvandling till katt. Hon återgäldar inte Milles kram som hon annars brukar göra utan 

ser lite frånvarande och fundersam ut när hon klappar honom på kinden.  

– Var det ingen pedagog i närheten, frågar hon mig. 

– Mille lekte i lekrummet med några kompisar samtidigt som vi höll på att väcka de barn som sov. Vi 

tyckte vi hade koll på att de lekte fint men vi märkte inte att han hade krupit in under bordet och gömt 

sig och satt där och ritade på sig själv, svarar jag.  

Jag försöker ha samma lättsamma ton när jag berättar vad som hänt för Milles mamma som min kollega 

Anna hade haft när hon förklarade för mig vad Mille hade gjort. Men jag är inte lugn. Istället känner jag 

mig obekväm och är rädd att det lyser igenom när jag återger vad som hänt, trots mina ansträngningar 

att låta obekymrad. Hur jag än berättar detta för Milles mamma, hur jag än försöker lägga orden, så 

tycker jag det måste framgå även för Milles mamma att Mille oupptäckt, men ändå fullt synlig, har 

kunnat sitta under bordet med tuschpennorna en lång stund.  
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Milles mamma kommenterar ingenting mer, frågar bara i neutral ton om allt annars varit bra innan hon 

tar sin son i handen för att gå hem. Hennes mun är spänd. Vänd till Mille säger hon: 

– Nu går vi hem och tvättar dig!  

Efter ett korthugget hej-då till mig så går de. Jag svarar hej-då. Men ingenting mer. Jag känner mig 

tafatt, vill säga någonting, men vet inte vad. Behovet av att släta över och lätta på spänningen finns där. 

Men ingenting som jag säger kan ändra eller mildra det som hänt. Hur kan Anna ta så lätt på det, tänker 

jag, medan det påverkar mig så starkt. Tankarna far omkring i mitt huvud. Jag förstår att Milles mamma 

tycker vi skulle ha bättre koll på honom, och jag håller med. Jag känner mig kluven mellan att hinna se 

och ha en pedagogisk verksamhet med barnen och våra administrativa uppgifter som tar allt mer tid i 

anspråk av oss. På barnens bekostnad. Hur förklarar man för Milles mamma att vi inte hann se hennes 

son för att vi hade andra arbetsuppgifter som vi prioriterade? 

 

När jag på eftermiddagen är på väg hem efter arbetsdagen kommer mina tankar kring hur dagen har 

varit. När jag var i skötrummet med Märta var jag tillfreds med mitt jobb. Jag var lugn och det kändes 

bra att kunna ge henne möjlighet att få piggna till i lugn och ro. Och pedagogiskt värdefullt att hon fick 

hämta blöjan och klä på sig själv och kämpa med sina byxor. Där och då var jag en närvarande pedagog 

som såg barnet. När jag sen började stressa fram var jag varken närvarande eller en pedagog. Jag väckte 

barn och tog hand om dem som på ett löpande band vilket varken kändes pedagogiskt eller speciellt 

respektfullt mot dem. Jag hann inte se och ge varje individ mer än nödvändigt av min tid. Det kändes 

mer som jag behandlade dem som arbetsuppgifter som måste klaras av än som barn. 
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Syfte och frågeställningar 
 

I mitt möte med Stina när hon kom tillbaka från sin planeringstid började jag reflektera över vår 

arbetssituation och att jag upplever att den allt oftare är stressig. Ibland är en pedagog sjuk eller går på 

utbildning och vi får jobba underbemannade. Så blir det ibland på en förskola. Det är vår vardag. Det 

har jag lärt mig handskas med. Men de senaste åren har kraven ökat på oss pedagoger att utföra arbete 

som att skriva dokumentation, ha reflektioner och planeringar, göra utvärderingar och gå på 

utbildningar. Det är inte det att jag tycker detta arbete är onödigt. Tvärtom tycker jag det är värdefullt 

för att vi ska kunna utveckla vårt arbete med barnen. Nackdelen, som jag ser det, är att dessa tillfällen 

läggs på dagtid när vi också ska bedriva en pedagogisk verksamhet med barnen.  

När en pedagog är borta en förmiddag eller dag blir det stressigare för de pedagoger som är kvar med 

barngruppen. Det kan jag ta. Ibland och kortare perioder. Men dessa nya arbetsuppgifter är idag en del 

av förskolans struktur och återkommer varje vecka. Vi har alltfler arbetsuppgifter vi ska hinna med och 

vi är allt oftare färre pedagoger i barngruppen. För mig skapar det en stress. Givetvis kan det ha att göra 

med mitt liv som förskollärarstudent och att jag bara är på arbetet tre dagar i veckan. Men jag märker 

och hör på arbetskolleger att jag inte är ensam om att känna så här. Hur skapar man då en balans kring 

denna stress? Hur ska vi prioritera, kan vi ens prioritera? Orkar vi ha detta, som jag upplever det, 

högpresterande tempo? Har vi tid att ”bara vara” med barnen? 

Om vi pedagoger är stressade i vårt arbete med barnen borde även de påverkas. Hur känner sig det lilla 

barnet när vi byter blöjor på dem under stress och tidspress? Eller när de får vara i en större barngrupp 

bara för att vi pedagoger ska räcka till? Hur påverkas barnet av det på sikt? Tidigare har jag alltid tagit 

för givet att barnen kommer i första hand men det känns inte längre lika självklart hos alla pedagoger 

när vi också är ålagda andra arbetsuppgifter. 

Jag upplever att vi på förskolan har blivit ålagda fler arbetsuppgifter vilka vi oreflekterat försöker utföra. 

Samtidigt uppfattar jag det som att vår ökade arbetsbörda påverkar barnen negativt eftersom det tar från 

vår tid med dem. Detta skapar för mig en press och en konflikt för hur jag ska kunna förena och utföra 

mina arbetsuppgifter. Hur ska jag handskas med detta dilemma? Hur ska jag kunna förena att vara en 

närvarande pedagog och samtidigt utföra mina nya uppgifter utan att det drabbar barnen?  

Syftet med min vetenskapliga essä är att undersöka hur jag och mina kollegor ska kunna skapa en balans 

kring våra arbetsuppgifter och ge barnen på förskolan en bra pedagogisk verksamhet och minimera 

stressen för pedagoger och barn. Jag inser att vi alla, både pedagoger och barn, reagerar olika på vår 

situation. Därför vill jag genom min vetenskapliga essä reflektera över olika förhållningssätt och 
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strategier jag och mina kollegor har för att hinna med våra arbetsuppgifter samt hantera den stress som 

uppkommer med våra ökade åtaganden.  Jag vill även reflektera kring hur pedagogernas olika sätt att 

hantera sina arbetsuppgifter och stress påverkar barnen och den pedagogiska verksamhet de får. 

 

Till min hjälp i min vetenskapliga diskussion har jag formulerat följande frågor: 

 Hur ser min arbetssituation ut på förskolan och vad kan ha orsakat förändringen? 

 Hur hanterar och påverkas jag och mina kollegor av vår arbetssituation? Skapar den en stress för 

oss? 

 Kan jag se tecken på att pedagogernas arbetssituation producerar stress till barnen? Påverkar det 

i sin tur den pedagogiska kvaliteten barnen får? 

 Hur ska jag och mina kollegor hantera vår arbetsbelastning för att undvika stress och befrämja en 

verksamhet med pedagogisk kvalitet? 

 

Metod 
 

Jag har valt att skriva min vetenskapliga uppsats i essäform. Essä betyder försök och är ett akademiskt 

skrivande som utmärks av en sökande och prövande ton. Skrivandet baseras på ett egenupplevt dilemma 

från verksamheten på min förskola, en svårbedömd situation som inte har något givet svar på hur man 

ska agera. Enligt filosofen Jonna Hjertström Lappalainen är reflektion människans förmåga att stanna 

upp och betrakta sina egna känslor och begär. Hon menar vidare att när vi reflekterar över oss själva blir 

vi både subjekt och objekt (Hjertström Lappalainen 2009, s. 18-20). I min berättelse utgår jag från mig 

och den yrkeskunskap som jag har fått i mitt arbete på förskola i mina försök att utforska och reflektera 

över den svårbedömda situationen. På så sätt blir jag både den som undersöker och blir undersökt.  

 

I min essä använder jag mig av skrivandet som undersökningsmetod. Enligt Maria Hammarén, som är 

docent i yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan, kan man använda skrivandet 

som metod för att skapa reflektion och synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap (Hammarén 2005, s. 17). 

I min skrivarprocess sätts mina reflektioner igång och hjälper mig att få syn på min förförståelse. 

Genom att problematisera mitt dilemma utmanas jag i att vidga mina perspektiv och se berättelsen ur 

nya synvinklar och se både vad jag gjorde och vad jag kunde ha gjort annorlunda. Jag använder mig 
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även av relevanta vetenskapliga teorier för att utveckla mina reflektioner och får genom dem nya 

perspektiv, ny kunskap och på så sätt en ny förståelse för min berättelse. Även diskussionerna i min 

handledargrupp blir en hjälp för mig att utveckla mitt skrivande och mina reflektioner.  

Alla barn och pedagoger i min text har fingerade namn. 

 

Teoretiska perspektiv 
 

Pedagogernas förändrade situation 

Jag upplever att vår arbetssituation har förändrats de senaste åren. Är det bara på min förskola som vi 

har fått fler arbetsuppgifter och arbetsklimatet har förändrats? För att få en uppfattning om hur det ser ut 

i stort på förskolorna vill jag undersöka hur samhällsklimatet är och ser ut idag och om det påverkar oss 

på förskolan. En förskola inte är en isolerad verksamhet utan påverkas av det samhälle som det verkar i 

och det blir därför också relevant att titta på hur vårt samhälle har utvecklats de senaste åren. 

Den reviderade Läroplanen för förskola har inneburit förändringar för vårt arbete på förskola. Jag vill 

därför även ta reda på bakgrunden till revideringen av Läroplanen för förskola för att få en ökad 

förståelse för våra nya arbetsuppgifter och vår arbetssituation. Det är intressant för mig att se om jag kan 

se något samband mellan dagens samhälle och de ändringar som gjorts i den reviderade Läroplanen för 

förskola. 

Samhällsklimatet  

 

Dagens samhälle har genomgått en stor förändring från det industrisamhället som rådde för några 

decennier sedan och till det kunskapssamhälle, eller informationssamhället eller it- samhälle som det 

också kallas, som vi har idag. Det har gett oss ett samhälle med en hastig teknisk utveckling med allt 

snabbare och enklare kommunikation och dessutom konsumenter med krav på fler och modernare varor. 

Tekniken har även underlättat för internationalisering och globalisering av varor och tjänster vilket har 

pressat ner priserna. Tjänstefiering av privat och offentlig sektor har utvecklats vilket har bidragit till ett 

”tjänstedominerat och individualiserat arbetsliv och samhälle” (Kindenberg & Wallin 2000, s. 31-33). 

Till tjänstesektorn hör företag som erbjuder tjänster av något slag, som detaljhandeln, sjukvård, hotell 

och bank, och 2009 uppgick tjänstesektorn, inklusive offentliga sektorn, till 74 procent av den totala 

sysselsättningen (Wikipedia 2013). Arbetsmarknaden idag innebär ofta ett högt tempo, snabb utveckling 
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och krav på anpassning där personalens kunskap och kompetens har stor betydelse (Kindenberg & 

Wallin 2000, s. 37).  

På stressforskningsinstitutets hemsida går det att läsa om att samhällsutvecklingen de senaste tjugo åren 

har inneburit ökade krav på den enskilde individen med högre arbetstakt och krav på eget ansvar och 

tillgänglighet. Dessa högre krav på individen tillsammans med relativt otydliga mål har skapat en 

otydligare gräns mellan arbetsliv och privatliv med en kraftig utveckling av stressrelaterade sjukdomar 

inklusive utmattningssyndrom inom alltfler yrken (Stressforskningsinstitutet 2013). 

Jag som arbetat många år inom förskolan märker en skillnad i samhället som även sätter sin prägel på 

min förskola. Vi är idag en mångkulturell förskola med familjer som har sitt ursprung från många olika 

länder och vi arbetar för att ha ett interkulturellt förhållningssätt. Vi vill att vår förskola ska stå för 

samspel och interaktion mellan alla familjer med olika kulturella bakgrunder där alla kan vara med och 

bidra. Jag märker också att barnen idag har längre vistelsetider och högre närvaro än för några år sedan. 

Detta kan bero både på ett hårdnat arbetsklimat för föräldrarna, en kulturell skillnad på hur man ser på 

förskola eller en ökad tro på förskolans betydelse för barnens utveckling. I vårt samhälle som har blivit 

mer individuellt kanske även föräldrars behov av att ha egen tid, hinna på gymmet eller handla utan att 

ha sina trötta barn med, kan vara av betydelse när man ser till barnens längre vistelsetider. Jag upplever 

även att barn har allt fler fritidsaktiviteter och dessutom allt längre ner i åldrarna och barn som växer 

upp med dagens teknik lär sig tidigt att använda media och it-teknik. Detta speglar en del av det 

samhälle barn och vuxna lever i idag. Även på förskolan kan jag se att vi utsätts för en ökad mängd 

upplevelser och intryck och har ett ökat krav på oss att vara aktiva och flexibla.  

Nya reviderade läroplanen för förskola  

                                                                                                                                 

I Utbildningsdepartementets promemoria Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans 

läroplan framgår att Skolverket på regeringens uppdrag 2010 gav en arbetsgrupp under 

Utbildningsförvaltningen en uppgift. Deras uppdrag var att, i samråd med bland annat forskare inom 

förskoleområdet, lämna förslag om kompletteringar och förtydligande kring mål och riktlinjer i 

förskolans läroplan när det gäller matematik, språk, naturvetenskap och teknik. De skulle även se över 

hur förskollärarens ansvar kunde förtydligas samt riktlinjer för uppföljning och utvärdering av 

förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet 2011, s.3).  I promemorian ges även som bakgrund 

till de förordade förändringar och förtydligande av förskolans läroplan att det pedagogiska uppdraget har 

fått allt större betydelse och förskolans potential att ta tillvara barns lust att lära har inte tagits tillvara 

fullt ut. Det framgår även att samhällets utveckling har bidragit till ett ökat krav på barnen att lära sig att 

förstå och hantera tecken, symboler, text och bilder, media, matematik, människans inverkan på miljön 
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samt teknik och problemlösning. Arbetsgruppens förslag är också att förskolan ska använda 

dokumentation som arbetsredskap för att kunna ge varje barn bästa förutsättning till utveckling och även 

för uppföljning och utvärdering av verksamhetens kvalitetsarbete (ibid. s. 4-18).  

 

Arbetsgruppens förslag låg som grund för de förändringar som genomfördes i förskolans reviderade 

Läroplan för förskola och började gälla första juli 2011. Samtidigt trädde även den nya skollagen i kraft 

som bland annat innebär att förskolan ingår som första steg i Sveriges utbildningssystem (Wallskog 

2011, s. 9). Vår läroplan är ett av de styrdokument vi har på förskolan och syftar att utveckla förskolan 

och ge barnen de kunskaper de behöver ha för att möta samhällets krav. I En kompetent 

förskolepersonal skriver pedagogen och forskaren Kjell-Åge Gotvassli att förskolans personal innehar 

en betydelsefull roll när det gäller att ge barn de kunskaper och kompetenser de behöver för att kunna 

möta dagens och morgondagens samhälle. Gotvassli menar att förskolan är levande institutioner som 

ständigt måste förändras för att kunna anpassa sig till dagens kunskapssamhälle där utbildning ses som 

avgörande för vår tillväxt (Gotvassli 2002, s. 7-8).  

 

Förskolan som arbetsplats och min roll som pedagog är och har alltid varit utsatt för förändring. Denna 

förändring som förskolan nu måste genomgå för att anpassa sig till dagens kunskapssamhälle märker jag 

av på min förskola. I och med att den nya reviderade Läroplanen för förskola trädde i kraft startade ett 

förändringsarbete på min förskola som har utvecklats de senaste två åren. För att vi ska kunna 

implementera den reviderade Läroplanen för förskola har vi fått gå på föreläsningar och kurser för att 

lära oss om pedagogisk dokumentation. Vi använder oss av dokumentation under projekt och temaarbete 

för att fånga barnens tankar, deras lärande och för att kunna utmana dem vidare. Dokumentationen är 

även underlag för våra reflektioner med vår handledare kring vårt arbete med barnen och ligger som 

grund för våra utvärderingar. Även språk, matematik, naturvetenskap och teknik har fått ett större fokus 

i vår verksamhet. 

 

Samtidigt innebär vårt implementeringsarbete av läroplanen att vi pedagoger allt oftare nu arbetar 

antingen färre pedagoger men med samma antal barn eller med större barngrupper för att kunna släppa 

iväg varandra på reflektioner, utvecklingsgrupper och egen planeringstid som idag ingår i vår 

veckostruktur. Vi har även ett högre krav på oss idag att ta igen förlorad planeringstid, till exempel på 

grund av sjukdom, eftersom vi använder oss av dokumentation som arbetsredskap och även som grund 

för vår utvärdering. Kravet har ökat på oss att vara effektiva och använda vår tid väl och utföra fler 

arbetsuppgifter.  
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Stress 

Under denna rubrik kommer jag att behandla stress eftersom jag upplever att min berättelse till stor del 

handlar om stress. Först kommer jag att ta reda på vad stress är och hur vuxna och barn kan reagera på 

stress. Därefter kommer jag att granska hur arbetsbelastning och stress är på förskolor i stort för att 

kunna relatera det till min egen situation och för att se hur jag kan påverka den. Sedan vill jag reflektera 

kring om, och i så fall hur, vi pedagoger i min berättelse påverkas av stress samt kring hur vi ska kunna 

motverka stressen. Till sist vill jag se om barnen i min berättelse visar tecken som jag kan härröra till 

stress och vad som ökar barns tolerans att klara av stress.  

Vad är stress? 

 

Psykologen Niclas Almén beskriver i sin bok Stress- och utmattningsproblem att stress är när vi reagerar 

på en händelse, en stressor eller stresstimuli, vilket leder till en stressrespons eller ett stressbeteende. 

Almén menar att vi människor har olika händelser som är våra stressorer men ofta medför det någon 

form av hot, till exempel hot om skada eller att göra bort sig socialt. Hur vi reagerar på dessa stressorer 

är också individuellt men ökad hjärtfrekvens, nervositet och snabbt tal är vanliga exempel. Ett allmänt 

teoretiskt antagande är att stress, vilket inte alltid är negativt, är en obalans mellan de faktiska eller 

upplevda krav som ställs på individen och dennes faktiska eller upplevda förmåga att hantera dessa krav. 

För att minska på stressen kan vi välja mellan att öka våra resurser eller att minska på kraven (Almén 

2007, 29-31). Vi försöker med till exempel kreativa lösningar lösa de problem som stressen orsakar oss 

för att åter hamna i balans mellan våra krav och våra resurser.  

När våra försök att lösa vår stressiga situation inte fungerar eller om vi utsätts för akut hot om fara slås 

ett larmsystem på som kallas flykt- och kampmekanismen. Vid denna reaktion utsöndras 

stresshormonerna adrenalin och noradrenalin som gör att hjärtats frekvens och andning ökar för att 

kunna förse musklerna med syre. Alltsedan evolutionens tidiga dagar har denna mekanism utvecklats för 

att vi ska kunna hantera akuta och snabbt övergående situationer av framför allt fysiska hot. Idag består 

våra stressorer istället ofta av långvariga hot av psykisk karaktär vilket kan leda till att stressen blir ett 

normaltillstånd och att stressresponser blir kroniska, med symptomer som aggressivitet, rastlöshet, 

sämre koncentrationsförmåga, sömnstörningar och nedstämdhet (ibid. s. 35-36). En annan reaktion är så 

kallad uppgivenhetsstress vilket ofta förekommer när vi inte tycker oss kunna påverka vår situation. Vid 

denna stressreaktion är det framför allt stresshormonet kortisol som utsöndras och vanliga symptom vid 

uppgivenhetsstress är resignation, trötthet, utmattning och sömnsvårigheter. Det är dessa långvariga 

stressreaktioner samt brist på återhämtning som är skadliga för oss. Kortvarig stress kan vara både 

positiv och negativ men innebär ingen hälsorisk (ibid. s.37-38).  
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Förskollärare och specialpedagog Ylva Ellneby beskriver i sin bok Om barn och stress och vad vi kan 

göra åt det att hon upplever att antalet stressade barn ökar. Anledningar till stress för barn kan vara att 

det ställs krav och förväntningar på barnet som det inte tror sig kunna leva upp till, till exempel krav på 

prestation, många relationer, delat utrymme och delad vuxenkontakt. Även hög ljudnivå och att inte bli 

förstådd kan vara stressfaktorer för barn (Ellneby 1999,s. 42-49). Ellneby menar att det kan vara svårt 

att definiera stress hos barn men att exempel på tecken på stress hos barn kan vara impulsivitet, dålig 

koncentration, trötthet, stamning och mardrömmar (ibid. s. 67). Liksom vuxna kan även barn reagera på 

stressfaktorer med kamp och flykt strategier. Exempel på sådana beteenden hos små barn kan vara att 

slåss, nypas och sparka eller att fly undan genom att stänga ute problemet (ibid. s. 68-73). Ellneby 

menar att all stress inte alltid är negativ och att barn reagerar olika och hon betonar vikten av närhet och 

avkoppling som motvikt mot stressen (ibid. s.15-16). 

Som jag förstår stress utifrån Almén och Ellneby har vuxna och barn ungefär samma stressorer vi 

reagerar på och utvecklar stressbeteenden kring, samtidigt som vi reagerar individuellt. Stress behöver 

inte heller vara en negativ kraft hos varken barn eller vuxna utan kan istället få oss att öka vår 

koncentration och vår förmåga att lösa problem, men både barn och vuxna behöver återhämtning för att 

kunna balansera stressen. 

Stress på förskolan 

 

Under 2011 bedrev Arbetsmiljöverket en tillsyn av 177 förskolor i Stockholms-, Uppsalas-, och 

Gotlands län. Deras syfte var att undersöka hur arbetsmiljöarbetet bedrivs på forskolorna. Enligt statistik 

över arbetsskador från förskolans värld från 2007-2011 visas stress och hög arbetsbelastning samt 

förslitningsskador ligga bakom de flesta arbetssjukdomar. Arbetsmiljöinspektionens bild är att 

statistiken stämmer. De flesta anmärkningar de gjorde rörde belastningsergonomi såsom olämplig 

arbetsställning vid av- och påklädning av barn och lyft av barn upp på skötbord.  Inom den psykosociala 

arbetsmiljön konstaterade inspektörerna att förskolepersonalen många gånger upplevde en hög 

arbetsbelastning och ökade krav på pedagogisk kompetens och dokumentation. (Arbetsmiljöverket 

2012, s. 2-4). Det är inte bara på min arbetsplats jag uppleverar att vi har en stressig arbetssituation utan 

Arbetsmiljöverkets rapport visar på att stress och hög arbetsbelastning är ett vanligt förekommande 

problem inom förskolan.  

Arbetsmiljöinspektionen i Örebro har bedrivit ett utvecklingsarbete med syfte att komma tillrätta med 

det moderna arbetslivets arbetsmiljörisker. I deras rapport Från frustration till total utmattning framgår 

att arbetslivets risker idag är när en självständig arbetstagare inte längre får utlopp för ansvar, 

engagemang, och sin professionalitet och det uppstår psykologiska och sociala reaktioner som på sikt 
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kan vara ohälsosamma (Hane 2002, s. 5-6). Jag läser också att individens känsla av att arbetssituationen 

skapar stress är relevant för dennes hälsa men kan även vara en signal att fler kan drabbas (ibid. s. 20).  

Jag bör alltså ta min frustration och känsla av stress på allvar, för min egen hälsas skull men också med 

tanke på mina kollegors väl och ve, och som jag ser det även för barnens skull. I 

Arbetsmiljöinspektionens rapport kan jag också läsa att en ständig och oförlöst frustration som ett arbete 

med varaktiga negativa arbetsförhållanden och arbetsuppgifter för med sig visar på ett engagemang och 

är i sig ett friskhetstecken. Det som istället är farligt för hälsan är när människor känner en uppgivenhet 

med att inte komma tillrätta med viktiga problem och därför tystnar (ibid. s. 67).  

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan man läsa om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. SAM är ett 

förebyggande arbetsmiljöarbete där arbetsgivaren ansvarar för att aktivt miljöarbete finns med som en 

naturlig del av den dagliga verksamheten för att främja arbetstagarnas fysiska, sociala och psykiska 

hälsa och säkerhet. Även på arbetstagaren ligger ett ansvar att ha kunskap om systematiskt 

arbetsmiljöarbete och därmed samarbeta för att motverka risker i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2013).  

Detta ger mig alltså ett redskap för att aktivt arbeta för en bättre arbetsmiljö samtidigt som det även är 

min skyldighet. Att rapportera om förhållanden i arbetsmiljön som jag anser påverka min hälsa till 

chefen är ett sätt att kunna påverka sin arbetssituation.  

Mitt och mina kollegors perspektiv på stress 

 

När jag får höra att Stina är på barnfritid när vi ska väcka barnen märker jag att jag inte har samma 

tålamod att vänta ut att Anton ska få morna sig och få ta den tid han själv vill för att gå upp. Jag har helt 

enkelt inte tid. Hos mig är beskedet om att Stina inte kommer tillbaka efter rasten det stress stimuli som 

får mig att utveckla ett stressbeteende. För att möta kraven på mig ökar jag min kapacitet och jag blir 

skärpt, effektiv och snabb. Ett annat sätt för mig att hantera den här situationen hade kunnat vara att 

istället sänka kraven och strunta i att plocka upp madrasserna eller att inte titta på klockan och jaga på 

för att hinna få alla barn klara i tid till mellanmålet. Det hade gett mig mer tid att ta hand om varje barn, 

vilket hade känts bättre för mig. Samtidigt skulle det bara ge mig en lösning just här och nu och inte en 

allmängiltig och långsiktig utväg för min konflikt. 

Vårt arbete på förskola har alltid periodvis varit stressigt men det har jag tidigare kunnat hantera. Jag har 

till och med ansett mig vara stresstålig. Men inte nu. Den här situationen med våra utökade 

arbetsuppgifter stressar mig. Vad är det då som gör denna situation annorlunda för mig nu än tidigare? 

En stor faktor för mig handlar om det Almén beskriver som roll- och uppgiftskonflikt med kravet på oss 

att både öka kvantiteten och kvaliteten på arbetet (Almén 2007, s. 31). Vi har ett ökat krav på oss att 

både hantera fler arbetsuppgifter och visa på en kvalitet i vår pedagogiska verksamhet genom vår 
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dokumentation och våra utvärderingar. Samtidigt handlar det inte bara om en ökad arbetsbelastning för 

mig, utan även om känslan av att jag inte gör ett bra jobb och att det är barnen som blir lidande. Min 

stress grundar sig i att jag inte tycker mig kunna påverka min arbetssituation, ta ansvar och använda mitt 

engagemang (Hane 2002, s. 5-6). Nu är det yttre omständigheter som ställer andra krav på mig och som 

gör att jag inte med samma självklarhet kan använda min yrkeskunskap med barnen. Det skapar en 

frustration och en känsla av otillräcklighet för mig.  

Jag tycker mig se att även Anna påverkas av stress. Anna kommer in i skötrummet för att byta på ett 

barn trots att vi hade kommit överens om att hon skulle vara i lekrummet med de barn som lekte där. 

Kanske Annas beteende visade på ett flyktbeteende som skydd mot stressen barnens vilda lek och den 

höga ljudnivån i lekrummet orsakar (Almén 2007, s. 36)? Jag tror att den stressiga miljön i lekrummet 

var den stressor som fick Anna att reagera med ett stressbeteende. Omedvetet tror jag hon reagerade på 

situationen i lekrummet när hon ”flydde” undan den stressiga miljön för istället ta hand om ett barn. 

Hur påverkas jag av den stress och frustration jag känner? Jag anser att det gör mig till en sämre 

pedagog och arbetskollega och att min stress påverkar både barnen och mina kollegor. När jag under 

stress byter blöjor på barnen efter att de har vaknat gör jag det snabbt och effektivt. Jag har inte tid att ge 

barnet och gör det jag måste, men samtidigt inser jag att stressen också begränsar mig. Stressen blir min 

fiende som hindrar mig från att vara den närvarande och empatiska pedagogen och positiva kollegan 

som jag vill vara. Egentligen tar det tar inte längre tid att byta en blöja och göra det glatt och under en 

positiv anda. Stressen tynger mig och jag måste bryta de negativa effekter stressen har på mig. Kanske 

jag kan lära eller ”smittas” av Stina som förefaller kunna använda stressen som en positiv kraft som ökar 

hennes koncentration och förmåga att handskas med kraven? Samtidigt tror jag inte att Stina känner av 

samma konflikt när det gäller våra arbetsuppgifter som jag gör. Måste jag byta mitt sätt att se på våra 

krav och hantera våra arbetsuppgifter för att också kunna hantera stressen? Samtidigt är det just vår 

arbetssituation och min brist på förmåga att acceptera de konsekvenser som jag tycker det får för barnen 

som skapar stressen hos mig. 

Egentligen skulle jag ha velat gå in och hämta Stina när hon satt och gjorde sin dokumentation och säga: 

”Det här går inte bra! Du får komma tillbaka till barngruppen nu för vi behöver dig där.” Men istället 

biter jag ihop och stressar vidare. När Anna och Stina redan har bestämt att Stina ska ta planeringstid 

vill jag inte sätta mig emot utan tycker att vi måste kunna diskutera detta tillsammans i lugn och ro vid 

ett bättre tillfälle. Ellneby menar att stress och höga krav på sin arbetsplats kan vara positiv och ge 

arbetsglädje om man har inflytande och emotionellt stöd (Ellneby 1999, s. 34). Vi har inte i min 

arbetsgrupp diskuterat hur vi uppfattar vårt arbete. Att vi pedagoger har ett samtal om hur vår 
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arbetssituation påverkar oss och barnen och när det är lämpligt att ta vår planeringstid skulle kunna 

påverka mig positivt. Visserligen verkar Stina inte vara negativt påverkad av stress och inte heller verkar 

hon ha någon förståelse för att jag tycker vår situation med att vara två pedagoger som väcker barnen 

inte fungerar, men att prata och diskutera ser jag som en förutsättning för att vi ska fungera som 

arbetslag eftersom det ökar vår förmåga att kunna komma överens och kunna samarbeta. Ett samtal om 

vår arbetssituation skulle kunna öka vår förståelse och acceptans för att vi reagerar och känner olika. Vi 

kanske inte ser på vår situation på samma sätt men bara genom att jag får komma till tals ger mig 

möjlighet till inflytande över min arbetssituation och skulle kunna vara en början för mig att kunna 

vända min stress från de negativa effekterna med frustration och otillräcklighet som jag känner till att 

istället bli en positiv drivkraft.  

Att vi pedagoger har samtal sinsemellan kan inte lösa hela vår arbetssituation. Vi borde kunna hitta ett 

gemensamt förhållningssätt för hur vi ska prioritera vår planeringstid och vår tid med barnen. Men 

förskolans struktur och våra arbetsuppgifter som vi är ålagda att utföra blir svårare att påverka. Ett sätt 

att försöka påverka vår situation är att till ledningen påpeka hur arbetssituationen ser ut eftersom det 

både är chefens ansvar och min skyldighet att arbeta aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete 

(Arbetsmiljöverket 2013). Samtidigt framgår det av Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport, som jag tidigare 

nämnt, att förskolecheferna har en hög arbetsbelastning då de både har ansvar över budget, personal, 

kvalitet och arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2012, s. 4-5). Kanske det finns en svårighet i att bli tagen på 

allvar om man framför åsikter om sin arbetsbelastning kring arbetsuppgifter som man dessutom är ålagd 

att utföra, till en chef som själv har hög arbetsbelastning. Dessutom anser jag att chefens arbetsuppgifter 

att hålla en budget och ha ansvar för personalen, den pedagogiska kvaliteten och arbetsmiljön kan skapa 

en konflikt och en begränsning för vad chefen egentligen har möjligt att förändra. Men är inte en god 

arbetsmiljö också förutsättning för och en viktig grund för mig och mina kollegor att kunna samarbeta 

och för att kunna använda vår yrkeskunskap vilket även gynnar barn och föräldrar? I Den lönsamma 

balansen- om alternativ till arbetets förtärande stress går det att läsa om en studie kring arbetslivet 

utförd av Arbetslivsinstitutet. I den studien framgår det att en av de främsta framgångsfaktorerna för en 

arbetsgivare idag är att kunna ta tillvara de anställdas kunskaper, kreativitet, motivation och sociala 

förmåga (Kindenberg & Wallin 2002, s. 48). Som jag ser det vore det en investering för chefen att satsa 

på arbetsmiljön eftersom det skapar en bra utgångspunkt för en förskola med bra pedagogisk verksamhet 

där barn och pedagoger kan trivas. 
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Hur barnen kan påverkas 

 

I min berättelse var det elva två- och treåringar som lekte i lekrummet i en miljö som blev stökigare och 

mer högljudd ju fler barn som vaknade. För höga krav på barnet, som jag tidigare skrivit, liksom delat 

utrymme och många relationer, kan enligt Ellneby orsaka stress hos barn.  Det är precis vad jag upplever 

att vi utsatte barnen för. Barnen fick alltför höga krav på sig att klara av att leka och samsas där själva. 

Så länge det var få barn som lekte i lekrummet var också deras lekar lugna. Men undan för undan allt 

eftersom fler barn vaknat blev också deras lekar livligare. Detta ledde till att ljudnivån i rummet ökade 

vilket i sin tur fick barnen att leka än vildare. Barnen kunde inte riktigt handskas med att vara där själva 

utan en pedagog och jag tycker det är tydligt att det skapade en stressituation för dem. Även ljudnivån i 

sig kan ha varit en stressfaktor för en del barn. Ellneby skriver att hög ljudnivå är en stressfaktor för 

både vuxna och barn och att vuxna ofta felaktigt tror att barn klarar högt ljud och buller bättre än vuxna 

bara för att de själva åstadkommer mycket ljud (Ellneby 1999, s. 49). Bara genom att vara närvarande 

pedagoger i barngruppen anser jag hade haft en lugnande och dämpande effekt på både barnens tempo 

och ljudnivå. Detta bekräftar Ellneby då hon menar att tydliga regler och gränser dämpar stress hos barn 

(ibid. s. 100). Det hade varit en trygghet för barnen med en närvarande pedagog. Barnen är bara två och 

tre år och behöver få realistiska gränser i sina lekar och i sitt samspel med varandra. 

Mille är ett av de barn som jag upplever reagerade på situationen i lekrummet. Om vi pedagoger är med 

honom i en aktivitet så kan han koncentrera sig långa stunder. Får han däremot inte det stödet och det 

dessutom är många aktiviteter som pågår runtomkring honom blir han splittrad och kan fara från än den 

ena sysselsättningen till än den andra. Ellneby skriver att det finns vissa egenskaper hos individen som 

skyddar dem mot stress. Att ha god impulskontroll är en sådan egenskap (ibid. s. 90-91). Denna förmåga 

har inte Mille utan han reagerar på sina impulser utan eftertanke. Kanske han är den som kan tackla 

stress allra sämst och därför också bäst behöver en närvarande pedagog? Jag kan även se risken att Mille 

kan får allt svårare att koncentrera sig och kontrollera sina impulser med färre pedagoger tillgängliga i 

ökad utsträckning. Kanske han, om han utsätts för stress vid flertalet tillfällen på förskolan, kan riskera 

att tas för ett ADHD-barn då stress och ADHD har samma symptomer som till exempel 

uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet (Kadesjö 2007, s. 25).  

 

Ytterligare en faktor som kan leda till stress hos barn som Ellneby tar upp är att förskolans personal ofta 

byts ut. Barnen riskerar då att endast knyta an på ett ytligt plan eftersom de lär sig att människor är 

utbytbara (Ellneby 1999, s.42). På min förskola är vi just nu en stabil personalgrupp där flertalet av oss 

har arbetat flera år tillsammans. Däremot tycker jag att vi utsätter barnen för samma sorts stress när vi 

går på våra planeringar, reflektioner och utvärderingar och lämnar dem till kollegor som inte känner 
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barnen riktigt eller som barnen är trygga med. Detsamma tycker jag även att det är när jag ska skynda 

mig att väcka alla barn och på grund av stressen inte är riktigt mentalt närvarande. Hur uppfattar barnen 

det? Att de inte är viktiga? Eller som när Anton i min berättelse lekte med duplobilen. Jag uppfattade det 

som om att han skärmade av sig gentemot de andra barnen som lekte runtomkring honom. Han låg stilla 

och studerade bilens hjul medan han körde bilen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag tror han 

använde en flyktstrategi som skydd från den jobbiga miljön runtomkring honom. Kanske jag läser in för 

mycket i hans beteende för att jag själv var stressad men samtidigt vet jag att Anton behöver en liten 

grupp med barn för att han ska ta plats. Då pratar han mycket och interagerar med de andra barnen. I 

stora och livliga grupper trivs han inte utan drar sig helst undan. Jag tror att även dessa situationer kan 

påverka barnen negativt, en del mer än andra. Kanske det skapar en stress hos barnen som gör att de 

utvecklar en misstro och dålig anknytning till oss pedagoger. Eller påverkar deras syn på sig själva som 

oviktiga för oss vuxna.  

Jag vill att barnen ska kunna känna tillit till oss pedagoger och kunna lita på att vi är där för deras skull, 

är mentalt närvarande och har tid för dem. Det främsta skyddet mot stress hos barn menar Ellneby är en 

trygg anknytning (ibid. s. 41). Det skulle betyda att de barn som har en trygg anknytning med sina 

föräldrar skulle kunna hantera stress på förskolan bäst. Samtidigt är det även betydelsefullt att barnen på 

förskolan har en trygg och tillitsfull kontakt med pedagogerna. Genom att vi pedagoger ger barnen 

emotionellt stöd, är närvarande och inte ställer mer än rimliga krav på dem kan vi också stärka barnens 

skydd mot stress. Ellneby beskriver en våg med två vågskålar där det måste finnas balans mellan det 

som leder till stress i ena vågskålen och det som får oss att må bra och motverkar stress i den andra 

vågskålen. För att stödja barn att hantera stress bör vi hjälpa dem att hitta det som får dem att må bra och 

sänker stresshormonhalten som till exempel empati, fler vuxna och mindre barngrupper, vistas i naturen, 

kunna leka ostört och massage (ibid. s. 22-24). Vi pedagoger vet vad som får barnen att må bra och 

dessa aktiviteter får barnen på min förskola. Samtidigt så har tillfällena blivit fler när vi inte kan ge dem 

det för att vi har andra arbetsuppgifter vi ska utföra. Istället är det vi som skapar stressen för barnen 

genom att inte vara närvarande i barngruppen. Hur ska vi kunna hjälpa barnen med att motverka stress 

när vi själva är de som skapar den? 

I Svenska Dagbladet hittade jag en artikel om hur barn och ungdomars psykiska ohälsa har ökat. 

Artikelförfattarna är debattören och författaren Christian Ekström- Sörlie och kommunalråd Malin 

Appelgren. De menar att det finns ett samband mellan den ökande ohälsa bland unga och att allt fler 

barn börjar på förskola som ettåringar eftersom de då får en bristande anknytning till sina föräldrar 

(Appelgren & Ekström-Sörlie 2013). Min åsikt och erfarenhet som jag fått som pedagog är att barn vid 

ett års ålder både klarar av att vara separerade från sina föräldrar och har glädje av att vara på förskola. 
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Däremot förutsätter detta att det finns personal på förskolan som både har tid och kunskap om barnets 

behov av att knyta an till en annan vuxen. Jag skulle därför vilja sätta in Ekström-Sörlies och 

Appelgrens resonemang i ett större sammanhang. I vårt alltmer kravfyllda samhälle, som även förskolan 

är en del av, påverkas vi alla. Vår vardag har ett högre tempo och vi utsätts för fler krav vilket kan 

minska vår förmåga att hinna med att umgås, motionera eller minska stressen på annat sätt. Mina 

farhågor är att det blir allt svårare för oss, barn och vuxna, att hitta en balans mellan vår totala 

stressbörda och våra möjligheter att motverka stressen. Kanske är detta ett av skälen till en ökad ohälsa 

bland våra ungdomar.  Oavsett om det är så eller inte önskar jag att förskolan ska kunna vara en lugn 

plats där vi ställer rimliga krav på barnen och där vi är närvarande pedagoger, en frizon där barnen kan 

ha kul och utvecklas och ladda sin motståndskraft mot stress. 

 

Pedagogisk kvalitet 

 

I min berättelse känner jag mig inte tillfreds med det pedagogiska innehållet i vår verksamhet på 

förskolan. Jag vill därför ta reda på vad begreppet pedagogisk kvalitet står för att sedan kunna reflektera 

över vad barnen får för pedagogisk kvalitet på sin vistelse hos oss och vad vi kan göra för att förbättra 

situationen. 

Vad är pedagogisk kvalitet? 

  

Gunni Kärrby var den första professorn i Sverige i pedagogik och en av landets främsta forskare inom 

förskole området. I sin artikel Bedömning av pedagogisk kvalitet - förskolan i fokus menar Kärrby att 

kvalitetsbegreppet både kan ses mot bakgrund av individens behov och ur det uppdrag förskolan har fått 

av samhället. Kvalitet i pedagogiskt arbete är förskolans kunskap om hur individen lär och tillägnar sig 

kunskap som i sin tur ger individen möjligheter till ett gott liv. När Kärrby ser till kriterier för kvalitet i 

pedagogisk verksamhet gör hon det ur ett lärandeperspektiv. Tack vare forskning vet vi idag att det är 

många kriterier som påverkar barns lärande och utveckling. På 60-talet kom den första vågen forskning 

som intresserade sig för om omsorg utanför hemmet överhuvudtaget var bra för barn. Forskarna fann att 

barnen på daghem utvecklades normalt och blev socialt anpassade, men att resultatet varierade mycket 

på grund av faktorer i miljön som barngruppens storlek, antal vuxna och lärarnas utbildning. Den andra 

vågen med forskning intresserade sig för den yttre miljöns påverkan på barnens utveckling, som tillgång 

på resurser. Den forskningen visade att trots liknande yttre tillgångar kunde kvaliteten på verksamheten 

variera. Den tredje vågen av forskning intresserade sig för den mänskliga miljön och förhållande mellan 

personal och barn. Det är detta, hur personalen kan kommunicera och förstå barnen, som Kärrby menar 
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är pedagogisk kvalitet. Ytterligare en våg med forskning inriktar sig på hur förskolan förhåller sig och 

samverkar kring barns totala uppväxtvillkor och deras kulturella och sociala hemförhållanden. Kärrby 

menar att eftersom det är många grundläggande delar som samverkar för att skapa en bra lärandemiljö är 

det också svårt att mäta pedagogisk kvalitet (Kärrby 1997, s. 27-29).  

 

Enligt Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan handlar god kvalitet i förskolan om tre 

kvalitetsområden.  Det första området är verksamhetens förutsättningar som ledningens styrning, 

personalens kompetens, personaltäthet och barngruppens storlek. Det andra området är det pedagogiska 

arbetet som inbegriper helhetssyn på barnets utveckling och lärande och förskolans värdegrund samt 

samarbete med föräldrarna. Och det tredje området är hur väl förskolan arbetar i förhållande till målen 

och hur väl det kan bedömas (Skolverket 2005). Dessa råd som getts ut från Skolverket kommer under 

hösten att uppdateras. 

 

Forskarna Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson utgår i Barns lärande- fokus i kvalitetsarbete 

från ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet i förskolan och menar att det är sammansatt av en mängd 

dimensioner och perspektiv. De skriver att pedagogisk kvalitet inte finns i sig utan skapas och gestaltas i 

det mellanmänskliga mötet mellan pedagog och barn och mellan barn. I denna interaktion ingår även de 

värden, normer, kunskaper och föreställningar pedagoger, föräldrar och barn på förskolan har om vad 

som är kvalitet.  Ett samspel av hög pedagogisk kvalitet utmärks av att pedagogen använder sig själv 

och miljön för att tillvarata barnens erfarenheter och lust att lära genom att utmana dem att tänka och 

lösa problem och utvecklas efter läroplanens mål (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s. 17-18).  

 

Pedagogisk kvalitet vill jag sammanfatta som ett komplext begrepp som går att ses ur många synvinklar. 

Ur mitt perspektiv som pedagog handlar pedagogisk kvalitet inte bara om att jag interagerar med barnen 

på min förskola utan att jag gör det med en kompetens som stämmer med rådande forskning, 

styrdokument och lagar, min förskolas rådande normer och värderingar samt barns, kollegors och 

föräldrars förväntningar. På så sätt handlar pedagogisk kvalitet till stor del om pedagogens kompetens 

och förhållningssätt och är också ett begrepp som förändras över tid och rum allteftersom forskning och 

samhälle utvecklas. 

Reflektioner kring pedagogisk kvalitet på förskolan 

 

Som jag tidigare beskrivit arbetar vi på min förskola med att implementera den reviderade Läroplanen 

för förskola vilket också syns i vår pedagogiska verksamhet. Vi pedagoger är medvetna om våra 

styrdokument som läroplanen, där lärandet har fått en mer betydande plats och tydligare mål kring 
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matematik, språk, naturvetenskap och teknik samt dokumentation. Utefter dessa styrdokument arbetar vi 

pedagoger fram en verksamhetsplan för vår verksamhet vilket bland annat resulterar i projekt och 

temaarbete med barnen. Under denna verksamhet är vi närvarande pedagoger som lyssnar till barnen 

och utmanar dem med, till exempel, att utforska vatten och naturvetenskapliga experiment eller vistelse 

och upplevelser i skogen. Vi arbetar i smågrupper, fotar och gör dokumentation kring verksamheten som 

vi sedan diskuterar på våra reflektioner och tillsammans med barnen och använder till vår utvärdering 

och kvalitetsredovisningar. Det är bra verksamhet, tycker jag, som barnen gillar och ger dem aktiviteter 

med bra pedagogisk kvalitet. Men räcker det? Projekt och temaarbete är bara en liten del av barnens tid 

på förskolan. Tar inte vårt implementeringsarbete tid och fokus från andra viktiga delar av läroplanen 

som också ger barnen pedagogisk kvalitet? Trots att det har lagts en större betoning på lärandet i den 

reviderade Läroplanen för förskola är vårt tidigare uppdrag oförändrat. Detta går att läsa i Läroplanen 

för förskola 98/10: ”Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet.” (Skolverket 2010, s. 5) Gör vårt implementeringsarbete med Läroplanen för 

förskola att vi glömmer bort att skapa en balans mellan alla delar i vårt uppdrag? 

 

Christina Wallskog, som själv är förskollärare och även fortbildare och konsult, skriver i Återerövra 

yrkesrollen om förskoleverksamhetens nya roll i samhället och de krav som idag ställs på förskolläraren. 

Wallskog menar att integrering av omsorg, fostran och lärande är förskolans kvalitet vilket kräver en 

förskollärare som kan ge barnet närhet och empati, stödja barnet att göra rätt och utmana barnet i dess 

utveckling och lärande (Wallskog 2011, s. 106). Jag ser också denna integrering av omsorg, fostran och 

lärande som förskolans kvalitet, dessutom som förskolans styrka, och jag ser ett stort lärande för barnen 

även i omsorg och fostran.  Vi på förskolan har ett unikt sätt att arbeta där vi ser till hela barnets 

utveckling och lärande, både individuellt och dessutom i grupp. Ett litet barn behöver lära sig vara en 

bra kompis, vänta på sin tur, samarbeta, klä på sig och äta själv. För det lilla barnet är lära sig klara sig 

själv och fungera i grupp en stor del i att både bli självständig, utveckla självtillit och att fungera socialt. 

Men är vi den närvarande pedagogen som krävs för det? I min berättelse kunde jag inte vara den 

närvarande pedagog jag ville med barnen och ge dem en stödjande hand i sina relationer till varandra, 

sitt samarbete och hantera konflikter. När Kalle och William bråkade om tåget hade jag velat vara där 

för att kunna ge dem stöd att förhandla, turas om och dela med sig. Och jag hade velat kunna bromsa 

Milles impulsiva framfart med tuschpennorna. 

Med två- och treåringarna på min avdelning är det många rutiner under en dag. Vi klär på oss, vi äter 

mat, sover och vi byter blöjor till exempel. Dessa rutiner tar tid och måste så få göra, tycker jag, 

eftersom de är värdefulla ur ett pedagogiskt perspektiv. Det menar också Wallskog då hon skriver att 
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barnens lärande till största delen sker i de dagliga rutinerna och i barnens lek (ibid. s. 82). Det är då vi 

pedagoger kan samtala med barnen och skapa en personlig kontakt oss emellan, barnen får prova själva i 

lugn och ro och vara delaktiga samtidigt som vi finns där som stöd. Som när Märta får tid på sig att 

försöka och kämpa med sina byxor och till slut lyckas få ner båda benen i byxan. Hon får känna att hon 

kan själv och kan växa med det. Det tycker jag är pedagogisk kvalitet som utmanar barnet i sitt lärande. 

Eller att mellanmålen värdesätts, så de kan vara en stund av trevlig gemenskap då barnen får ta mat 

själva.  

Idag använder vi oss av tid från rutiner och när barnen ”bara” leker för att passa på att gå ifrån och göra 

bland annat dokumentation, och barnen får vara i större grupper för att vi pedagoger ska kunna gå på 

exempelvis reflektioner. Vi prioriterar för att få tiden att räcka till och eftersom vi måste göra 

dokumentationer och ha reflektioner tar vi tiden när vi tycker vi kan. Samtidigt undrar jag om inte det 

kan förändra vår syn på vikten av att vi är delaktiga i barns lek och tar oss tid till rutiner. Kanske det till 

och med påverkar vår syn på rutinerna och omsorgen i sig? Att de inte är så viktiga, ur pedagogisk 

synpunkt, och blir något som vi hastar över? Är det kanske det som står bakom ”det går bra” och är 

anledningen till att Stina inte kunde förstå vad jag menade när jag inte tyckte det fungerade med att vi 

bara var två pedagoger som väckte och samtidigt passade barnen? Samtidigt kan jag förstå att Stina har 

en större press och högre krav på sig som förskollärare och som avdelningsansvarig. Det är ju hennes 

jobb att vara pedagogiskt ansvarig över verksamheten och se till att vårt arbete drivs enligt målen i 

läroplanen. Ett jobb som hon är duktig på dessutom. Men måste vi inte se till helheten, när vi tänker på 

pedagogisk kvalitet, och se till hela verksamheten? 

Implementeringen av Läroplanen för förskola tar tid, och måste så få göra. Det tar tid innan man rent 

organisatoriskt har hittat ett nytt arbetssätt som fungerar och att de nya arbetsuppgifterna har landat hos 

var och en som arbetar i arbetslaget. Det inser jag. Nya arbetssätt är krångliga och tar tid när man är 

ovan, men när man har lärt sig arbetsuppgifter så går de av bara farten. Wallskog skriver om förskolans 

resurser och att tid är en av de resurser som vi måste förvalta. Hon menar att om tiden inte räcker till 

beror det ofta på att arbetsuppgifterna har ökat och att det då är viktigt att göra nya prioriteringar för att 

hitta balansen mellan den egna ambitionsnivån och de förutsättningar som finns (ibid. s. 58). Så 

upplever jag det på min förskola, att vi inte bara har fått nya arbetsuppgifter utan också mer att göra men 

inte mer tid att göra det på. Betyder det att jag har för hög ambitionsnivå i mitt arbete med barnen och 

behöver sänka den? De nya arbetsuppgifterna måste vi göra, de kan vi inte välja bort. Det jag i så fall 

kan göra är att sänka min ambition och acceptera att vi har situationer, som i min berättelse, när vi ska 

ha åtta små barn vid mellanmålsbordet eller byter blöjor på ”löpande” band. Men, som jag ser det, är att 
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sänkta ambitionsnivån, i de här fallen, samma som att sänka den pedagogiska kvaliteten som barnen får 

och lägga ett högre krav på barnen att klara sig själva vilket kan skapa stress hos dem.  

Kanske måste vi sänka vår ambitionsnivå en period under vårt implementeringsarbete av läroplanen för 

att få den inkörd. I så fall måste det vara ett uttalat val från vår ledning så alla pedagoger är införstådda 

och medvetna om det. Just för att inte riskera att en attitydförändring ska ske hos oss pedagoger kring 

betydelsen att vara delaktiga och närvarande även under barnens rutiner och lek. 

Jag kan förstå om det verkar som om jag är motståndare till vårt nya arbetssätt, det kan nog framstå så 

eftersom jag säger att jag inte tycker det fungerar. Men det jag reagerar på är vår struktur för möten, 

reflektion, egen planeringstid och planeringsmöten, som gör att vi måste ta tid från barnen. 

Pedagogernas egen planeringstid borde vi kunna överens om när vi ska lägga men att förbättra den 

övriga strukturen inser jag kan bli svårt eftersom det alternativ jag ser finns skulle innebära kvällsjobb 

för pedagogerna. Oavsett så har jag, liksom alla pedagoger, ansvar för den pedagogiska verksamheten. 

Det gör mig också ansvarig att påpeka brister. Därför känns det också viktigt att starta dialoger mellan 

mig och mina kollegor men även med förskolans ledning för att se om man kan få till en förändring. 

Annars kan man, för att öka den pedagogiska kvaliteten på våra förskolor, öka våra resurser. Med mer 

resurser, i form av personal, ser jag inga hinder till att implementeringen av läroplanen ska ge en 

kvalitetsökning som täcker hela vår verksamhet och gynnar barnen. Men det är en fråga för ledningen i 

viss mån men framför allt för våra politiker. 

 

Praktisk kunskap 

 

Filosofen Fredrik Svenaeus är professor vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. I 

Vad är praktisk kunskap? skriver Svenaeus om den praktiska kunskapens teori och han menar att det är 

en kunskap vi har iförlivad i vår kropp och vi använder den i många aktiviteter utan att reflektera, som 

till exempel när vi borstar tänderna och cyklar. Men framför allt pratar man om praktisk kunskap i 

yrkeslivet och huvudsakligen i mellanmänskliga yrken där vår förmåga att möta andra människor är 

viktig. Den praktiska kunskapen är en personligt erövrad kunskap som utövas intuitivt i vår gemenskap 

med andra (Svenaeus 2009b, s. 12-13). Den bygger på våra erfarenheter av att vara och handla som 

människa tillsammans med andra (Svenaeus 2009a, s. 87).  

Christian Nilsson, även han aktiv filosof inom Centrum för praktisk kunskap, skriver i Vad är praktisk 

kunskap? om den grekiske filosofen Aristoteles som var aktiv på 300-talet f. Kr och hans kunskapssyn. 
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Aristoteles skiljde på olika sorters kunskap. Episteme kallade han den vetenskapliga kunskapen, det vill 

säga en teoretisk kunskap, ett teoretiskt tänkande, som alla kan lära sig men som vi inte har speciellt stor 

användning av i konkreta handlingssituationer (Nilsson 2009, s. 44-45). I handlingssituationer använder 

vi oss istället av den praktiska kunskapen vilket Aristoteles delade upp i två olika mänskliga aktiviteter. 

Dels var det den planerade handlingen som kräver en kunskap eller en kunnighet som Aristoteles 

kallade techne, som hjälper oss att veta hur vi ska framställa något, som till exempel en stol.  Dels var 

det när handlingen är målet i sig och som kräver fronesis, en kunskap som Aristoteles kallade för den 

högsta formen av praktisk kunskap och som är en klokhet som kräver ”omdömeskraft” (ibid. s. 46-50). 

Aristoteles lär själv ha sagt att fronesis är:  

 ”…känna rätt känsla, av rätt anledning, vid rätt tidpunkt, i lagom mängd- kort sagt, att känna det 

som situationen kräver för att kunna handla på ett klokt sätt genom känslans drivande kraft.”  

(Svenaeus 2009a, s. 95).  

Alla dessa kunskaper behöver jag ha på mitt arbete på förskola. Jag behöver ha episteme, teoretisk 

kunskap, då jag måste veta vad som står i våra styrdokument och ha kunskap om barns utveckling. 

Techne använder jag mig av när jag byter blöjor på barnen, bakar sandkakor i sandlådan med dem eller 

målar med barnen i ateljén. Och fronesis är en viktig kunskap jag behöver ha för att kunna bemöta 

kollegor, barn och föräldrar på ett klokt sätt.  

Vad använder jag då för kunskap i min berättelse? Använder jag mig av fronesis, praktisk kunskap? 

Som jag ser på kunskapsbegreppet fronesis handlar det om att ha förmågan att i mötet med andra 

intuitivt se, tolka och förstå hur jag ska handla för att bemöta dem på bästa sätt. Det är en yrkeskunskap 

som jag har byggt upp och som gör att jag instinktivt vet hur jag ska förhålla mig och handla mot varje 

person. Jag vet när jag ska hålla mig mer passiv och när jag behöver agera och hur. Varje handling är 

unik men fronesis är också föränderlig genom ny erfarenhet jag får.  

Här är jag i en situation när jag inte vet hur jag ska handla. Min intuition säger att jag bör vara med 

barnen men oavsett det kämpar jag på med mina uppgifter trots att jag var stressad och att det inte 

kändes rätt mot barnen. Eller använder jag mig kanske av fronesis? Kanske är det klokt att kämpa på 

med blöjbyten och madrasser för stunden? Jag signalerar samtidigt till mina kollegor att jag vill göra en 

förändring för att jag inte tycker det fungerar men att jag vill att vi ska diskutera problematiken 

tillsammans. Som jag såg det kunde jag inte förändra någonting just där och då i situationen men under 

ett möte skulle vi kunna diskutera tillsammans i lugn och ro och förhoppningsvis mötas i en förståelse 

för varandra. Att vi i arbetslaget har förståelse för varandra tycker jag är den bästa förutsättningen för att 
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tillsammans kunna skapa förändringar och hitta nya lösningar. Lösningar som fungerar bra för både 

barn, pedagoger och föräldrar.  

I mitt möte med Milles mamma berättade jag endast vad som hade hänt för att förklara Milles 

kattmålning. Jag såg att Milles mamma blev upprörd och jag förstod henne. Kanske var det klokt av mig 

att inte ge mig in på fler förklaringar eller diskussioner med henne. Skadan var redan skedd och det som 

hade hänt hade hänt. Det kunde jag inte ändra på varken genom fler förklaringar eller genom 

bortförklaringar. Om jag hade gett Milles mamma en bakgrund till händelsen, finns istället risken att 

hon hade blivit mer upprörd eller att hon känt sig otrygg att framöver lämna Mille hos oss på förskolan. 

Fenomenologisk syn på praktisk kunskap, enligt Svenaeus, är det de kallar den ”levda kroppen” och 

dess kunskaper. De menar att i all mänsklig verksamhet krävs ett bakgrundskunnande eller en 

”förförståelse” som vi alltid bär med oss (Svenaeus 2009b, s. 13). För mig stämde inte längre den 

förförståelse jag hade om mitt jobb. De senaste åren har min praktik förändrats. För att förstå de 

förhållanden som påverkar mig och mitt jobb och det sammanhang jag är i krävs också att jag skaffar 

mig ny teoretisk kunskap, episteme. Jag har genom att skriva min essä skaffat mig denna nya kunskap 

som till exempel bakgrunden till revideringen av Läroplanen för förskola och samhällets utveckling. Att 

under skrivandet även ha reflekterat över dilemmat har även gett mig insikt om vikten av att skapa 

dialog mellan mina kollegor och likaså med ledningen. Den nya kunskap jag fått vidgar min förståelse 

för situationen och ger mig nya sätt att förhålla mig till den. På så sätt menar jag att jag har utvecklat 

min förförståelse men även fått nya förutsättningar att använda mig av fronesis för att kunna handla 

klokt.  

 

Slutord 
 

Jag har med min essä fått en större insikt och förståelse för hur dagens samhällsutveckling hänger ihop 

med revideringen av Läroplanen för förskola och min arbetssituation. Samtidigt som jag inser att det är 

viktigt att vi följer Läroplanen för förskola för att kunna ge barn den kunskap de behöver för att klara 

sig i samhället när de växer upp och som vuxna, och för vårt samhälle att kunna ha kompetenta 

invånare, så framgår det även i min undersökning att pedagoger på förskolor upplever att arbetsbördan 

och stressbelastningen är hög. Även i samhället och arbetslivet i stort har tempo och krav på individen 

ökat vilket även påverkar oss på förskolan.  
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I min arbetsgrupp reagerar vi inte likadant på vår arbetssituation. Det kan bero på att alla människor 

reagerar olika på stress och har olika stressorer. Dessutom kan stress både vara en negativ och positiv 

kraft. Stress och krav hänger ihop och ett sätt att sänka sin stress är också att sänka sina krav, eller sin 

ambitionsnivå. Jag ser en risk att vi omedvetet sänker våra krav för att klara av vår arbetssituation, vilket 

jag tycker är viktigt att vi medvetandegör för att inte även sänka den pedagogiska kvaliteten för barnen. 

På samma sätt ser jag en risk att vi pedagoger, också för att hantera stress och krav, förminskar 

betydelsen för omsorg, fostran, rutiner och lek som lärandesituationer för barnen och som också kräver 

att vi pedagoger är närvarande och engagerade. Vi har en ökad arbetsbelastning som gör att vi prioriterar 

bland våra uppgifter. Till stor del, tror jag, att vi både är omedvetna om att vi gör en prioritering och om 

de konsekvenserna det innebär för barnen. Eftersom alla pedagoger har ett ansvar över den verksamhet 

barnen får och över den pedagogiska kvaliteten ligger det också i allas vårt intresse att reflektera över 

hur hela verksamheten fungerar. 

 

För mig och Anna, som blir stressade av vår arbetssituation, kan det få konsekvenser för vår hälsa om 

arbetsbelastningen fortsätter. Även om stress inte är farlig, om man bara får tillräckligt med vila som 

motvikt, så kan långvarig stress utvecklas till att bli kronisk. Dessutom är brist på inflytande på sin 

arbetsplats en stor bidragande faktor till stress. Därför är det viktigt att vi försöker påverka vår 

arbetssituation både med våra kollegor och med ledningen. Det är mitt ansvar som anställd att känna till 

Arbetsmiljölagen och försöka motverka de miljörisker som finns på min arbetsplats. En bra arbetsmiljö 

skapar bra förutsättningar för de anställda att kunna samarbeta och använda sin kunskap. 

 

Jag kunde se att pedagogernas arbetssituation även påverkade barnen när vi var färre pedagoger i 

barngruppen på grund av våra arbetsuppgifter. En del av barnen anser jag visade på ett stressbeteende, 

vilket kan bero på att även barns förmåga att hantera stress är individuellt och att en del barn är 

känsligare. Dessutom vill jag påstå att alla barn, mer eller mindre, drabbades av en sämre pedagogisk 

verksamhet i min berättelse. Jag kan även se en risk att vi pedagoger, som ett sätt att handskas med vår 

arbetssituation, kan tappa fokus på varje individs behov. Det blir enklare för oss att ställa samma krav på 

alla barn, vi räcker helt enkelt inte till annars. För Mille skulle det kunna bli en avgörande skillnad för 

hur han utvecklas hos oss på förskolan tillsammans med de andra barnen och för hans tilltro till sig 

själv. Han är ett barn som behöver mycket stöd av oss pedagoger, vilket alla barn kan vara i behov av 

under en period av sitt liv. 

 

Vi lever i ett samhälle som ger barn och vuxna ett högt tempo i både privatliv och i arbetsliv och vi vet 

inte idag vad som händer med barn som utsätts för mycket stress och hur det påverkar deras hälsa som 
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vuxna. Förskolan borde kunna vara en avkopplande plats som kan ge barn den motvikt med vila för 

kropp och hjärna som får barn att kunna hantera och balansera stress. Jag vet att till exempel massage 

och att vistas i naturen sänker stresshormonerna i kroppen. Samtidigt är det som skapar stress hos 

barnen i min berättelse att de har för höga krav att klara sig själva. Den bästa åtgärden för oss att hjälpa 

barnen med stress skulle vara att vi kan vara närvarande pedagoger. Det skulle även påverka min egen 

stress på ett positivt sätt och dessutom skapa bättre förutsättningar för en jämn pedagogisk kvalitet.  

Jag kan genom min essä se att pedagogernas arbetssituation påverkar både pedagoger och barn. Däremot 

är jag inte riktigt klar över för hur jag ska kunna påverka min situation. Det är vår skyldighet som 

pedagoger att följa Läroplanen för förskola och skapa de bästa förutsättningar vi kan för att ge barnen 

en bra verksamhet. Detta ger i sin tur en arbetsbörda som skapar stress för pedagoger och barn och en 

ojämn pedagogisk kvalitet på verksamheten. Samtidigt är att ha inflytande och att kunna påverka sitt 

arbete viktigt för trivseln och för att motverka stress och jag inser att jag måste försöka påverka min 

situation. Vissa förändringar, som till exempel vår egen planeringstid, borde vi pedagoger tillsammans 

kunna åstadkomma genom samtal och ökad förståelse för varandra. Däremot kan det nog bli svårt att få 

till en större förändring. Chefen är ansvarig över arbetsmiljön men även över personalen, den 

pedagogiska verksamheten och ekonomin vilket jag tror utgör en svår balans och begränsar chefens 

handlingsfrihet. Samtidigt är närvarande pedagoger, inte en garanti för, men väl en förutsättning för den 

pedagogiska kvaliteten på förskolan och för att barnen ska kunna växa upp till välmående vuxna med 

den kunskap de behöver för att kunna möta samhället och sin framtid. 

 

Vidare forskning 
 

I en artikel i Pedagogiska Magasinet har Maria Nöjd intervjuat Pia Williams och Sonja Sheridan som 

tillsammans med Ingrid Pramling Samuelsson håller på att forska om hur barngruppens storlek påverkar 

kvaliteten på förskolan. Dessa rutinerade forskare har i denna studie ställt enkätfrågor till 800 

förskollärare och intervjuat och filmat personal och barn på förskolor i hela landet och deras 

forskningsrapport beräknas vara klar 2014 (Nöjd 2013, s. 22-25). Jag välkomnar denna studie då jag 

förväntar mig att den förutom barnantalets påverkan på kvaliteten även kommer synliggöra hur 

pedagogernas ökade pedagogiska arbetsuppgifter inverkar (ibid. s. 24). För mig handlar kvaliteten på 

förskolan inte bara om hur stora barngrupper vi har, vilket alltid har varit ett hett debattämne, utan även 

att pedagogerna har andra arbetsuppgifter som tar tid från barnen. Även då är vi färre pedagoger som 
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ska hinna med att se barnen och vara närvarande i barngruppen vilket ger en sämre pedagogisk kvalitet. 

Detta anser jag är viktigt att det uppmärksammas. 

Det skulle behövas mer forskning om hur pedagoger påverkas av arbetsbelastning och stress i sitt arbete 

på förskolor för att kunna få mer kunskap i syfte att förbättra arbetsmiljön. Det är även viktigt att forska 

om barnens arbetsmiljö för att få kunskap om vad och hur ett barn påverkas av stress för att avgöra vad 

som är bra och dåligt för våra barn på förskolorna. Det är även av vikt att få kunskap om hur barn som 

utsätts för stress påverkas på lång sikt och vad det kan få för konsekvenser för deras hälsa för att kunna 

arbeta med att förebygga och motverka effekter av stress. 
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