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Abstract 

 

My essay is about a dilemma that I often face at my work in preschool – how to handle 

children and parents that show up late for school. It often becomes a problem when different 

values are in conflict, as can happen when colleagues have different views on how to handle 

daily activities and teaching. Furthermore, the needs of the individual and the group as a 

whole, in terms of structure and rules, may be in conflict against what’s practical in the 

situation when parents and children show up late. My essay contains two stories about 

situations at my work in preschool that illustrate the dilemma. I will use those two situations 

as a base, as I reflect over the dilemma using different types of theories. The purpose with this 

essay is to bring into light and investigate a problem I believe many teachers have. The 

consequence of my investigation will affect the children’s opportunities to find their time at 

preschool both instructive and fun, and that they also receive the care and treatment they 

deserve.  

In my essay I have investigated how it is possible for an educator to understand and relate to 

these types of situations. I have also reflected on my own approach in the situation, why I do 

as I do, what seems to work and what seems to create problems. 
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Sammanfattning 

 

Min essä handlar om ett problem som jag ofta mött i mitt arbete på förskolan – hur man ska 

hantera barn och föräldrar som kommer sent. Det blir ofta ett dilemma när olika värden ställs 

mot varandra så som kollegornas olika synsätt på verksamheten och på lärande, individ och 

gruppens behov och strukturer och regler mot vad som är praktiskt i situationen. Jag inleder 

essän med två berättelser om situationer från mitt arbete i förskolan som illustrerar dilemmat. 

Dessa situationer tar jag sedan som utgångspunkt när jag reflekterar över dilemmat med hjälp 

av olika teorier. Syftet med denna essä är att belysa och undersöka ett problem som jag tror 

många förskollärare möter. Hur det hanteras får konsekvenser för att alla barn ska få 

möjlighet att få uppleva sin tid på förskolan som både lärorik och rolig, och för att de ska få 

den omsorg och bemötande som de förtjänar.  

I min essä har jag undersökt hur det är möjligt att som pedagog förstå och förhålla sig till den 

här typen av situationer. Jag har även reflekterat över mitt eget förhållningssätt i situationen, 

varför jag gör som jag gör och om vad som tyckts fungera respektive innebära problem.  

 

 

Nyckelord: 

Förhållningssätt, etik, individ, grupp, acceptans och kommunikativt perspektiv. 
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Min berättelse: 

Utflyktsdagen 

Det är torsdag morgon och jag slänger en blick mot klockan som sitter på väggen i hallen, den 

visar halv nio. Min kropp är fortfarande lite uppe i varv och stressad när jag öppnar dörren 

och kliver ut på entrétrappan som leder ut till förskolans gård. Skönt att jag ändå kom i tid, det 

var på håret, hade inte min son Jonas behövt gå på toan precis när vi hade kommit runt hörnet 

hemma så hade det inte behövt bli så stressigt tänker jag. Men han kunde egentligen inte rå 

för det heller att han plötsligt blev kissnödig och behövde skynda sig. Som tur var hade vi inte 

hunnit så långt tänker jag för mig själv. Å, stackars Jonas som fick höra min irritation tänker 

jag och får en liten konstig känsla i magen. Jag går mot stora gården och stressen börjar lägga 

sig och jag känner mig lugn nu. Gården har så smått börjat fyllas med barn, föräldrar och 

personal. Det är bara jag som har kommit ut från personalen på min avdelning där småbarnen 

går. Mina andra två kollegor Anette och Lena är kvar inne och håller på klär på några barn 

som fortfarande är inne och kom tidigt i morse.  

Vid trappan möter jag två flickor från den andra avdelningen ”Hej!” säger den ena flickan ”Vi 

ska gå på utflykt” säger den andra med mungiporna uppdragna nästan så det täcker hela 

ansiktet. ”Ja det ska ni, och jag med” svarar jag tillbaka. Flickorna går vidare och 

ryggsäckarna har de redan satt på sig. Jag går vidare till stora gården, där möter jag Pelles 

pappa som precis lämnat Pelle. Vi hejar på varandra och samtalar snabbt om det fina vädret 

idag och därefter försvinner han ut från grinden. Jag tittar på min klocka, tjugo i nio visar den. 

De flesta barn från båda avdelningarna har nu kommit ut på gården. Två kollegor från den 

andra avdelningen har ställt sig vid grinden. I dag ska treårsgruppen gå till skogen och jag ska 

följa med, de har börjat samla ihop barnen vid grinden. En flicka i tvåårsåldern har nyligen 

kommit med sin mamma och jag går fram för att möta dem. Flickan som heter Anna håller sin 

mamma hårt om halsen och har ingen lust att släppa henne. Jag försöker tillsammans med 

mamman få henne att vilja släppa sin mamma så att hon kan gå. Men hon vill inte släppa taget 

om henne. 

Vi går till gungorna för att prova om det kan hjälpa henne att tänka på något annat än 

mamman. När vi kommer fram till gungorna ser jag att hennes ansikte lyser upp och hon vill 

genast få hjälp att bli upplyft till gungan. När vi står där mamman och jag bredvid Anna ropar 

den ena kollegan som nu har samlat ihop barnen för avgång till mig att ” nu är klockan snart 
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nio och vi måste börja gå strax om vi ska hinna för vi måste vara tillbaka till elva”. Samtidigt 

som hon ropar ser jag i ögonvrån att Annas mamma blir stressad, hennes kropp rycker till och 

hon vrider sig snabbt mot Anna och går fram till henne ”nu måste jag gå, hejdå vi ses sen” 

säger hon och skyndar sig därifrån. Själv står jag kvar bredvid Anna och börjar titta mig runt 

på gården för att se om någon annan personal från min avdelning kan ta över min plats så att 

inte Anna ska känna sig ensam. Men ingen finns i närheten. Jag kan inte lämna henne här 

själv tänker jag och jag måste gå nu, de andra väntar på mig. Jag lyfter ur Anna från gungan 

och lämnar henne till en kollega från den andra avdelningen som precis kommit mot oss och 

går sakta ifrån henne. Jag nästan smyger i väg så hon inte ska märka att jag går. Hon kan bli 

så ledsen när någon av personalen från hennes avdelning går i väg. Jag känner mig lite dum 

som lämnar henne så där. Det känns bättre när jag hör att hon inte gråter eller verkar ledsen. 

När jag kommer fram till grinden visar det sig att Patrik och Lina inte har kommit än, var är 

de nu då? Varför har de inte kommit än? Vi måste ju gå nu tänker jag och blir lite stressad 

igen.  

Jag springer bort till min kollega Lena som nyligen har kommit ut från dörren. Jag går fram 

till henne och talar om att Patrik och Lina inte har kommit än och att vi måste gå nu.   

– Kanske en av er kan vänta in barnen och resten kan börja gå i förväg, säger hon. 

 – Bra förslag, svarar jag.  

Jag går ut på gården igen där möter jag kollegan Lotta från den andra avdelningen. Jag talar 

om för henne om vårt förslag som jag tycker var en bra lösning. Men hon tycker inte som vi, 

hon tycker att vi alla ska gå och säger till mig att ” barnen som inte har kommit får vara kvar 

på gården. De måste lära sig att passa tiden”. Jaha, okej tänker jag för mig själv då gör vi väl 

så. Jag går snabbt mot grinden där alla väntar. När jag kommer fram och vi är på väg ut från 

grinden ser jag Lina och hennes pappa småspringa lite längre bort på gården, ”Ni kan gå i 

förväg” säger jag till de andra som nu står på vägen redo för att gå. Jag väntar in henne medan 

de andra börjar gå. Oj hon har ingen väst tänker jag, jag springer i väg för att hämta en väst 

till henne. När jag kommer tillbaka och hon har fått på sig sin väst ser jag Patrik komma med 

sin mamma. Å, nej han har heller ingen väst tänker jag och springer snabbt i väg för att hämta 

en. När jag kommer tillbaka med västen och Patrik har fått på sig den och vi är klara för att gå 

säger Patriks mamma till mig ”Tack snälla för att du väntade på oss”.  
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En dag i sandlådan 

Dagarna går och jag sitter i sandlådan med några barn när Martin dyker upp vid grinden med 

sin mamma och lillasyster. Martin går sakta bakom mamman och ser ut som han har varit 

ledsen, ögonen är röda, det finns spår av tårar på hans kinder. En kollega kommer emot dem 

och hejar. Hon säger till Martins mamma att resten av hans grupp har precis gått i väg. I dag 

var det Martins grupp som skulle gå på utflykt.” Ja det förstår jag, det är bra, för han behöver 

få se vad som händer när han bråkar så på morgonen ” svarar mamman. Mamman berättar att 

Martin nu på morgonen har varit arg och hysterisk för att han inte fick sin vilja igenom när de 

nästan var färdiga att gå. Han ville ta med sig sin surfplatta till förskolan. Martin vänder sig 

om där han står bakom mamman. Han tittar på mig och barnen som sitter i sandlådan och 

börjar gå mot oss. Han sätter sig ner bredvid och börjar gräva i sanden. Mamman går fram till 

Martin. ”Hejdå, nu går jag”, säger hon och kramar om honom, och går ut genom grinden. ”Jag 

ska göra en tårta” säger han till mig och ser att hans mungipor börjar forma sig som en måne 

fast en liggande sådan. Han ser glad ut och hans tystnad är som bortblåst. Han börjar prata och 

berätta om det ena och de andra. ”Titta vad jag har gjort!” ropar han plötsligt och visar en 

sandkaka med röda bär på ”Det är en tårta”. Barnen i sandlådan tittar nyfiket och vill nu också 

göra tårtor. Att hans dag började med bråk och skrik och att han missat utflykten verkar nu 

inte beröra honom.  

När jag sitter här i sandlådan med barnen omkring mig som är fullt sysselsatta med sina 

tårttillverkningar och samtidigt tittar på Martin som har mungiporna uppdragna och verkar 

nöjd börjar jag plötsligt fundera på det min kollega Lotta sa till mig för några dagar sen ”De 

måste lära sig att passa tiden” och på situationen i dag med Martin. Visst, jag kan medge att 

jag själv har tyckt samma sak som min kollega. Men när hon sa så till mig den här dagen blev 

det så markant och anmärkningsvärt. Det lät så konstigt och overkligt i mina öron fast jag 

själv har sagt samma sak, men som jag själv inte tidigare reflekterat över. Men nu blev det så 

uppenbart för mig och min första tanke som dök upp när hon sa så var - hur ska barnen kunna 

lära sig att passa tiden? 

Nu när jag sitter här och funderar så tror jag att jag på något sätt förstår hur min kollega Lotta 

tänker när hon säger så, för hur skulle vi annars kunna ha en bra och fungerande verksamhet 

om de ska få drälla in när som helst. Speciellt på våra utflyktsdagar som är en del av 

verksamheten och där föräldrarna har blivit informerade och vet att det är viktigt att de 
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kommer i tid. Ska vi hålla på att vänta in barnen kommer vi aldrig att komma i väg och 

föräldrarna kommer heller aldrig lära sig att förstå att tiden är viktig för verksamheten. 

Visst kan man se det som en självklarhet att man måste passa tiden och som vuxen får man ta 

konsekvenserna som blir när man kommer försent. Men för ett litet barn kanske det inte är så 

självklart att förstå och kunna ta konsekvenserna som blir, tänker jag. Som i Martins fall: han 

kanske ser nöjd och oberörd ut att han inte fick följa med men det är bara min egen tolkning 

av hans kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vad vet jag egentligen? Nu kanske det är så att han 

inte bryr sig och tycker det är helt okej att vara med oss som är kvar på gården istället men 

bara för att han ser glad ut nu behöver inte betyda att han är nöjd. Det är kanske ligger och 

bubblar en massa känslor där inne i hans lilla kropp och tankar som försöker förstå.  

Ja, jag förstår och kan delvis hålla med min kollega Lotta att det är föräldrarna som måste lära 

sig att passa tiden för barnet kan inte det själv. För på deras egen klocka har kanske tiden inte 

ens börjat existera. Där visar den lek och tillfredsställelse men samtidigt blir jag lite 

fundersam. Det kanske är så att det inte är föräldrarna vi straffar om de kommer försent utan 

det blir barnet som blir mest straffat och kanske lidande. Det blir barnen som får ta 

konsekvenserna eller har jag fel? tänker jag för mig själv.  

Helt plötsligt när jag sitter där i sandlådan i min lilla värld med funderingar kring torsdags 

situationen och det som hände i dag med Martin blir jag påmind av att jag har barn runt 

omkring mig. Det är Sara som får mig komma tillbaka till verkligheten igen 

– Malin, kan du vända på den här, säger hon  

Sara sträcker fram sin stora hink som är full med sand.  

– Visst kan jag göra det, svara jag.  

Vi sitter där ett tag, barnen och jag, och gräver i sanden och gör massor med tårtor tills barnen 

från utflykten kommer tillbaka. Då blir det rörelse på gården och barnen i sandlådan avbryter 

sin lek och drar sig bort mot andra sidan gården. Dagen fortlöper och det blir eftermiddag och 

arbetsdagen börjar gå mot sitt slut och det är dags för mig att bege mig hemåt. På hemvägen 

börjar tankarna vakna till liv igen och far i väg från det självklara mot det ouppklarade. Jag 

kan inte låta bli att fundera på min kollegas utsaga och dagens händelse. Hur ska man kunna 

tillgodose den enskilde individen?  Det kanske är så att min kollega har rätt i det hon säger 

tänker jag. Det kanske är jag som måste inse att det inte alltid kanske går att tillgodose varje 
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individs önskemål och behov även om man gärna vill kunna det. Speciellt de tillfällen där vi 

har fasta och tidsanpassade aktiviteter där man ska tillgodose önskemål, behov hos en hel 

grupp.  

 

Syfte och frågeställningar 

När jag reflekterar över situationerna som uppstår i berättelsen kan jag inte låta bli att 

funderar på om det är rätt att behandla alla på samma sätt. För det kanske är så att min kollega 

Lotta i den första berättelsen helt enkelt har tröttnat på att en del föräldrar ofta kommer för 

sent och därför säger så som hon gör. Och om det skulle vara så har hon all rätt att känna så, 

för visst kan det vara tröttsamt att alltid behöva vänta in samma föräldrar. Men oavsett hur 

tydligt vi visar dem och tjatar kan man fråga sig om de verkligen kommer lära sig att passa 

tiden? Då tänker jag på tidsoptimisterna som kanske aldrig kommer lära sig att komma i tid. 

Men sen finns det de som alltid kommer i tid i vanliga fall, tänker jag, men råkar komma 

försent en enstaka gång för att det uppstod något oförberett just denna morgon när de skulle 

iväg. Jag som är förälder vet att det kan inträffa oförutsebara situationer som i Martins fall.  

Visst, nu tyckte Martins mamma att det var bra för honom att se själv vad som händer när 

man kommer försent. Men när jag funderar på det så kanske det var ett försvar för att dölja sitt 

eget dåliga samvete.  Hon kanske hade dåligt samvete för att det blev som det blev den där 

morgonen och som dessutom ledde till att de blev sena. Martin ville ha med sig sin surfplatta 

till förskolan och förstod kanske inte att bråket om den hade ett samband med att han missade 

utflykten.  

Förutom att mitt problem handlar om att kunna hantera barn och föräldrar som kommer 

försent så har jag insett att vi i mitt arbetslag tänker och har olika inställningar som skapar ett 

problem i sig. För vem säger att mitt sätt är bättre än ditt sätt, hur ska jag eller vi i arbetslaget 

kunna förhålla oss till barnen när vi har olika tankesätt?  

Nu menar jag inte att vi måste börja tänka lika. Visst måste vi få tänka, tycka och ha olika 

åsikter men som jag ser det så är vi ju ett arbetslag där vi måste försöka mötas och komma 

överens för barnens bästa. För som jag själv upplever det i den ena situationen är att jag väljer 

att följa kollegans sätt att handla, fast jag själv tycker att man kan lösa det på ett annat sätt. 

Men jag finner mig i det utan att stanna upp och fråga min kollega hur hon tänker. Nu fanns 
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det inte riktigt tid till det heller, men jag kunde gjort det efteråt men lät det istället passera. 

Om vi inte kan mötas och komma överens kanske det blir så att vi väljer att gå åt olika håll, 

tycker och handlar olika. Det kanske till och med skapar en osämja i arbetslaget. Det är väl för 

barnen vi gör det här eller? Det är väl dem som ska tycka det är roligt, trivas och må bra på 

förskolan tänker jag.  

Mitt syfte med denna essä är att reflektera över problemet som handlar om att kunna förhålla 

sig till barn och föräldrar som kommer för sent, när man har inplanerade aktiviteter. Det 

handlar om en situation där jag upplever svårigheter att veta hur jag och mina kollegor ska gå 

tillväga på bästa sätt så att alla barn får möjlighet att uppleva sin tid på förskolan både som 

lärorik och rolig, men också får den omsorg och bemötande som de förtjänar. Men där vi 

pedagoger inte delar samma uppfattning om vad som är det bästa sättet. Hur gör vi olika och 

hur kan vi pedagoger mötas för att kunna bemöta och tillgodose barnens behov? När jag ser 

tillbaka och reflekterar över situationen kan jag inte undgå att fundera på min egen yrkesroll 

och inställning. Varför delar jag inte samma uppfattning som min kollega i berättelsen? 

Hennes tankesätt kanske är mer realistiskt än mitt med tanke på att vår verksamhet bygger på 

rutiner. Och att välja barngruppens behov istället för det enskilda barnets kanske är det rätta. 

För att kunna få en närmare insikt och förståelse men också kunna belysa problematiken i 

situationerna, har jag tänkt reflektera och undersöka utifrån olika teoretiska perspektiv. Mina 

huvudfrågor i denna essä är: 

 

I relation till problemet att barn och föräldrar kommer för sent - 

* hur kan jag tillgodose både det enskilda barnets och barngruppens behov? 

* i vilken mån förutsätter en fungerande pedagogik att man anpassar sig efter fasta rutiner och 

tider? 
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Metod  

Jag har valt att skriva mitt examensarbete i essäform. Det är en erfarenhetsbaserad metod där 

jag utgår från en egenupplevd situation som speglar ett dilemma. Detta dilemma belyser jag 

sedan med hjälp av olika teorier. Denna skrivform används inom ämnet praktisk kunskap 

bland annat på Södertörns högskola. Maria Hammarén som är docent i yrkeskunnande och 

teknologi, skriver i Skriva: en metod för reflektion att genom att använda skrivandet som 

metod kan man både reflektera och synliggöra sina erfarenheter som man har stött på i 

praktiken (Hammarén 2005, s.17). Bernt Gustavsson skriver i Vad är kunskap? En diskussion 

om praktisk och teoretisk kunskap ”de problem vi stött på i praktiken utgör det stoff som vi 

använder för reflektion och teoretisk bearbetning” (Gustavsson 2004, s.9). Genom 

essäskrivande får jag inte bara en möjlighet att synliggöra och undersöka mitt problem, jag får 

också möjlighet att betrakta mig själv i berättelsen, mitt handlande i situationen.  

Jag kommer att under den del av uppsatsen som handlar om teoretiska perspektiv återvända 

till problematiken i situationerna som jag i början av denna essä har beskrivit i två berättelser, 

och som handlar om hur man ska hantera barn och föräldrar som kommer sent när man har 

inplanerade aktiviteter. De perspektiv jag har valt att utgå ifrån och titta närmare på i denna 

essä är: förhållningssätt, etik, individ, grupp, acceptans och kommunikativt perspektiv. Det är 

perspektiv som jag tycker mig ha sett har betydelse för hur man kan förstå mitt problem. 

Kring dem möts och bryts olika värden och synsätt på verksamheten och på lärande, 

människor, behov och på strukturer och regler i förhållande till vad som är praktiskt i 

situationen. Perspektiven utgör grunden för indelningen i olika kapitel. Det första kapitlet: 

Mitt sätt eller ditt sätt - om pedagogers förhållningssätt. Andra kapitlet: Relation mellan 

individ och grupp. Tredje kapitlet: Regler eller praktiska lösningar. Fjärde kapitlet: Att som 

pedagog förhålla sig - acceptera eller ifrågasätta. Femte och sista kapitlet: Ett kommunikativt 

perspektiv. I kapitlen har jag återvänt till situationerna i berättelserna, betraktat dessa om igen, 

undersökt och diskuterat problemet utifrån mina egna tankar och med hjälp av olika teorier 

och perspektiv. Med andra ord har jag vänt och vridit på problemet, försökt förstå hur det är 

möjligt att som pedagog förhålla sig till den här typen av situationer. 

 

Alla namn som förekommer i min berättelse är påhittade utom mitt eget. 
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Mitt sätt eller ditt sätt? 

 – om pedagogers förhållningssätt 

I min berättelse framkommer en viktig parameter som är att hantera att vi pedagoger kan ha 

olika förhållningssätt i situationen. Kerstin Målberg och Maud Sjöblom som är 

specialpedagoger, skriver i Lösningsinriktad pedagogik: för en roligare skola om att ett 

förhållningssätt handlar om vilken inställning, attityd man har som person och intar till något. 

Man kan inta olika sätt att förhålla sig och man väljer medvetet vilket förhållningssätt man 

vill ha i olika situationer (Målberg och Sjöblom 2010, s.45-46). Bodil Halvars-Franzén skriver 

i sin doktorsavhandling Barn och etik: möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers 

vardag om att ett pedagogiskt förhållningssätt oftast ses som att pedagogen förhåller sig till 

det som sker utifrån ett medvetet val eller en pedagogisk strategi. Men det är inte alltid att det 

är så medvetet det som styr pedagogernas handlande (Halvars-Franzén 2010, s.104). Det får 

mig att fundera på vad det är som styr mitt handlande? Vad styr min kollega Lotta? Är det 

medvetna förhållningssätt? Gör vi medvetna val?  

Jenny Gren, socionom med erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar, skriver i 

Etik i pedagogernas vardagsarbete om att begreppet förhållningsätt oftast förknippas med 

etik. Etik som kommer från det grekiskans ethos betyder hemvist, sedvana, bruk, sätt att bete 

sig. Hon skriver också att etik handlar om att se över sitt förhållningssätt. När man ägnar sig 

åt etik på det personliga planet är det att se på sitt eget handlingssätt och fundera över vilka 

värderingar, regler och normer som styr det, varför man förhåller sig som man gör. Hon tar 

även upp om att när man pratar om förhållningssätt brukar man använda begreppet moral. 

Moral som avser om ens handlingar är goda eller onda, eller man gör rätt eller fel (Gren 2001, 

s.13-14). 

Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi samt Arne Johan Vetlesen, docent i 

filosofi, båda vid Oslo universitetet, skriver i Etik i arbete med människor att genom etik kan 

jag betrakta situationen på avstånd, se vad som står på spel, se saker på distans och med 

andras ögon. De menar att etik handlar om att man är delaktig och involverad med människor 

vi arbetar med (Henriksen och Vetlesen 2001, s.19). I förskolläraryrket interagerar vi hela 

tiden med både barn, föräldrar och kollegor. Ann-Sofie Hansson – Pourtaheri som är 

psykolog, skriver i Trygga och otrygga möten. Vardagsetik och bemötande i arbete med 

människor att reaktioner styrs av vårt inre, våra erfarenheter och förväntningar och hur vi 



12 
 

tolkar situationen just då. Våra möten med människor kan ge olika reaktioner. Goda möten 

väcker positiva känslor men otrygga möten kan skapa rädsla, uppgivenhet, frustration med 

mera. När mötet inte blir som man har tänkt sig, som till exempel i mitt möte med kollegan 

Lotta ute på gården, är det viktigt att vi försöker förstå vad orsaken berodde på för att kunna 

hitta nya möjligheter och lösningar (Hansson – Pourtaheri 2001, s.15). Då kan vi behöva 

anstränga oss för att se och förstå varandras olika förväntningar på hur vi ska vara och vad vi 

ska göra. I min uppsats vill jag nu titta lite närmare på pedagogernas förhållningssätt och mitt 

eget i relation till situationerna i mina berättelser. 

 

Relation mellan individ och grupp 

Jag kommer nu titta närmare på det dilemma som uppstår i mina berättelser. Jag återgår till 

situationen i den första berättelsen. Jag far hit och dit på gården - från Anna som vill gunga, 

till gruppen som väntar att få gå, upp till kollegan Lena för att få hjälp att lösa situationen med 

barnen som är sena. Jag försöker febrilt tillgodose allas behov och intressen. I Läroplanen för 

förskolan Lpfö 98/10 står det ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov 

respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket 2010, s.8). 

Dessutom står det att ”… verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan” (Skolverket 

2010, s.5).   

Läroplanen betonar att detta är vårt ansvar. Jag som pedagog vill också så mycket det går 

klara av att tillgodose alla individers behov och intresse och dessutom gruppens som en 

helhet. Trots det- så kommer det att uppstå situationer där jag som pedagog kommer att 

behöva överväga och välja vad och vem jag ska prioritera, de enskilda individerna, Anna och 

de försenade barnen? eller gruppen, barnen som väntar på att få gå på utflykt? För att återgå 

till situationen med Martin som nu inte fick följa med på utflykten för att han och hans 

mamma kom försent. Hur blev hans behov tillgodosedda? Han ser nöjd ut där han sitter med 

ett leende på läpparna, han gräver i sanden och samtalar med oss som sitter runt omkring 

honom. Han har nyligen fått veta att hans grupp har gått utan honom något som han inte hade 

möjlighet att påverka. Men det kanske inte gjorde honom något eller? Nu hade Martin inget 

val. Han fick finna sig i det oavsett vad han ville. Men om Martin hade fått möjlighet att 

kunna påverka sin situation vad hade han valt då? Att vara kvar med oss eller följa med 

gruppen? Eva Johansson är fil. dr i etnologi och forskare vid Centrum för 
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Konsumentvetenskap. Hon skriver i ”Att närma sig barns perspektiv. Forskares och 

pedagogers möten med barns perspektiv” om att en förutsättning för att kunna förstå den 

andre, barnen i det här fallet är igenom kommunikation. Men kommunikation behöver inte 

handla om det som sägs med ord utan det som också visas i gester, ansikts- och kroppsuttryck 

och tonfall. För att förstå barns perspektiv oavsett om de kan uttrycka sig verbalt eller inte så 

måste man som pedagog försöka se hela situationen, försöka förstå deras avsikter, deras 

uttryck för mening och deras erfarenheter (Johansson 2003, s.44). Elisabeth Arnér som är 

fil.lic. i pedagogik och har arbetat som lärarutbildare i många år vid Örebro universitet samt 

Britt Tellgren som också är fil.lic. i pedagogik, skriver i Barns syn på vuxna: att komma 

närmare barns perspektiv där de också tar upp om vikten med kommunikation, där de menar 

att om man verkligen ska kunna inta ett barns perspektiv är det viktigt att man samtalar med 

och lyssnar på barnen. Det är då vi vuxna kan börja förstå hur barnen tänker, upplever och ser 

världen utifrån barnens perspektiv (Arnér och Tellgren 2006, s.40). 

Eftersom varken jag eller någon annan samtalar med Martin om hur han känner och upplever 

det så kan vi aldrig riktigt veta vad som rör sig i hans huvud. Nu kanske det var så att han var 

nöjd med tillvaron att få vara kvar på gården tillsammans med oss, men det kunde lika väl 

varit så att han inte alls var det. Dessutom är kanske inte nöjdhet det enda möjliga behovet. 

Att förstå barnet är förstås viktigt i sådan här sammanhang, om man ska kunna tillgodose 

deras önskemål och behov. Men man kanske också måste tänka sig att ett barn behöver 

uppleva sådant som inte bara är behagligt, att de även kan behöva lära sig saker som är 

jobbiga, som att det får konsekvenser att komma för sent.  

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson som är professorer i pedagogik vid 

Göteborgs universitet, skriver i Förskolan: barns första skola! om det individuella och det 

kollektiva, där de menar att ofta står pedagogerna inför övervägande av ett dilemma när det 

gäller hur man ska handla i förhållande till enskildas behov och intressen, respektive 

gruppens. Det kan handla om att enskilda barn ibland måste avstå sina egna önskningar och 

idéer till förmån för gruppens välbefinnande. De menar att ibland uppstår det situationer där 

man som pedagog blir tvungen att välja antingen gruppen eller individen av olika skäl. Som i 

mitt fall med lilla Anna i berättelsen som inte ville släppa sin mamma. När hon kom fram till 

gungorna så sken hon upp och ville genast sätta sig på en av gungorna. Men tyvärr kunde jag 

inte tillgodose hennes behov och intresse för jag var tvungen att gå till de övriga barnen som 

väntade, och det fanns ingen kollega närvarande som kunde ta över och hjälpa henne eftersom 

hon inte har lärt sig att göra fart själv. För att inte behöva lämna henne ensam tog jag ner 
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henne från gungan. Johansson och Pramling Samuelsson menar också att det kan vara tvärtom 

- där ett barns behov prioriteras framför gruppens (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, 

s.19-20).  

I den första berättelsen hann barnen Lina och Patrik precis komma när gruppen skulle gå iväg 

eftersom gruppen inte skulle behöva vänta. Därmed blev allas behov tillgodosedda. Men om 

situationen hade sett annorlunda ut, om Patrik och Lina inte hade hunnit komma och gruppen 

hade gått, så som skedde i den andra berättelsen med Martin som inte fick delta, vad skulle ha 

hänt då? Väljer man då att låta gruppen gå utan att vänta så hade man valt gruppens och inte 

individens behov. Väljer man istället att låta gruppen få vänta, eller gör man som Johansson 

och Pramling Samuelsson tar upp som ett exempel, att gruppen får avstå sin utflykt på grund 

av att ett av barnen av någon anledning inte kan gå med och det inte finns någon annan 

lösningen än att låta alla stanna kvar. Då hade man valt att prioritera individens och inte 

gruppens behov.  

Lars H Gustafsson är barnläkare, föreläsare och författare. Han skriver i Förskolebarnets 

mänskliga rättigheter om barns rättigheter utifrån barnkonventionen och vårt uppdrag i 

förskolan. Barnkonventionen eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen 

heter är ett världsomfattande dokument som handlar om det enskilda barnets rättigheter. Det 

som står i Läroplanen för förskolan som är förskolornas styrdokument har påverkats och 

utformats en hel del utifrån Barnkonventionen. I boken tar han upp att ”för förskolans del 

innebär det ett uppdrag att se varje enskilt barn och bevaka så att just det barnet får sina 

rättigheter tillgodosedda”. Men det han menar är att i och med detta kan det bli konflikter 

mellan enskilda barnets bästa med gruppen eller kollektivets (Gustafsson 2011, s.38,43). 

Jag tror att hur man än gör och vilken lösning man än väljer så kommer det att finnas en risk 

att konflikter uppstår mellan barn men också mellan föräldrar och pedagoger. Som jag ser det 

är det inte ett enskilt eller ovanligt dilemma utan en av alla utmaningar som man som pedagog 

utsätts för dagligen. Det sker hela tiden att man måste förhålla sig, inte bara till den enskilde 

respektive gruppen utan också till uppdraget som både Läroplanen och Barnkonventionen vill 

betona.  
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Regler eller praktiska lösningar 

Jag funderar på min kollega Lottas utsaga om att föräldrarna får lära sig att passa tiden genom 

att det får konsekvenser för barnen – barn som kommer för sent får stanna kvar. Vad kan 

hennes inställning bero på? Det kan vara så att hon helt enkelt ledsnat på att vissa alltid 

kommer försent. Men det kanske också beror på att hennes inställning har att göra med det 

som Lars Svedberg som är docent och psykolog, skriver i Gruppsykologi. Om grupper, 

organisationer och ledarskap om att gruppen, arbetslaget är beroende av strukturer i 

verksamheten som innehåller riktlinjer och normer där alla vet vad som ska göras, hur det ska 

göras, när och av vem (Svedberg 2012, s.191).  

För min kollega Lotta kan det vara viktigt att följa denna struktur - ordning och reda. Att jag 

och kollegan Lena då helt plötsligt kommer för att ändra på denna struktur för att ta hänsyn 

till den enskilda individen blir då ett hot mot ordningen. Visst kan jag tycka att strukturer är 

viktiga. Det är vad vi förhåller oss till, men när det uppstår dilemman som i min berättelse så 

kanske man måste handla utanför denna struktur. När ett sådant dilemma uppstår så löser man 

det på plats och försöker komma överens. Eller om man inte kommer överens och ser 

situationen som ett återkommande problem då behöver man ta det med ledningen och 

tillsammans diskutera hur man ska gå tillväga i fortsättningen. 

Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen skriver om den tyske filosofen Jürgen 

Habermas (1926-) och hans teorier om diskursetik, där han menar att vi kan komma fram till 

det rätta om vi bara följer den rätta proceduren, det vill säga en dialogbaserad diskussion, där 

allas synpunkter, intressen och värderingar som är inblandade kommer till tals. Diskursetiken 

bygger på en dialog där alla har rätt att delta och bli hörda, där man tar hänsyn till allas lika 

värde och till principen om självbestämmande. För vi är bara likvärdiga i den mån vi tryggar 

varandras rätt att bestämma över våra egna liv. Förutsättningen för att detta ska kunna 

möjliggöras är öppenhet. Maktfaktorerna måste läggas utanför i dialogen. För det viktiga är 

vad som sägs, inte vem som säger det. Om vi är villiga att lyssna på varandras skäl, tar hänsyn 

och respekterar varandra så kommer vi komma fram till en etisk enighet. Det måste ske på 

sådant sätt att jag är villig att pröva om jag har rätt och inte för att få rätt. Diskursetiken 

handlar om att göra det möjligt för människor med olika uppfattningar att mötas och komma 

överens och komma fram till en lösning (Henriksen och Vetlesen 2001, s.163-169). Detta 

skulle kunna betyda för mig och mina kollegor att vi skulle kunna komma fram till ett 
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gemensamt beslut, för som det såg ut i situationen i den första berättelsen med kollegan Lotta 

så var det bara en enda enskilds röst som blev hörd (Lotta).  

Ann Åberg som är förskollärare och arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete inom 

förskolan och Hillevi Lenz Taguchi som är lektor på lärarhögskolan i Stockholm, skriver i 

Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete om att det inte behöver vara 

ett hinder att vi i arbetslaget tänker och gör på olika sätt. Bara vi är överens om hur vi ska 

förhålla oss till barnen, att vi i arbetslaget delar en gemensam syn på vilka värden som ska 

genomsyra det pedagogiska arbetet. Om vi är överens kan vårt oliktänkande bli en tillgång i 

arbetslaget (Åberg och Lenz Taguchi 2005, s.131).  

Det Åberg och Lenz Taguchi skriver får mig att fundera på mig och min kollega Lottas sätt att 

reagera och handla i situationen. Jag hade min uppfattning och förhoppning och kollegan 

Lotta hade sin och det blev så påtagligt för mig att vi nog inte alltid är överens, fast vi tror det 

när vi sitter på personalmötena och diskuterar hur vårt upplägg ska se ut i verksamheten. Det 

kan vara så att vi är överens just då men när vi går därifrån så väljer vi att gå olika håll. Men 

det kan även vara så att vi tror att vi är överens därför att vi kan skriva under på samma 

formulering, trots att den betyder olika för oss. Men det kanske var så att den inställning man 

hade då kanske förändrades i den situation man befann sig i som upplevdes som ett problem. 

Som i mitt eget fall där jag hade liknande uppfattningar som min kollega och såg det som en 

självklarhet. Men när jag var där och väntade på barnen som var försenade och fick höra 

kollegans inställning så blev det ett slags reaktion från mig. Det väcktes en frustration inom 

mig, inte bara att jag försökte hitta en lösning för att kunna tillgodose både individen och 

gruppen men också utifrån barnen som var försenade. Ska de behöva uteslutas från sin grupp 

bara för att vi vill visa ”straffa” föräldrarna för att de är försenade? 

Visst, att tillämpa diskursetik i praktiken kanske inte är det lättaste tänker jag efter ha läst 

Habermas teorier. För jag tror och som jag har förstått är att bara för att vi tillämpar 

diskursetik på våra möten och följer den rätta proceduren behöver det inte betyda att det ska 

leda oss till en enighet eller komma fram till någon gemensam lösning. Och för vår del är det 

egentligen inget problem att vi är oense i den här situationen i berättelsen. Detta har inte 

skapat en konflikt mellan oss kollegor emellan utan vi har klarat av vårt arbete bra ändå. Jag 

tror att diskursetik är mer användbart om det har uppstått en konflikt till exempel i ett 

arbetslag där det skapats osämja kring ett problem där man inte alls kan komma överens och 

som är svårt att lösa för de inblandade. Där skulle en dialogbaserad diskussion kunna vara 
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lämplig så att det inte går så långt att arbetet i verksamheten blir drabbat och lidande. Nu ser 

det inte riktigt ut så hos oss. Men jag tror ändå det är viktigt även om det inte finns en konflikt 

mellan oss, för att motverka osämja i framtiden och för att göra ett bra arbete med barnen, att 

vi för diskussioner om sådana problem som vi har stött på i verksamheten, där allas 

synpunkter och värderingar lyfts fram. För det kan vara så att vi har upplevt saker och ting 

olika. Idag ser inte våra möten ut så. Det är möjligt att det skulle vara svårt att genomföra ett 

diskursetiskt möte på våra personalmöten, för där är det två enheter som träffas och innebär 

att det är många människor som deltar. Men det man kanske skulle göra oftare som vi inte gör 

i dag är att lyfta fram våra värderingar och synpunkter, att utgå från en del av det som 

diskursetiken bygger på kring olika problem.  

För att återgå till situationen i den första berättelsen och mitt eget förhållningssätt. Varför 

handlar jag som jag gör? Gör jag rätt eller fel? Carl E. Olivestam och Håkan Thorsén, båda 

verksamma inom lärarutbildningen på Vård och omsorgsprogrammet, skriver i Etik och 

livsfrågor i vård och omsorg om att göra det rätta handlar ofta om att jag som person inser 

vad som skulle vara rätt men problemet är att man inte har förmåga, kunskapen att utföra det. 

Det hjälper ingen att jag kommer fram till vad som är rätt, så länge jag inte omsätter insikten i 

handling. De menar att jag måste omvandla etiken, få insikten om vad som är rätt till praktisk 

handling - moral. De beskriver att vi ofta ställs inför etiska avvägande både privat men också i 

våra yrken där vi måste ta ställning till vad som är rätt och orätt (Olivestam och Thorsén 

2000, s.59,140).  

Jag försöker handla efter det som känns rätt men det kan mycket riktigt vara så att jag inte har 

förmågan att utföra det eller i alla fall inte helt och hållet. Jag backar och väljer att följa 

kollegan Lottas uppmaning att gå fast jag inte tycker det känns som den bästa lösningen 

eftersom det innebär att vi utesluter enskilda barn som inte kan hjälpa sin situation från deras 

gruppaktivitet. Samtidigt kanske situationen kan tolkas på ett annat vis – inte som ett 

uteslutande utan som en praktisk handling. Som i Martins fall: han missade utflykten på grund 

av att han och mamma hade en konflikt om en surfplatta på morgonen strax innan det skulle 

gå. Martins mamma tyckte det var bra att de hade gått iväg för då får han se själv vad som 

händer när han bråkar på morgonen. Hennes uttalande och kollegans sätt att lösa situationen 

kanske inte alls är fel. I alla fall om man ska lyssna på Rousseau och hans tankar kring 

uppfostran.  
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Tomas Kroksmark är professor i både pedagogiskt arbete vid Högskolan i Jönköping och i 

didaktik vid Göteborgs universitet. Han skriver i Den tidlösa pedagogiken om schweizaren 

Jean-Jacques Rousseaus som var en politisk filosof och verkade i slutet av 1700-talet. Flera 

tankar och teorier om uppfostran som fortfarande är aktuella finner vi i ”Emile eller Om 

uppfostran”. Hans tankar handlade bland annat om att man ska låta barnet pröva sig fram, 

experimentera och dra nytta av sina egna erfarenheter. Man ska inte tillrättavisa barnet om 

han har gjort något dumt, utan istället låta barnet få upptäcka det själv även om det gör ont. 

Då lär de sig att inte upprepa sina misstag. Men det handlar inte om att man ska slå barnet 

utan låta de få känna på hur det känns om de slår sönder något som betyder mycket för dem. 

Då ska man inte ersätta med någon nytt på en gång utan låta barnet få känna på hur det känns 

att få vara utan. Därefter ersätter man med en ny utan att kommentera det som hänt. Han 

menade, enligt Kroksmark, att lärare eller vuxna inte alltid ska skydda barnet från 

handlingarnas konsekvenser (Kroksmark 2003, s.152-160).  

Visst så kan man se det. Jag är emellertid fortfarande lite kritisk kring att detta är tillämpligt i 

fallet Martin. Ett så litet barn kanske inte riktigt förstår varför det blev som det blev, tänker 

jag. Kanske just Martin gör det, men det kan vi inte veta. Visst, Martin kanske gör det genom 

samtalen med sin mamma, men ofta kan vi inte ens vara säkra på om barnen eller föräldern är 

orsak till förseningen. Då riskerar vi att barnet får ta konsekvensen av förälderns gärning. Vad 

ska de lära sig? Att så här blir det när man kommer för sent, fast det inte är ditt fel, men att du 

har fått sett vad som händer och sker och kanske då lärt dig något av det. Du kanske till och 

med har lärt dig så pass så att du kan se till att du och dina föräldrar passar tiden nästa gång. 

Det kanske låter absurt, men ofta tror jag inte vi har tänkt igenom vem det är vi ”straffar”. Vi 

vet förstås inte om det upplevs som ett problem av barnen, men det skull kunna göra det. 

Det kan också vara viktigt att tänka både kort och långsiktigt. Genom att låta Martin ta 

konsekvensen (vilket kanske är ett viktigt värde), kanske han fick lära sig något, men 

samtidigt kan andra värden sättas på spel, till exempel tillhörigheten i en grupp. Martin fick 

visserligen, även om han missade utflykten med sin grupp vara en del i en annan gemenskap. 

Men kanske inte den gemenskapen som han hade tänkt när han klev upp den här morgonen 

och skulle gå till förskolan, och kanske inte den grupp som var viktigast för hans sociala 

tillhörighet. Vad betydde det för honom? Vad innebär det för individen att tillhöra en grupp? 
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Lars Svedberg skriver att en grupp kan definieras som ett antal individer som har något 

gemensamt och där alla kommunicerar och känner en samhörighet med varandra. Han menar 

att människan är en social varelse och vi ingår i olika grupper i vårt liv. Det kan vara familjen, 

vänner, arbetet, skolklassen med mera. Grupper omstruktureras, bildas nya och upphör 

kontinuerligt men behovet att tillhöra en grupp, en gemenskap finns kvar. Att få vara med i en 

gemenskap utvecklar den sociala kompetensen samt har en betydande roll för vårt 

välbefinnande och vår känsla av trygghet (Svedberg 2012).  

Det Svedberg menar som jag tolkar det med att tillhöra en grupp, en gemenskap är för 

individen ett viktigt grundläggande behov och betydelsefullt för dennes välbefinnande. Men 

också en förutsättning för att kunna utvecklas till en socialt kompetent individ. Och i barnens 

fall kunna lyckas och klara av skolgången men också sitt framtida liv. För Martin kanske det 

fungerade lika bra ändå även om det inte var hans närmaste personer som han tyr sig till och 

brukar hålla ihop med annars på förskolan. För dem han brukar dra sig till och umgås med var 

med i den gruppen som gick i väg till skogen.  

Jag vill nu återkomma till kollegan Lotta i den första berättelsen och hennes sätt att formulera 

sig den här dagen, som jag upplevde lite som ett slags bestraffning - att låta barnen som 

kommer för sent stanna kvar på gården. Men nu när jag har läst om både Rousseau, hans 

tankar kring uppfostran och Svedbergs beskrivning om behovet att få tillhöra en grupp, en 

gemenskap så har jag börjat fundera på om det istället kan ses som en praktisk lösning både 

för den enskilde individen, gruppen, men också för verksamheten. Att det inte behöver handla 

om att någon blir utesluten. För barnen som kommer försent får ändå vara med i en 

gemenskap där de får leka och umgås med andra barn och vuxna, och den planerade 

aktiviteten behöver inte bli störd och gruppen kan komma iväg i tid. 

 

Att som pedagog förhålla sig 

– acceptera eller ifrågasätta 

Nu vet jag inte riktigt vad som styrde kollegan Lottas handlande när hon tyckte att de sena 

barnen fick stanna på gården. Det är inte säkert att det var tänkt som en bestraffning för att 

hon var irriterad på de sena föräldrarna. Jag är inte säker på att hon tänkte på det viset. Det 

handlande nog mer om att man som pedagog försöker vara anpassningsbar och flexibel till en 
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viss gräns, men att man måste hålla en viss struktur för att kunna ha den planerade aktiviteten. 

För rutiner kan vi inte riktigt komma ifrån, rutiner som innebär bland annat lunch, vila och 

andra vardagssysslor som ingår i den dagliga verksamheten. Om vi inte kan komma iväg i tid 

så blir hela verksamheten drabbad på något sätt. Men var ska gränsen gå? 

För kollegan Lotta kanske gränsen var nådd och hon ansåg att denna lösning var den mest 

realistiska för alla inblandade. Och det kanske är så att oavsett om jag tycker det är rätt eller 

fel så får jag lov att finna mig och acceptera situationen som den är. Jag kommer inte att 

kunna räcka till för allt och alla. Jag kanske precis som min kollega måste inse att det finns en 

viss gräns när det inte går. Men samtidigt som jag måste acceptera situationen så vill jag även 

ifrågasätta det inrotade, det som vi ser som det självklara och absoluta.   

För vad är det värsta som skulle hända om vi nu inte kom i väg i tid, förutom att 

verksamhetens dagliga rutiner skulle bli förskjutna? Elisabeth Arnér ställer i Barns inflytande 

i förskolan: en fråga om demokrati frågan ”Varför det måste vara stressigt och bråttom” 

(Arnér 2009, s.55). En fråga som jag tycker är intressant och relevant att reflektera kring. Jag 

funderar på situation som vi befann oss i ute på gården. Det var bråttom och stressigt - alla 

måste infinna sig för att komma i väg i tid. Oavsett om alla barn har hunnit komma eller inte 

så måste vi gå. Vi hinner inte vänta in dem som är sena. Denna tidspassning, är den så pass 

viktig och absolut att den är omöjlig att rucka på? Är det så att vi prioriterar den framför 

barnen? Kan man ändra på gamla vanor och regelsystem som Arnér tar upp som säger att vi 

”måste” eller är det en omöjlighet? (Arnér 2009, s.19).   

Visst förstår jag att det finns ”måste” som vi inte riktigt kan ta bort eller rucka på. Som till 

exempel teater och andra evenemang där det finns en bestämd tid. Men med aktiviteter som vi 

utför i verksamheten, vad skulle hända om vi tillät oss ta det lugnt en liten stund så att alla 

barn kan hinna med? Eller att man planerar för att hantera förseningar - till exempel att en 

grupp går först och en lite efter, för dem som är försenade eller inte hunnit blivit färdiga.  

Eller ser man det som en principsak att vi inte ska behöva vänta. Det är föräldrarna som får 

lov att anpassa sig efter oss och kollektivets regler. För vem gör vi egentligen det här? Jenny 

Gren skriver om regler, att regler för kollektivet kan vara en trygghet för barnet men kan 

också vara ett hinder för deras självbestämmande och en grund för integritetskränkningar. Nu 

tror jag inte alla kollegor delar denna syn och därför tror jag det är viktigt att vi reflekterar, 

diskuterar och omprövar gamla regler tillsammans i arbetslaget, något som Gren menar är 

nödvändigt (Gren 2001, s.107). 
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Men också att få reflektera och diskutera över själva dilemmat anser jag är nödvändigt. Nu 

var det nog bara jag som upplevde detta som ett problem, men istället för att gå och grubbla 

kring detta och försöka förstå situationen så skulle det vara bra men även viktigt att få se och 

höra utifrån de andra kollegornas perspektiv och inte bara utifrån mitt eget. Och att vi sedan 

tillsammans försöker komma överens om hur vi ska förhålla oss till barnen eller att vi 

åtminstone kommer överens om vissa kriterier som Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom tar 

upp i sin bok, där de talar om gemensamt förhållningsätt. Kriterier som vi i arbetslaget kan 

utgå ifrån till gagn för allas bästa (Måhlberg och Sjöblom 2010, s.68). De kriterier vi skulle 

kunna utgå ifrån i vår situation är till exempel att man har satt upp fasta regler kring försenade 

föräldrar. Ska vi vänta in de försenade eller inte? Det är något som vi pedagoger i 

verksamheten behöver veta hur vi ska förhålla oss sig till. Men det är även viktigt för föräldrar 

att veta hur de ska förhålla sig när de är försenade. En regel för hur vi pedagoger ska förhålla 

oss till föräldrar som inte kommer i tid skulle även resultera i mindre konflikter mellan oss 

kollegor och mellan oss pedagoger och föräldrar.  

 

Ett kommunikativt perspektiv 

Om jag återgår till dilemmat med de sena barnen och hur man ska gå tillväga på bästa sätt så 

skulle den allra bästa lösningen vara om föräldrarna passade tiden. Då skulle detta inte behöva 

bli ett problem varken för oss pedagoger, för verksamheten eller för barnen. Det skulle 

innebära att vi pedagoger inte behöver överväga, ta ställning till vem vi ska prioritera utan att 

alla får möjlighet att följa med på utflykten. Och gruppen skulle dessutom kunna komma i väg 

i tid och allt skulle vara frid och fröjd. Så skulle man vilja att det vore, men tyvärr ser det inte 

ut så. Och frågan är om det någonsin kommer att kunna bli så. Visst man kan alltid önska att 

det vore så och att föräldrarna förstod varför det är viktigt, men här dyker begreppet acceptera 

upp i mitt huvud igen och får mig att fundera om det inte är så att vi kanske får lov att 

acceptera att situationen med föräldrarna kommer se ut så här även om vi inte gillar det.  

Anna Kåver, leg. psykolog, psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi samt Åsa 

Nilsonne, psykiatriker, professor i medicinsk psykologi, leg. psykoterapeut och handledare i 

kognitiv terapi, skriver i Tillsammans. Om medkänsla och bekräftelse om acceptans, om 

vikten av att kunna konstatera och acceptera att situationen ser ut som den gör. Det är bättre 

än att man fastnar i det som man tycker borde vara. Som i vårt fall med föräldrarna där man 
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kan tycka att det borde vara föräldrarna som lärde sig och ser till att passa tiden. Kåver och 

Nilsonne menar att det är så lätt att man hamnar i det där ”borde” som är energikrävande och 

kan skapa dåliga relationer (Kåver och Nilsonne 2007, s.28-29). Så istället för att vi fastnar i 

detta och blir irriterade över det som vi anser ska vara självklart, så kanske vi kan hjälpa dem 

att tillsammans försöka hitta kreativa lösningar. 

För även om det kan tyckas att vi gått ut med det till föräldrarna så kan det vara så att vi inte 

har varit tillräckligt tydliga eller lyckats nå ut till alla. Eller vi och föräldrarna inte förstått 

vikten med att visa på att det går att hitta bra lösningar, om man vill att ens barn ska kunna 

delta i planerade aktiviteterna trots att man är försenad. Det skulle exempelvis kunna vara att 

ringa för information. Exempelvis om man vill ansluta sig till den plats gruppen befinner sig. 

Hur som helst så tror jag att vi till exempel genom föräldramötena kan ge mer och tydligare 

information om hur verksamheten ser ut, exempelvis tider och rutiner. Det ska inte vara ett 

möte där vi ifrågasätter eller får någon att känna sig i underläge som Jenny Gren skriver om, 

utan istället bemöter föräldrarna på ett respektfullt sätt och är öppna för ett samarbete (Gren 

2001, s.174). Det tror jag är en bra förutsättning för att vi ska kunna få föräldrarna att förstå 

men också för att de ska kunna känna sig delaktiga och göra något för att förbättra situationen.  

Malin Broberg leg. psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, Birthe 

Hagström förskollärare, speciallärare och fil.dr. i pedagogik samt Anders Broberg leg. 

psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, 

skriver i Anknytning i förskolan: Vikten av trygghet för lek och lärande om att 

kommunikationen har stor betydelse för ett bra samarbete mellan oss pedagoger och 

föräldrarna. Dels för de väsentliga delarna som har med barnet att göra men också det som har 

att gör med förskolans innehåll, normer och värderingar. Om man ska kunna nå ut till 

föräldrarna så de förstår innehållet måste man som pedagog kontinuerligt försöka öka deras 

insyn och delaktighet (Broberg & Hagström & Broberg 2012, s.129).  

Därför tror jag på vikten av kommunikation med föräldrarna, att vi bjuder in föräldrarna till 

ett ömsesidigt möte där vi dels kan ge information om verksamheten. Men där det också är 

öppet för deras åsikter och tankar, att vi tillsammans kan diskutera och komma fram till en bra 

lösning för att skapa en bra verksamhet för barnen.  
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Slutord 

Hur ska man hantera barn och föräldrar som kommer försent när man har inplanerade 

aktiviteter? Detta har min essä handlat om, ett problem som jag ofta mött i mitt arbete på 

förskolan och som jag även tror att många andra pedagoger stött på. Jag upplever svårigheter 

att veta hur jag och mina kollegor ska kunna gå tillväga. Det blir ett dilemma när olika värden 

ställs mot varandra så som kollegornas olika synsätt på verksamheten och på lärande, som 

individen och gruppens behov och som strukturer och regler mot vad som är praktiskt i 

situationen. Syftet har varit att undersöka problemet. Hur det hanteras får konsekvenser för att 

alla barn ska få möjlighet att få uppleva sin tid på förskolan som både lärorik och rolig. Men 

också att de ska få en god omsorg och bra bemötande. Hur kan man som pedagog förhålla sig 

till den här typen av situationer?  

Det jag har kommit fram till är att som pedagog vill och ska man ta ansvar för att se till att 

alla individers behov blir tillgodosedda. Men det är inte lätt när man står där mitt i en sådan 

situation som jag beskrev tidigare, där man ska försöka tillgodose den enskildes behov men 

samtidigt ta hänsyn till en hel grupp och dessutom ska agera snabbt så inte hela verksamheten 

blir drabbad på grund av försening. Särskilt svårt blir det när det visar sig att vi kollegor inte 

alls är samspelta kring vad som skulle vara det bästa tillväga gångsättet. Men det jag har 

kommit fram till genom min undersökning är att även om vi har olika åsikter och så vidare så 

behöver det inte ses som ett hinder. Det kan ses som något positiv för verksamheten, men 

förutsatt att vi tillsammans i arbetslaget reflekterar, diskuterar och bearbetar problematiska 

situationer som sådan när de har uppstått och tittar närmare på våra värderingar, rutiner och 

regler som vi har i verksamheten.  

För olika åsikter och inställningar har vi, och kommer att ha i fortsättningen. Men vi kan 

tillåta oss att lyssna och respektera varandras oliktänkande våra erfarenheter och kunskaper. 

Vi kan delge detta till varandra för att hitta gemensamma lösningar eller iallafall komma 

överens om vissa saker som vi kan utgå ifrån för att skapa en meningsfull tillvaro för alla 

barn. För det kommer troligtvis att dyka upp liknade situationer igen där jag eller vi 

pedagoger kommer att ställas inför ett övervägande hur man ska gå tillväga, vem som ska 

prioriteras och så vidare. Då är det viktigt att vi kan komma överens om hur vi ska förhålla 

oss till barnen och utgår från ett förhållningssätt som gynnar barnen och inte efter vad som 

behagar och känns bäst för mig och mina behov som pedagog.   
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Nu när jag även har tittat närmare på vad det kan innebära att utesluta ett barn som i min 

berättelse om Martin så har jag fått en annan syn kring detta genom min undersökning. Och 

det jag kommit fram till är att det inte behöver handla om att någon blir utesluten utan kan 

istället ses som en praktisk handling. Eftersom barnen som kommer försent kommer att får 

vara tillsammans i en gemenskap där de får leka och umgås med oss andra som är kvar på 

gården. Och den planerade aktiviteten behöver inte bli störd utan gruppen kan komma iväg i 

tid. Tänker man dessutom långsiktigt som i Martins fall så kan det vara så att ett barn behöver 

upplevelser som inte alltid är behagliga, att de kan behöva uppleva motstånd av olika slag.  

Nu har jag inte riktigt kommit fram till hur man kan tänka kring barnen som kommer för sent 

på grund av andra orsaker, som de heller inte själva har påverkat men får ta konsekvensen 

ändå. Hur de upplever detta, om det skulle kunna påverka dem på ett negativt sätt. Det jag har 

kommit fram till i min undersökning är att om man som pedagog vill kunna förstå barnet eller 

kunna få en lite glimt i vad som rör sig i deras huvud, hur de känner och upplever är att man 

samtalar med och lyssnar på barnen. Försöka se hela situationen, försöka förstå deras avsikter, 

deras uttryck för mening. Med andra ord, se världen utifrån barnets perspektiv. 

Det jag vill avsluta med i denna essä och som blir mina sista ord är att genom att fått betraktat 

och undersökt detta problem som uppstod i mitt arbete, ett problem som jag kanske inte alls 

hade tagit till mig eller ens reflekterat kring om det inte hade varit för min snart färdiga 

förskollärarutbildning på Södertörns högskola. Genom denna givande utbildning har jag fått 

så otroligt mycket bra lärdomar och förståelse som jag som pedagog kan använda mig av i 

min nya roll som förskollärare. Detta men även också med hjälp av litteraturer och handledare 

har fått mig att kunna se mitt problem med andra ögon, blivit mer medveten om hur man kan 

gå tillväga när något sådant här uppstår.  
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