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Show me the way 
 

Communication, reflection and processes as a method in working at preschool 
 

My essay describes some events that represents a typical day at work as a temporary 

employee, and evolves around how our work many times is being performed in silence, 

through practice and experience. I also show what working without specific methods and 

guidelines is like. I describe about how I become unsure and insecure  as a pedagogue by the 

fact that we do not communicate a common attitude and way of working, where rules and 

guidelines have been made visible to everyone. The essay is about my experience of tacit 

knowledge, partly as knowledge but also as the dangerous silence I experience at work at 

preschool.  

 

I wish to examine whether communication and reflection could lead to knowledge and 

certainty in preschool and if the guidelines and methods we have are working and how we 

rule by them at preschool.  

 

My method has been, by analogical thinking, to examine preschool in comparison with 

business, healthcare and school as well as with the art of riding. I have also examined the 

control instruments and some amendments to the preschool curriculum. I have reached the 

conclusion that much would be approved through communication and reflection where 

guidelines and methods would be worked out from the curriculum for preschool through 

processing procedure. The tacit knowledge would be made more conscious and working 

would, in that aspect, become more set, secure and more amusing once I get what I shall do 

and I know how to perform it.  

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Reflection, communication, tacit knowledge, analogical thinking, processes, 

experience, pedagogue, preschool. 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Sammanfattning 
 

Visa mig vägen 

 
Min essä beskriver några händelser en typisk dag på förskolan som vikarie och om hur arbetet 

ofta bedrivs i tysthet, genom praktik och erfarenhet. Jag visar hur det kan vara att arbeta utan 

att ha bestämda metoder och riktlinjer. Jag berättar om hur otrygg och osäker jag som 

pedagog blir av att vi inte har kommunicerat fram ett gemensamt förhållningssätt och 

arbetssätt, där regler och riktlinjer gjorts synliga för alla. Essän handlar om mina erfarenheter 

av tyst kunskap, dels som kunskap men också som den farliga tystnad jag upplever i arbetet 

på förskolan.  

Jag vill undersöka om kommunikation och reflektion kan leda till kunskap och trygghet i 

arbetet och om de riktlinjer och metoder vi har fungerar och hur vi följer dem i förskolan.  

 

Min metod har varit att med analogiskt tänkande undersöka förskolan genom jämförelser med 

näringslivet, vård och omsorg, skolan och med ridkonsten. Jag har också undersökt förskolans 

styrmedel och vissa tillägg. Jag har kommit fram till att mycket skulle kunna förbättras genom 

kommunikation och reflektion där riktlinjer och metoder arbetas fram ur läroplanens mål i 

processinriktat arbete. Den tysta kunskapen skulle göras mer medveten och arbetet kan på så 

sätt bli säkrare, tryggare och roligare när vi vet vad vi ska göra och hur vi ska utföra det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Reflektion, kommunikation, tyst kunskap, analogiskt tänkande, processer, 

erfarenhet, pedagog, förskola 
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Ny på jobbet  
 
Jag öppnar dörren till förskolan och hittar efter lite letande fram till avdelningen jag ska vara 

på.  Jag börjar tidigt och alla är inte på plats, varken barn eller pedagoger. Jag går in och 

hälsar. Några barn tittar nyfiket på mig. De frågar om jag är deras nya fröken. Inte helt 

ovanligt med vare sig ny personal eller vikarier på den här förskolan heller, tänker jag. Barnen 

är nyfikna och orädda och börjar genast prata med mig.  

 

Vi är två pedagoger från början på morgonen. Barnen droppar in och det är lugnt och skönt. 

Jag frågar pedagogerna om planeringen för dagen. De svarar svävande att de inte vet. Det blir 

ju lite ändringar i schemat när vi har vikarie säger de. Vi väntar in pedagogen som är 

avdelningsansvarig. Hon kommer klockan nio. När hon dyker upp så börjar avdelningen bli 

full av barn och det är ett härligt kaos på golv och bland leksaker. Den ansvariga har inte tid 

för mig och mina frågor. Jag ser på hennes kroppsspråk att hon är stressad. Hon kallar till 

städning och samling efter det.  

 

När vi sitter ned på mattan i samlingen, alla barn på varsin namngiven prick, får även jag veta 

vad som väntas för dagen. Halva gruppen går ut och halva ska vara inne och måla. Jag får gå 

ut på gården, säger den avdelningsansvarige. I samlingen interagerar hon med barnen, men 

hon tar inte hjälp av oss andra pedagoger i sitt upplägg. Ett barn i gruppen har svårt att vara 

stilla. Han vill inte vara med men en av de andra pedagogerna sitter med honom. Jag hade 

velat prata om honom med dem. Prata om att det kanske vore bra om han fick göra annat, som 

han ville, för att inte störa de andra. Det är ju uppenbart att han inte är mottaglig för det som 

sker i alla fall, tänker jag. Men det hinns inte. Jag vågar inte heller för den delen. Reflekterar 

en stund kring min olust att prata om pojken. Vad handlar de om och var kommer de 

känslorna ifrån?  

 

Första timmarna går snabbt. Jag hakar på, tittar, följer, frågar och försöker se vad som ska 

göras. För det mesta kommunicerar vi inte alls, jag och pedagogerna. De verkar vara vana vid 

att bara göra och reflekterar inte över att det kan vara nya rutiner för mig. Det gäller att vara 

insatt i jobbet så att jag också kan bidra. 
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Jag tar egna initiativ ideligen. Ibland får jag en blick men inga kommentarer. Undrar stilla om 

jag gör fel. Ska jag gå runt bland barnen eller är det okey att sätta sig ner och berätta en saga 

medan jag ritar med sex sju barn? Hur brukar de göra här? Vad är det egentligen som händer? 

Jag ser ett görande och ett handlande, det sker saker hela tiden och det finns en ordlös 

kommunikation emellan oss alla, även med mig ibland, men framförallt mellan dem som 

arbetat ihop ett tag. Den här avdelningen är ny, alla pedagoger är nya kollegor sedan en 

månad och ändå pratas det otroligt lite. Jag anar och känner spänningar ibland, men flyktigt 

och funderar på vad det är som gör dem. Jag är inte modig nog eller tillhör arbetslaget 

tillräckligt mycket så jag kan inte börja fråga dem. Det blir som ett stampande, jag gör det jag 

ska, tror jag, men undrar över hur samspelet hade kunnat vara om vi pratat lite om hur och 

vad och varför vi gör som vi gör.  

 

På den här förskolan finns det bara låga bord, låga stolar, ingen soffa och absolut inte någon 

liten pedagogstol på hjul. Alla pedagoger vandrar runt i lokalen och sätter sig på golvet ibland 

och ibland på de små stolarna. Jag flyttar också runt, lutar en stund mot ett bord varpå ett barn 

säger att vi inte får sitta på bordet. Sitter på en liten stol med liten hård sits. Det känns ibland 

lite fånigt att sitta på en liten pall, jag känner mig lite som en groda. Dessutom gör det faktiskt 

ont i rygg och i sittbenen. Ibland önskar jag att jag hade en rejält tilltagen bakdel för att kunna 

sitta ett tag utan att få ont, eller att jag gick omkring med en kudde. De andra pedagogerna 

flyttar runt och går in och ut ur barnens aktiviteter på olika platser i rummet och verkar inte 

heller de hitta en fysisk plats att stanna till på. Jag har funderat på detta förr och tittar på 

fenomenet igen. Det finns liksom ingen plats för oss vuxna i rummet. Var ska vi vara? Jag ser 

att alla verkar ha lika svårt som jag att finna sin plats. Trots detta ser avdelningen ut som alla 

andra jag varit på. Barn leker, pysslar och ber om hjälp hela tiden. Aktiviteterna är i gång och 

barnen är ganska självständiga. Kan det vara så att det är bra att vi pedagoger flyter runt lite 

oplanerat så att barnen får hitta sina egna aktiviteter och kan det vara så att detta är en från 

början uttänkt plan här? Eller blir det bara så här i vår ansats att vara närvarande vuxna på 

barnens villkor och kan de vara så att det även är till nackdel då vi inte visar barnen vägen till 

att kunna vara stilla en längre stund? Det här påverkar i alla fall mig mycket.  

 

Oj, nu är det städning. Ska jag städa? Ska jag säga till barn som struntar i att städa? Återigen 

reflekterar jag kring avsaknaden av kommunikation. Visst hade allt gått smidigare här om jag 

fått lite instruktioner om dagens rutiner. Det hade räckt med att säga att på den här förskolan 

går vi ut efter samlingen och innan vi går till hallen städar barnen själva. Vi hjälper barnen att 
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komma ihåg var de varit och stökat så de kan plocka undan. Vi säger inte till skarpt och vi 

skyndar inte onödigt mycket utan ser det som en pedagogisk aktivitet som ”får ta tid” till 

exempel. Jag avvaktar, försöker göra mig hörd och få kontakt med någon av kollegorna men 

går till slut ut i hallen för att ta emot barn som vill gå ut på gården. Inne på avdelningen hör 

jag barn och pedagoger plocka och städa och undrar om jag är på rätt ställe men ingen säger 

något så jag tror att de tycker jag gjorde rätt som gick till hallen för att ta emot. När jag senare 

frågar en av pedagogerna så nickar hon och säger att det är klart.  

 

Det är september och ovanligt varmt så här gäller skor och kanske en tröja. Barnen ställer upp 

längs med väggen. De bråkar om i vilken ordning de ska stå. Någon byter plats vilket leder till 

protester. Jag som snabbt lärt mig barnens namn får kontakt med barnen och fixar ordningen. 

En pedagog säger till mig att ta första halvan barn och gå ut. Jag befinner mig snart på gården 

som är dammig, men har fina material. Barnen försvinner åt alla håll och tar upp lekar de 

avbrutit sist de var ute. Några barn blir lite ensamma och jag går efter ett ensamt barn. Han 

vill gunga så jag gungar honom och iakttar barn och pedagoger. Alla pedagoger går runt och 

tittar på barnen. Ibland sammanstrålar några och det pratas lite innan de separerar och 

fortsätter vandra runt. Ibland rycker de in och pratar med ett barn, löser en konflikt eller sätter 

i gång en ny aktivitet. Det ser ut som det brukar på en gård.  

 

Jag går och tänker på alla vuxna som bara går runt, runt här på gården. ”Tappa inte fokus på 

barnen”, är ett uttryck jag hört många gånger. Pedagogerna är sällan tillsammans med barnen 

och interagerar inte med dem. De flesta övervakar barnen och tittar på dem, men framförallt 

får jag intrycket av att de undviker att umgås med kollegorna. Undrar vad ledningen sagt om 

det. Jag tänker på hur vi är med och tittar på och hjälper barnen, men faktum är att vi skulle ha 

tid och möjlighet att gå två och två lite nu och då. Barnen leker för det mesta fritt och fint med 

varandra på stora ytor utomhus och verkar inte vilja vara med oss pedagoger i någon större 

utsträckning. Ibland kan en pedagog dra igång någon lek som ”kom under hökens vingar” 

och ”kurragömma” men för det mesta blir det fri lek. Det kan vara där vi ser något spännande 

som vi borde reflektera tillsammans över. Vi ser kanske ett skeende mellan barnen som är värt 

at prata om. Det kan också vara där som vi hittar en kollega vi gillar och vill lära känna mer 

och kanske blir privat med. Eller så pratar vi om ett problem som finns eller lyfter något som 

arbetslaget eller cheferna behöver ventilera. Vad som helst kan hända vid ett möte. Det borde 

verkligen vara så att vi arbetar mer tillsammans, i lag och inte som enstaka individer bara 

sporadiskt sida vid sida. Jag har varit på förskolor där vi smugit oss till kollegietid ute, men 
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det är alltid med lite skam vi gör det och vi ”kollar över axeln” så ingen annan ser. Är jag och 

mina kollegor inte vuxna och kloka nog att veta när det är fritt fram för samtal? Ibland 

upplever jag att vi är omyndiga i vår utövning.  

  

Vi går in för lunch. Jag hänger på och går in på toaletten för att hjälpa barnen med 

toalettbesök och tvättning av smutsiga händer. Jag busar lite med barnen för att få dem att 

vilja tvätta sig. Jag luktar dem i händerna och gör grimaser till de som glömt tvätta sig – usch 

vad det luktar, säger jag och barnen skrattar. Alla barn vill tvätta sig för att lukta gott. Känner 

lite blickar på mig, kanske busar jag för mycket?  

 

Dagen går och lunchen fungerar bra där jag sitter vid eget bord med fem barn. Även här är allt 

i barnens storlek. Det känns lite som att jag har knäna vid axelhöjd och magen trycks ihop och 

maten stannar halvvägs. Det är verkligen obekvämt. Borden är långa och jag har många barn 

att ta hand om. Jag får häva mig upp och hjälpa till från stående flera gånger. Det är svårt att 

fråga någon om hur de gör här. Jag tittar på de andra pedagogerna, de är fullt upptagna och ser 

eller hör mig inte så jag frågar barnen om hjälp. De berättar hur det går till. Jag spelar lite på 

att jag inte fattar något, för jag är ju ny. Vi har trevligt och pratar en del och fnissar och 

stämningen är bra vid bordet.  

 

Jag blir ombedd att stanna kvar och städa upp efter lunchen och sedan får jag ta min rast. Det 

blir tomt. Jag står och tittar på röran på borden och framförallt under borden. Jag torkar av de 

låga borden och sopar med en kort sop och skyffel. Städar bort allt och drar in vagnen till 

köket. Sedan går jag på välbehövlig rast en halvtimme. Jag sitter i personalrummet som är en 

liten vrå med en stel och hård soffa. Jag sätter på kaffe och efter ett tag kommer det andra 

pedagoger som är på rast. Några pratar inte med mig men en undrar lite nyfiket om mig. Jag 

berättar att jag vikarierar och att jag går på förskollärarutbildningen på Södertörn. Vi 

småpratar lite om utbildningen innan den korta rasten är över och jag skyndar tillbaka till 

avdelningen där vilan och sagoläsning pågår för fullt.  

 

Resten av mina dagar på förskolan ser liknande ut. Jag finns med och jag räknas fullt ut i 

barngruppen, men blir inte direkt inbjuden av pedagogerna. Deras planering och deras 

aktiviteter blir överraskningar hela tiden. Kul och bra saker, men hade det blivit bättre om alla 

vuxna varit medvetna om hur arbetet här ska gå till och kunnat stötta fullt ut? Jag tror det och 
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just den här bristen på kommunikation som jag upplever är ansträngande för en nyfiken 

människa som jag. Vad gör dem och varför, vilket är syftet? Hur tänker de? 

Efter arbetsdagen som vikarie 
 

Att inte vara helt delaktig i varken rutiner eller planering av aktiviteter gör mig passiv. Jag 

blir satt i utanförskap och det bidrar till att jag inte vet vad jag ska göra. Trots min erfarenhet 

känner jag mig otrygg. Jag har arbetat i förskolan med barn sedan 2005 och varit egen 

företagare som familjedaghem i två år, vidare arbetat två år som tillförordnad förskolechef i 

privat regi och efter det arbetat ytterligare flera år i anställning på kommunala förskolor. Nu 

har jag dessutom tre år i studier för att bli förskollärare. Vad är det som står på spel för mig 

egentligen? När jag försöker fråga och är nyfiken upplever jag att det blir ett stressmoment för 

pedagogen jag frågar. Jag kan se att de blir förvirrade och tänker att de själva kanske inte 

riktigt vet vad som ska ske och på vilket sätt. Är det så att vi är i praktiken så mycket att det 

blir svårt att teoretisera och sätta ord på vad vi gör och hur vi arbetar och att det därför blir 

svårt att diskutera detta med våra kollegor, både nya och gamla? 

 

När jag drar en parallell till barnen som vistas i samma miljö som jag, kan jag se att de flesta 

av dem inte verkar reagera på stämningen vi vuxna speglar. Vad vi vuxna representerar för 

barnen är möjligtvis inte lika viktigt för dem som den grupp av barn som de tillhör. De barn 

som hamnat utanför i barngruppen har för det mesta tagit sin tillflykt till en av pedagogerna 

och blir inte heller otrygg i sin miljö. Jag reflekterar över hur barngruppen skapas genom 

gruppdynamiska processer i deras konflikter, lekar och skratt. Vi vuxna hjälper barnen i deras 

gruppsökande och vi är måna om att gruppen ska sätta sig i början av varje termin. Det är en 

dynamik jag upplever att vuxengruppen inte arbetar aktivt med på en del förskolor jag har 

varit på. 

 

Jag tror inte jag är speciellt annorlunda än andra pedagoger. Därför tar jag inte illa upp som 

person över mitt verkliga eller känslomässiga utanförskap, utan börjar reflektera över vad det 

är som påverkar att det blir så här. Det finns inte, som jag ser, några beskrivningar på dagens 

rutiner eller aktiviteter på den här förskolan. Inte mer än den tavla som barnen kan titta på där 

det står veckodagar, månad, vilka rutiner som är förbundna med en dag som till exempel 

lektid, samling, fruktstund, utelek, aktivitetstid, lunch, vila, mellanmål osv. Hade det varit 

enklare om jag fått en manual i handen?  
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Vad händer med vår ansats att vara närvarande med barnen om vi inte hittar plats åt oss själva, 

tänker jag. Vår miljö är helt enkelt inte anpassad för oss vuxna och frågan är om det inte 

påverkar oss även inuti? Jag menar om jag på något sätt inte blir helt närvarande och deltar 

om kroppen hindrar mig att sitta ned och verkligen fullfölja en aktivitet med barnen. 

 

En annan fundering är varför jag känner att jag inte vågar prata om pojken som inte vill sitta 

still och vara med på samlingen? Vad handlar det om, tidsbrist eller mod? Jag har 10 år i yrket 

och är snart färdigutbildad förskollärare. Har dessutom 20 år som säljchef i näringslivet i 

bagaget. Jag vill våga prata med en annan förskollärare om hur vi ska arbeta individanpassat 

enligt läroplanen och det borde tas emot på ett bra sätt. Jag vill tala med kollegorna om syfte, 

mål, metod, forskning eller något liknande. Jag vill fråga hur de tänker. Jag vet inte vad det är, 

men jag upplever något i yrket som är för privat, för eget och som är svårt att utsätta för 

frågor, feedback, kritik eller förbättringsåtgärder. Jag har många försök bakom mig och har 

kommit fram till att det inte är värt för mig att hamna i konflikt, eller att känna att det jag 

uttrycker mig om inte förstås, eller ens borde sägas på grund av den privata sfär som jag 

upplever råder. Mod eller inte, jag avstår och arbetar vidare och undrar ensam över pojken 

och hans behov som inte blir tillgodosedda.  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Syfte och frågeställningar 
 
I mina berättelser upplever jag ett mönster om hur arbetet i förskolan fungerar kring 

kommunikationen och dialogen mellan kollegor. Det uppstår många tillfällen som jag anser 

behöver och bör samtalas kring, men där det inte händer. Jag upplever att det finns så mycket 

outtalad kunskap som inte släpps fram och jag anar även ovilja till samtal som kan leda till 

förändring. Vi verkar vara fast i vår egen kunskap och då blir den svår att ompröva för att den 

kanske inte är medvetandegjord och därför inte heller pratbar. Jag finner inte modet själv 

ibland och ibland väljer även jag att inte kommunicera. Att inte enkelt kunna förklara sitt 

arbetssätt för en annan person handlar möjligen om att vi inte vet hur vi hur vi ska göra, eller 

så kan vi inte sätta ord på det. För mig ser det ut som att yrkeskunskapen fastnat i outtalade 

tankar. Kan jag enkelt och förståeligt förklara vad jag menar och vilka mål jag har med en 

aktivitet? Jag misstänker att även jag undviker att sätta ord på en del och vill här undersöka 

varför det är så.  

 

Det kan vara bristande ledning, som i att en chef brister i kommunikation och i sitt ledarskap, 

eller i att våra styrmedel inte är tillräckligt tydliga, som gör att vi ofta handlar impulsivt, i 

stunden och med det goda omdömet som grund. Hur ska vi då utföra vårt arbete i förskolan? 

Vår yrkespraktik vilar på oss pedagoger som, med gott omdöme, erfarenhet, helst utbildning i 

lärande, ska styras av en kortfattad läroplan utformad för att tolkas i arbetslaget. En 

tolkningsbörda som är stor och kräver tid och engagemang vilket jag har sett går att göra men 

inte alltid görs. Jag undrar också hur jag ska veta att jag gör rätt när det inte finns utarbetade 

metoder eller riktlinjer och processer i förskolan.  

 

Om jag skulle sammanfatta vad jag upplever så är det att det finns en inbyggd osäkerhet i 

yrket, även i mig, om vad som är ”det rätta” innan vi har kommunicerat det. Vi kan lösa de 

flesta mellanmänskliga skeenden på många olika sätt och vi arbetar i en praktik som aldrig 

kan förutbestämmas eller regleras och som ständigt förändras. Vi är till exempel mitt i ett 

paradigmskifte om en ny syn på lärande och på barn som kan försvåra för oss. Om jag inte 

med säkerhet kan säga att jag handlar rätt i en situation utan bara ”känner” att det är rätt, hur 

reagerar jag då på om någon kritiserar mig eller undrar över mitt oreflekterade handlande? 

Det är ett handlande som sitter i min ryggmärg, som är jag och det är kan hända känsligt att 
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kritisera eller ifrågasätta. Om jag vänder på det och ser någon annan handla ”oriktigt” eller 

anmärkningsvärt på något sätt, finns det då mod i mig att säga till om det? Jag har haft 

kollegor det har gått att säga till och fråga, men det har också funnits kollegor jag aldrig skulle 

våga utsätta för kritik. Jag har försökt formulera min tankar och funderingar och jag kommer 

fram till detta: 

Först när jag känner mig trygg i min kunskap kan den ifrågasättas. Först då vågar jag 

ifrågasätta andra och undra över deras handlande. För hur skulle det se ut om jag sa att någon 

annan gör fel när jag själv inte vet att jag gör rätt?  

 
Mina frågeställningar är: 
 

• Hur kan vi öka kommunikationen och reflektionen i vårt arbete för att själva skapa 

förutsättningar för arbetets utförande tillsammans? 

 

• Hur skapar vi tydligare metoder för arbetet i förskolan? 

 

• Hur ska vi förstå våra styrdokument då de endast ger oss strävansmål att nå utan att ge 

direktiv i hur detta kan ske? 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Metod 
 
 
Jag har skrivit om hur det är för mig att arbeta som barnskötare och förskollärare och 

reflekterat kring några olika händelser. Jag har valt att skriva i essäform och genom det 

försökt att sätta min reflektion i perspektiv med läsning av litteratur som hjälpt mig fram, åt 

sidan och bakåt i reflektionen. Jag har även reflekterat och läst i syfte att se i analogi med 

andra verksamheter för att få perspektiv genom det. Jag har undersökt näringslivets idéer 

kring processer och hur dessa används. Jag har jämfört med vård och skola, yrken där 

erfarenhet som kunskap inte heller alltid syns och är mätbar. Jag har genom detta försökt bilda 

mig olika uppfattningar kring hur vi kan driva utveckling och dela kunskap i en 

yrkesverksamhet som består av så mycket tyst kunskap och relativt lite uttalade riktlinjer 

kring hur vi kan hantera vardagssysslor, rutin och problem i vardagen. Att se mina tankar och 

problem belysta från flera håll och försöka göra dem transparenta har varit mitt mål för att 

kunna ge en balanserad och rättvis reflektion i min essä.  

 

Jag har i min metod utgått från analogiskt tänkande och jämfört förskolan med bland annat 

näringslivet såväl som med ridkonsten och gjort jämförelser med processinriktat arbete och 

vad det kan bidra med. Enligt Jan Sjunnesson, utbildningschef på Combitech och 

industridoktorand på KTH, organiseras ett företag med beskrivningar för hur arbetet går till 

genom just processer. Dessa processer skall ses som en ram, för det finns alltid ett antal 

outtalade regler för en verksamhet som går utanför ramen. Processerna blir en form att arbeta 

i och blir ett uttryck för kunskap men inte för själva görandet i kunskapen. Processerna ska 

hjälpa mig förstå hur jag kan handla i förväntade situationer (Sjunnesson 2007, s. 144).  

 

Analogiskt tänkande, enligt Adrian Ratkic, forskare i yrkeskunnande, är en form av 

reflektionsarbete där de utforskar likheter och skillnader mellan olika företag och yrkesroller i 

tvärvetenskapliga och gränsöverskridande möten för att utforska den praktiska kunskapen 

genom jämförelser. Detta har utvecklats bland annat på KTH i Stockholm. Tanken är att de lär 

av varandras erfarenheter. Analogiskt tänkande är som metod användbart i utvecklingsprojekt, 

problemlösning, konstnärligt arbete och i forskning som kräver initiativ och fantasi bland 

annat (Ratkic 2014, s.339). 
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Ett annat perspektiv jag använt mig av är fenomenologi Jag går bort från det jag kan och 

känner och försöker börja om, fördomsfritt och naket. Det är en aktiv handling att avstå från 

både fördomar och misstro och öppnar dörren för nytt lärande. Jag vill tänka att jag gör det i 

mitt essäskrivande.  

 

Att skriva i essäform handlar för mig om att jag ger ut mig själv och visar vad jag tyckte och 

trodde från början till att efter läsning och reflektion faktiskt hamna någon annanstans i min 

uppfattning. Det resulterar i att jag i reflektionen bli mer balanserad och nyanserad. Jag tog ett 

par steg bakåt och tittade på helheten och delarna för sig. Detta likt rörelsen som enligt Ulf 

Brinkkjaer & Marianne Höyen i Vetenskapsteori för studenter, förknippas med den 

hermeneutiska cirkeln och jag försöker på så sätt skapa mig en vetenskaplighet och en distans 

till min egen undersökning (Brinkkjaer & Höyen 2013, s. 75).  

 

Metoden kan också, enligt Birgitta Kullberg, professor i pedagogik och didaktik vid 

Göteborgs universitet, sägas vara induktiv. En induktiv forskning är kvalitativ i den 

bemärkelsen att jag följer upptäckandets väg med utgångspunkt i mina egna reflektioner. Jag 

upptäcker samband och skillnader i växelverkan mellan observation av mina upplevelser och 

andras tankar Jag observerar något jag redan upplevt från flera håll och kan på så sätt få nya 

insikter, en ny helhet (Kullberg 1996, s. 58). 

 

Jag har valt att skriva i den här formen också för att, som Lotte Alsterdal skriver, docent i den 

praktiska kunskapens teori, ge mig själv en chans till dialog med mina egna erfarenheter. Jag 

vill beröra men inte bli personlig utan förhålla mig så att det är mitt ämne som blir fokus, inte 

jag som person (Alsterdal 2014, s. 62- 64).  Att beskriva skeenden inom praktisk kunskap är 

inte helt lätt då praktisk kunskap inte uttrycks i ord på ett sätt som vi kan med faktakunskap.  

 

Enligt Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande och teknologi på KTH, är syftet med 

skrivandet att göra erfarenheter synliga och reflektera över dem. Skrivandet handlar inte på 

något sätt om att försöka ge ett budskap och ha förutfattade meningar. Det skulle vara raka 

motsatsen till det författaren vill uppnå. Skrivandet handlar också om ett mod att undersöka 

de berättelser vi har inom oss (Hammarén 1996, s. 18). Förutom mod, skriver Jo Bech-

Karlsen, journalist och verksam som lärare vid Universitetet i Nordland i Norge, krävs också 

en förståelse för att erfarenhet inte kan uttryckas hur som helst, utan genom ett eget språk som 
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saknar det generaliserande och abstrakta. I en essä betonas förtrogenhetskunskapsspråket som 

ett levande och berättande språk vilket försöker gestalta skeenden på ett förståeligt sätt (Bech-

Karlsen 1999, s. 33).  

 

I texten som följer ska jag med olika forskares syn och teorier undersöka mina reflektioner 

och mitt eget handlande för att förstå både mig själv och den yrkespraktik jag är i. Jag börjar 

dock med en reflektion över en annorlunda förskola jag också arbetat på. Jag kommer sedan 

belysa reflektionen som en arbetsmetod för att fördjupa kunskap. Vidare undersöker jag hur 

det kan se ut i praktiker för yrken där vi arbetar med oss själva som instrument och 

arbetsredskap. Jag undersöker efter det hur analogiskt tänkande, med jämförelse från andra 

verksamheter i näringslivet samt ridkonsten, skulle kunna förklara vår praktik och gör sedan 

ett avsnitt kring kvalitet och utvärdering. Jag ställer även min egen erfarenhet från 

näringslivet till förfogande mot den erfarenhet jag har av arbetet i förskolan. Jag undersöker 

också hur kommunikationen ser ut och ställer frågor kring den samt gör en reflektion från 

tidigare arbeten jag haft i förskolevärlden. Slutligen förklarar jag vad jag menar med att vårt 

styrmedel, läroplanen, ger vaga besked i hur vi ska nå dess mål. I alla dessa perspektiv 

försöker jag förstå min praktik genom just jämförelser.  
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Undersökningen ur olika perspektiv 

Förskola med processer 
 
Medan jag skriver min berättelse påminns jag, på riktigt, om ett arbete jag hade i början inom 

detta yrke. Jag har nästan glömt bort hur annorlunda den organisationen arbetade och jag blir 

glad när jag tänker på att jag har ett annorlunda exempel. Jag var anställd ett par år på en 

privat förskola som drevs i en koncern.  

 
Jag som kom från näringslivet tyckte det var en utmaning att se hur ett så mänskligt och 

erfarenhetsbaserat yrke kunde fungera annorlunda med riktlinjer, processer, mål och metoder 

som påminde om mina erfarenheter. Det visade sig att de redan kommit långt i att utveckla 

tydliga regler. De fanns manualer och pärmar för olika ändamål. En medarbetarpärm med 

information och blanketter stod i personalrummet med allt insatt snyggt i flikar. Där fanns 

tidrapport, ledighetsansökan, regler kring klädsel, regler kring schema och till och med regler 

och riktlinjer på hur vi ska vara som en bra kollega. Det fanns en årstidspärm som var tydlig 

med hur vi arbetade kring olika högtider, semestrar, lov, föräldrasamverkan, möten och 

utvecklingssamtal med mallar och tidpunkt för deras genomförande.  

 

Som ny fick jag snabbt klart för mig vad jag förväntas åstadkomma och framförallt hur jag 

skulle göra det. Jag fick en egen mentor och gott om tid för frågor och reflektion och för att 

läsa pärmarna. Jag var van vid att arbeta i tydliga strukturer, så för mig kändes det inte 

konstigt alls och jag upplevde att kollegorna också verkade bli trygga av att ha tydliga och 

gemensamma mål. 

 

Den viktigaste pärmen var dock lärandepärmen. Den pärmen fanns på alla avdelningar. Här 

kom mitt bidrag till manualerna för jag ingick i gruppen som skulle revidera lärandemålen i 

enlighet med Lpfö 98/10. Jag bidrog med erfarenhet både från processarbete från näringslivet 

och från mina år som familjedaghem. Vi bröt ner läroplanens mål i processer, då vi genom 

kommunikation satte ord på hur de skulle göras. ”Trygghet” är till exempel ett mål i 

läroplanen. Vi skrev på post-it lappar och ställde oss frågan: Hur gör vi – du och jag, för att få 

barn att bli trygga hos oss. Vi kommunicerade om vad trygghet är, hur vi alla på olika sätt 

tänkte kring hur vi arbetade med det och sedan punktade vi upp ord på lappar som: närhet, 

sitta i knäet, höra sitt namn i positiv anda, få ha sin nalle och napp, inga höga röster eller 
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hårda ord osv. Sedan sammanställde vi det till ett huvudmål som också innehöll en väg till att 

nå målet genom en mängd praktiska förslag. Ett mer uttalat lärandemål kunde 

vara ”socialisering” och där föreslogs till exempel en aktivitet som att ”lära sig vistas i 

trafiken”. Vi arbetade fram en lärande process för varje mål vi kunde förstå ur läroplanen. Vi 

skapade ”hur-mål” på läroplanens ”vad vi ska uppnå”-mål genom processarbete. Det blev 

många mål att arbeta oss igenom och resultatet blev en mäktig men lättöverskådlig samling 

bilder som vi satte på väggarna och i våra pärmar. Dessa bilder var uppbyggda på ett sätt som 

jag i näringslivet upplevt och arbetat efter tidigare. Efter vårt arbete blev det tydligare vilka 

mål vi hade och hur vi på olika sätt skulle nå dem. Vi fick ett mer gemensamt språk och 

gemensamma mål som vi kunde se att vi uppfyllde.  

 

Jag upplevde att arbetet var fritt på den här förskolan. Vi hade var sin egen barngrupp som 

ingick i den större och vi la upp veckan efter barnens behov, intressen och efter egen 

planering. Vi var även fria att arbeta individinriktat och nådde målen på olika sätt med olika 

barn inom språk, matematik, natur, musik och socialt samspel bland annat. Med detta skrivet 

menar jag inte att allt flöt perfekt på den här förskolan. Men just detta arbete uppfattade jag 

som ett steg i rätt riktning.  

 

Vad var det då vi gjorde på den här förskolan som var annorlunda från andra? Hur påverkades 

arbetet, kommunikationen och trivseln? Det första jag kommer att tänka på är 

måltillfredsställelse. Vi visste vilka målen var, men, framförallt hur de skulle kunna uppnås. I 

manualerna fanns mängder med exempel på aktiviteter som var förbundna med ett mål som 

var grundat i läroplanen. Vi kunde gå hem för det mesta och känna att vi gjort ett bra arbete. 

Vi visste att vi uppfyllt vissa specifika arbetsmål förutom de som handlar om att genom 

erfarenhet hantera ännu en oförutsedd dag med barn och kollegor, rutiner och andra måsten.  

 

Vårt yrke kräver så mycket känsla och erfarenhet att jag tror vi ibland har svårt att sätta ord på 

vad och hur vi gör saker. Det kommer alltid att vara så men vilken lättnad att då ha en struktur 

som bygger på kommunikation och som får mig att känna att jag gjort mitt jobb och att jag 

kan diskutera det med kollegorna. Kommunikationen på den här förskolan fungerade bra. Vad 

berodde det på? Kollegorna tolkade uppdraget utifrån sig själva och det var fortfarande en stor 

variation på hur vi gick tillväga för att nå målen men det fanns en tydlighet i arbetet som 

gjorde att vi hittade gemensamma nämnare och ett gemensamt språk. En sak som också 

underlättade var att vi hade manualer att ge till nyanställda och vikarier. Det fanns en 
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tydlighet i kommunikationen och arbetssättet som jag i efterskott inser fungerade bra. Det jag 

upplevde på den här förskolan har jag, efter det, inte sett någon annanstans. Jag har arbetat på 

sex andra förskolor. Den extra tiden vi lade ner på att tillsammans skapa ”regler och riktlinjer” 

genom kommunikation och engagemang, betalade sig säkert med tanke på att nästan all 

personal arbetar kvar där.   

 

Reflektion som metod 
 

Jag anser att reflektion är ett starkt medel för att nå samsyn och skapa en livsvärld där vi trivs 

och vill vara i. Jonna Lappalainen & Eva Schwartz, två doktorer i filosofi verksamma på 

Södertörns högskola, menar att reflektion kan ses som en förutsättning för bildningsprocessen 

kring handlingar och praxis. De säger att med en fördjupad reflektion kan vi förmå människor 

att fundera vidare kring normer och värderingar. Det skulle i många fall kunna leda till att vi 

efter ifrågasättande inte vill vara kvar i vårt yrke. Att reflektera över det reflekterade är en 

övning som inte alla når, men som är värd ansatsen enligt dem (Lappalainen & Schwarz 2011, 

s. 115). När jag reflekterar kring förskollärarens yrkesroll och det som hände i mina 

berättelser, märker jag att det har lett till ett ifrågasättande från min sida. Jag kan förstå att 

fördjupad reflektion också kan få oss att se saker vi inte vill se och därför hamna i ett 

ifrågasättande över praktiken. Jag har svårt att arbeta i organisationer som, enligt min 

uppfattning, är för oreflekterade och tysta. Jag upplever att jag står i förundran över skeenden 

som jag själv inte vågar, eller vill kliva in i, allt för rädslan att inte göra ”fel”.  

 

Handling, görande och den egna personen är själva arbetet i förskolan, men det innebär inte 

att vi slutat tänka. Lappalainen & Schwarz refererar till John Dewey, filosof, psykolog och 

pedagog, som myntade begreppet ”Learning by doing” att erfarenheter blir till genom 

tänkandet. Han menade att vi utvecklar erfarenheter både aktivt och passivt. När vi aktivt 

prövar något och gör nya erfarenheter utvecklas vi men det ligger en utveckling även i det vi 

passivt får gå igenom. Att uppleva något passivt låter kanske som att inget händer, men vi 

knyter det till oss själva, i vår omgivning, menar Dewey (Lappalainen & Schwarz 2011, s. 

100). Jag tolkar det som att när jag är i handling, som just då är oreflekterad, ändå tar till mig 

något och att, om jag lyfter det till reflektion, finner nya tankar och fördjupad kunskap där. 

Jag funderar på hur jag i ett yrke där jag upplever att vi inte ska, har tid för eller får prata med 

varandra ska uppnå kommunikation och öppenhet som gör att det blir tillåtande att reflektera.  
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Jag vill vara med och skapa en trovärdig, tillitsfull och god arbetsmiljö där vi får ta plats både 

som person och som professionell pedagog. Kanske genom att vi tar alla de tillfällen i akt där 

vi skulle kunna skapa en gemensam syn och värdering på arbetet genom kommunikation. Jag 

upplever det som att det finns en outtalad regel, i verksamheten, som säger att vi inte ”ska” 

samtala, diskutera och reflektera i flykten, i verksamheten, utan spara detta till våra 

kvällsmöten. Det är för mig ovanligt att ha ett levande samtal med mina kollegor i vår 

verksamhet. Maria Hammarén menar att det är en fråga om kultur om vi har en yttre och inre 

dialog som fungerar eller inte på vår arbetsplats. Den yttre dialogen rör arbetets vara och är 

det offentliga samtalet där vi fördelar uppgifter och bestämmer arbetets villkor. Den inre 

dialogen förs inom oss och innefattar arbetets etik och moral vilka vi använder för att 

utvärdera vårt arbete och även till att göra förbättringar i vår livsvärld. Den inre dialogen 

måste få utrymme och komma till tals i den yttre dialogen, detta är en grundläggande 

demokratisk fråga. När den inre dialogen utsätts för beskådning omformas och utvecklas vi. 

När den inre dialogen inte kommer till uttryck, om jag saknar inflytande över mitt arbete eller 

om jag har oro för olösta konflikter, eller anställningsförhållanden i stort, kan den upphöra 

och jag stagnerar i mig själv. En verksamhet kan förlora på det i fråga om kvalitet och 

utveckling i arbetet. Många kan i en sådan kultur inte heller utsättas för negativ kritik eller ges 

utrymme för individuell framgång (Hammarén 1996, s. 28-29).  

 

Jag ser mer och mer att vi rör oss i ett spänningsfält på en del förskolor där jag har arbetat. 

Det råder en kultur som inte så ofta tillåter dialog, vare sig inre eller yttre och jag börjar också 

se hur det skulle kunna förbättras genom samtal och kommunikation på riktigt. Kanske till 

och med genom skrivande reflektion som jag genom mitt skrivande kommit fram till att jag 

varmt rekommenderar. Det lyfter blicken, får mig att se saker i nya perspektiv och kan leda 

till att en dialog i arbetslaget kanske skulle bli fruktsam och, framförallt, nyanserad. 

 

Arbetet tenderar att vara något introvert vilket kan vara en av anledningarna till att jag 

upplever att samarbete, feedback och reflektioner inte så ofta blir kreativa och givande. Det 

ser, tvärtom, oftast ut som att feedback upplevs som gliringar och kritik på ett personligt plan, 

det vill säga det blir svårt att förhålla sig professionell för att arbetet så hårt är bundet i den 

egna personen och kroppen.  När jag var på förskolan i min berättelse försökte jag flera 

gånger ta upp situationer som intresserade mig, för jag ville veta hur de kommit fram till deras 

handlande. Till exempel frågade jag varför de valt att ha prickar med barnens namn på i 
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samlingsringen. Förskolläraren svarade mig med ”för att de bestämt det”. Jag stod på mig och 

frågade hur de tänkte kring det. Var det namnet och igenkänning till det, eller var det för att 

vissa barn inte fick sitta bredvid en viss vän. Hon blev upprörd och tyckte jag ifrågasatte deras 

arbete. Jag blev besviken då, men, idag kan jag förstå henne. När jag läst om den yttre och 

inre dialogen av Hammarén kan jag förstå skeendet och hennes känsla av att jag kritiserade. 

Om inte den yttre dialogen har förts så blir kritik något hotfullt antar jag (Hammarén 2996, s 

28-29. Det måste ha känts besvärligt att jag ville föra ett samtal kring det, speciellt med tanke 

på att jag kom med teorier direkt från skolan. Dessa tog jag förstås inte upp, men det kändes 

som att hon ansåg att jag var kritiserande och irriterande. 

 

Mycket av det jag uttrycker att jag saknar i arbetet kan kanske förklaras genom att förstå 

begreppet tyst kunskap och vad det är. Henrik Bohlin, docent i historia och samtidskultur och 

verksam på Södertörns högskola, beskriver tre former av kunskap och dessa är 

påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap, eller tyst kunskap som den 

också kallas. Karaktäristiskt för påståendekunskap är att där vet vi svaren, som till exempel 

matematiska regler, grammatik och hur långt det är till en viss stad. Det är en kunskapsform 

vi lär oss, den går att lära ut, och vi kan läsa oss till den typen av kunskap. Färdighetskunskap 

innebär till exempel att vi har lärt oss att cykla eller har kunskap i ett hantverk. Den sista, mer 

svårbestämda tysta kunskapen, förtrogenhetskunskapen, innebär att vi genom erfarenhet vet, 

intuitivt, hur vi skolar in och tröstar en ettåring. Vi kan genom vår erfarenhet veta hur vi 

övertalar ett barn att ta på sig galonkläder, utan att det blir bråk, men vi kan inte riktigt 

beskriva hur vi gör det. Här utvecklas påståendet till att det är en konst, inte en vetenskap. 

Tyst kunskap är det som menas när något utförs som bygger på personliga bedömningar och 

saknar exakta regler. Kunskapen finns men är inte lätt att sätta ord på (Bohlin 2009, s. 59).  

 

Enligt Lappalainen & Schwarz borde vi eftersträva reflektion där vi inte enbart reflekterar 

över vårt eget handlande utan också tar intryck från vår omgivning och situation i ett utvidgat 

sammanhang. I dessa lägen kan reflektionen leda till ett ifrågasättande över sin egen yrkesroll 

(Lappalainen & Schwarz 2011, s. 114). Jag upplever att ju mer jag studerar och tar intryck 

från andra desto mer frustrerad blir jag. Jag funderar över hur jag ska utvecklas i yrket när jag 

upplever att jag inte får hjälp av all erfarenhet och praxis som jag och kollegor har fängslat i 

våra kroppar och sinnen. Genom att gemensamt utarbeta metoder för att bli tydligare med hur 

vi ska nå målen i vår läroplan skulle vi kanske vara på väg, speciellt om reflektionen blir ett 

fullgott och ofta använt arbetsredskap.   
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Vår kultur i förskolan kan sägas vara låst som ett tankekollektiv som Ulla von Essen, 

idéhistoriker, beskriver ifrån boken Negern från Narcissus. Boken handlar om ett fartyg och 

dess strapatsfyllda resa i storm och stiltje. Den beskriver det hantverk och de roller som 

besättningen har och får, i och med att de mönstrar på. De är alla beroende av varandra och av 

att alla håller sig till sina roller för att de ska överleva. En tankestil innehåller precisa och ofta 

långlivade föreställningar om hur man ska vara och agera, som de som bär den är hårt knutna 

till. Den innehåller också det säregna i en praktik som långlivat och djupt yrkeskunnande 

innehar. I den meningen lägger tankestilen till både historia och moral till kunskapen i arbetet 

(Ekström von Essen 1998, s. 20). Precis som för besättningen på Narcissus är personalen på 

en förskola beroende av varandra. De som arbetat längst sätter tonen och då är det väl så vi 

kan förklara varför läroplanen inte implementerats fullt ut på alla förskolor jag varit på. En 

tankestil blir, enligt Ekström von Essen, trögare ju mer precis och seglivad den är och står 

dessutom emot förändring (Ekström von Essen 1998, s. 23). Medvetenheten om att tankestilar 

finns och att dess låsningar kan vara svåråtkomliga gör att jag ser än mer facetter i varför 

dialog och kommunikation blir så svårt att implementera. Det finns en outtalad lag, en färdig 

plan, för hur vi ska vara och hur vi ska bete oss när vi tar hand om våra barn.  En tankestil kan 

vara svår att dels specificera och att prata om och att förändra den blir det nog svårt att göra 

utan att det blir myteri först, för att återkoppla till skeppet Narcissus. 

 

Praktiker  
 

Jag läser Ansvarig handling av Gunnar Bergendahl, professor i matematik, och ser hur han 

beskriver tre intressanta symptom av förfall för en praktik. Det första är slentrian där vi 

bedriver en verksamhet där vi gör som vi alltid har gjort. Arbetet har blivit till en vana som 

inte längre ens kan benämnas för praktik och lämnar inte dörren öppen för förändringar. Det 

andra symptomet är improvisation. När vi improviserar behöver inga förberedelser göras, vi 

handlar i stunden och ”skjuter från höften”. Även här har praktiken upphört att vara en praktik. 

Det tredje symptomet är blind lydnad. Där styr regler och lagar allt. Där handlar vi inte alls 

utanför dessa regelverk. Här har också praktiken upphört och den frihet i arbetet som krävs 

för ansvarig handling är inskränkt och leder till att vi inte handlar fast det behövs. Lydnad kan 

också innebära att vi tolkar allt som inte är nedskrivet och reglerat som att vi kan göra hur 

som helst med det som ligger utanför regelverket. Alla dessa tolkningar är använda en och en 
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i sin ytterlighet inte bra att arbeta efter, men som Bergendahl skriver, om vi förhåller oss 

måttfulla till dessa tre stilar fungerar praktiken. Planering är bra, handling vid oförutseddhet 

är bra och regler är som regel bra att förhålla sig till. Det är måttfullheten och att göra ”det 

rätta”, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt som är en praktikers konst. Urskiljningen är det som är 

viktigt för att närma sig ett önskvärt förhållningssätt och handlande i stunden (Bergendahl 

2010, s. 91). 

 

Jag förstår mer och mer de processer som förkommer på en förskola. Jag ser tankestilarna, 

slentrianen, jag ser handlingskraften och skotten från höften, jag ser också blind lydnad för 

regler och läroplanen och jag ser anarkin i dess spår. Jag får lättare att tolka min praktik och 

förstår att ett arbete som yrkeskunnig praktiker ibland innebär svårigheter. Vår praktik är ett 

görande och handlande där det är tydligt att det är en bedömningsfråga om vi gör ett bra eller 

dåligt arbete. Det jag strävar efter att förstå är hur jag och andra inom praktiken ska kunna bli 

skickligare och tryggare i vår kompetens. Jag önskar vi kunde kommunicera och åstadkomma 

rutiner och regler för att tillsammans lära oss förstå när dessa kan gälla, men också skapa 

förståelse och kompetens för handling i stunden, som bedöms där och då för att vara den rätta.  

 

Bergendahl hänvisar till filosofen Immanuel Kant, som menar att upplysning är att gå ur sin 

egen omyndighet. Han betonar att omyndigheten är självförvållad och att vi ska våga handla, 

våga kunna, våga göra vad som krävs och att inse att själva görandet är en ansvarig handling 

som kräver initiativ (Bergendahl 2010, s. 35). Den tanken säger mig att vi har ett 

yrkeskunnande och en uppfattning om vår egen förmåga, även när den inte är uttalad. Jag 

förstår också att jag måste vända blicken inåt, mot mig själv och ta den plats jag anser 

handlingen kräver. Det är också då det ibland brister eftersom vi inte alltid vet att vi gör rätt. 

Alla har egna svar och egna sätt att lösa uppgifterna på, vilket jag också börjar förstå, då det 

ser ut så i förskolans praktik. Den typen av funderingar får mig att se risker också. En 

pedagog som gör ”fel”, till exempel kränker eller skadar ett barn, blir inte alltid tillfrågad eller 

tillsagd över sitt handlande där. Vi ifrågasätter sällan om det var ett bra sätt att hantera 

situationen på. Handlar en pedagog tillräckligt självsäkert och trovärdigt kan det uppstå 

situationer som en osäker kollega inte vågar stoppa. Andra kollegor kanske känner att de inte 

vågar lyfta frågan. Dessa funderingar får mig att ta upp känslan jag fick på gården av att vi är 

omyndiga och skamfyllda för ofta för att det ska vara sunt. Förskolan är en praktik där vi utför 

ett yrke, ett hantverk, som bland annat genom studier på högskolan, skall förbereda oss för 

vårt arbete. Men utbildning i att handla i stunden, i att ta beslut och i att även introducera nya 
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människor i konsten att vara en bra förskollärare lär vi oss i praktiken. Vi behöver lära oss att 

bli mer medvetna om hur mycket vi arbetar i handling och hur viktigt det är att lyfta den 

handlingen till reflektion för vidare utveckling av vår praktik.  

 

Utveckling genom analogiskt tänkande 
 
 
Adrian Ratkic förklarar att vi i ett analogiskt tänkande kan se praktisk kunskap som en 

konstform jämförbar med skådespeleri eller musicerande, därav det nästintill omöjliga 

uppdraget att sätta ord på yrkesskickligheten och vad den innebär. En praktiker är oftast inte 

själv medveten om hela sin kunskap, sin skicklighet eller sin framställning och det 

vetenskapliga språket är inte anpassat för att förklara denna typ av skicklighet (Ratkic 2013).  

 

Om jag jämför med ridkonsten kan jag se hur vi skulle utvecklas vidare om vi tillät oss att 

arbeta med analogiskt tänkande. Om praktiken utsätts för jämförelser kan vi se i vidare 

perspektiv. Jag är själv inbiten ryttare som rider på ganska hög nivå. Det har tagit lång tid att 

bli bra på att rida. Ridkonsten lyder under samma regler som i förskolan vad gäller erfarenhet 

som utvecklar konsten och hantverket. Men det finns skillnader, till exempel då jag aldrig 

slutat ha tränare, aldrig slutat läsa och vidareutbilda mig och jag har försökt förfina denna 

konst så mycket jag kunnat. Jag har utsatt mig för kritik och bedömning genom åren på alla de 

tävlingar och träningar jag deltagit i. Jag har gråtit och känt mig kränkt men vuxit ur kritik 

och genom att misslyckas. Om jag skulle jämföra min ridkonst med en yrkesskicklig pedagog 

så behöver pedagogen ha en bra ledare, som i likhet med tränaren utmanar och kritiserar på 

rätt sätt och vid rätt tillfälle. Det skulle finnas tid och utrymme för fortbildning och eget 

intresse för att läsa om ny forskning och annat som utvecklar den egna konsten som pedagog.  

 

För att nå dit ser jag åtminstone några hinder i jämförelsen. Dels tiden för vidareutveckling 

men även energin. Energin inom hästvärlden är samma över hela världen. Jag vet vad vi 

menar när vi säger halvhalt, galopp, piruett osv. Är det samma i förskolan? Rutinerna finns 

med och skeenden och aktiviteter, men jag vet inte hur vi beskriver hur vi hanterar ett barn i 

en viss situation på bästa sätt. Vad är det som behöver utvecklas för att lära sig ur en sådan 

jämförelse?  

 



  24 

Lotta Victor Tillberg har doktorerat med en avhandling som behandlar vårdbiträdens 

yrkesskicklighet och i en analogi mellan våra två världar kan jag se många likheter men även 

skillnader. Vården präglas av många regler och riktlinjer och även ett starkt språk för vad de 

utför. Men precis som inom förskolan undrar även anställda inom vården över hur vi 

utvecklar människokännedom och hur lär vi oss handla med förtroende och respekt inför de 

människor, barn och föräldrar vi arbetar med. Här beskriver Victor Tillberg att vi kan lära oss 

något genom skådespelarkonsten, improvisationen och förmågan att ”finna sig”. Vi ska lyckas 

förstå både uttalade och outtalade behov och snabbt växla roller. Även här uttrycker hon att 

allt inte lärs ut i utbildningen och att vi ständigt måste utvecklas i att vara uppmärksamma 

med närvaro, även när arbetet blir slentrian (Victor Tillberg 2007, s. 53-55). Jag undrar över 

hur mycket kunskap som måste finnas men som inte delas med andra och tänker att många 

kanske inte känner stolthet över sin kunskap, för att de inte ser den som kunskap och det är 

därför den inte lyfts och visas, jämförs och används som ett gott exempel.  

 

Regler och riktlinjer 
 

I inledningen till Kvalitetsjakten Om professionalitet i välfärden, skriver Jonna Bornemark, 

docent i filosofi och verksam på Södertörns högskola, bland annat om tre centrala punkter för 

att organisera välfärden där även arbetet inom förskolan är representerad. Den första punkten 

är att omdömet ständigt bör diskuteras i relation till manualer, vetenskap och regler. Andra 

punkten är att personalen ska ges inflytande i verksamheten och tredje punkten är att inte utgå 

från enbart ekonomisk vinning utan återinvestera i utbildning, utveckling och tid för 

reflektion för att odla klokhet och det goda omdömet (Bornemark 2014, s. 9). Det låter bra 

och jag ställer mig bakom en sådan idé. Jag förstår det kloka i att lyfta den tysta och praktiska 

kunskapen, men jag anser också att vi i förskolan behöver arbeta mer med formen för 

arbetsinnehållet för att pedagogerna ska få en gemensam grund att stå på.  

 

I Kvalitetssäkra förskolan, skriver Kerstin Holmlund, och Karin Rönnerman professorer i 

pedagogik, om behovet av tydliga och reella mål för verksamheten. Otydlighet i arbetet och 

dess regler leder många gånger till att personalen får svårt att ta till sig kritik och ofta känner 

otillfredsställelse i arbetet. Målen behöver preciseras i arbetslaget där vi ska vara överens om 

hur samhällsmålen, läroplanen, ska utföras i varje enskild barngrupp. Reglerna ska vara 

uttryckta och dokumenterade och kunna ge vägledning för att välja hur vi arbetar. I en sådan 
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kultur blir det lättare att ta till sig kritik, då det är lättare att se till sakfrågan än den personliga 

frågan som annars så ofta uppstår i förskolan. Författarnas förslag till lösning är 

kommunikation och interaktion mellan arbetslagets pedagoger, för att ta till vara kompetenser 

och främja utveckling och kvalitet i arbetet. Reglerna och rutinerna är grunden för arbetet, 

säger de. Det är de regler jag också upplever saknas och som jag vill se på många fler 

arbetsplatser i förskolan (Holmlund & Rönnerman 1995, s. 34). Nu kan jag också förstå hur 

nedbrytande det kan vara för mig som pedagog, där jag på grund av osäkerhet i min roll, 

också tar kritiken personligt istället för att se till bara min yrkesroll. Den vaghet som uppstår i 

skiljelinjen mellan att ”vara” ett yrke och att vara ”i” ett yrke blir ofta hämmande för mig och 

förmodligen för andra pedagoger i förskolan. 

 

Molander beskriver också att det finns behov av regler även i yrken där ”kunskap i handling” 

är primära. Regler utgörs av normer och instruktioner om vad som ska göras och hur vi ska gå 

tillväga och dessa regler ska kunna formuleras. Molander har även beskrivit tre 

grundläggande strukturer för en komplex verksamhet, som till exempel förskolan. Han 

nämner först och främst rutin regler där vi ska veta vad som är rätt och fel att göra. Den andra 

strukturen som behövs i en praktik är regler som är till för att skärpa uppmärksamheten och 

slutligen ska vi ha regler som visar meningen och riktningen för verksamheten. Han skriver 

att avsiktlig handling kräver rutiner. Det ger säkerhet och en rytm i arbetet som gör att vi kan 

se det som sker vid sidan av det rutingivna. Regler ger ett fäste i sammanhang där vi handlar, 

vilket är viktigt och enligt Molander också underskattat. Rutiner ger beredskap så vi kan och 

vågar handla utan osäkerhet. Regler kan också göra så att vi fortsätter lära oss då de är 

kunskapsbildande i sig. När det handlar om regler för verksamhetens riktning menar han att 

det ofta rör sig om etiska, yrkesetiska regler och öppen strävan där målet är att de efterföljs på 

bästa sätt (Molander 1996, s. 253-257). Det sista regelverket han nämner tänker jag kan 

jämföras med förskolans läroplan. Den ger etiska regler och anger riktningen för vad vi ska 

och behöver uppnå i förskolan.  

 

De regler som ska skapa en grundstruktur är det jag anser saknas på många platser i förskolan. 

Rutiner utvecklas och nedtecknas ofta, men det saknas också regler och rutiner som inte 

nedtecknas lika ofta. Som ett exempel varierar det om hur vi talar om, uppfattar och skriver 

ned regler kring utflykter. Det är inte självklart att alla förskolor och pedagoger gör likadant 

eller tänker lika och därför behövs uttalade rutiner. Det är när det brister i rutinerna, när vi tror 

att vår kollega tänker som vi utan att vi kommunicerat det, som vi kanske ”tappar bort” ett 
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barn på utflykten. Vi missade att kommunicera hur vi räknar, när vi räknar eller att vi räknar 

alla barn oavbrutet. Regler och ett ramverk måste finnas även om vi frångår dem när det krävs. 

De gånger vi handlar utanför ramarna, i krissituationer till exempel, vet vi oftast om det, i alla 

fall efteråt. Eftersom en stor del av arbetet kan vara ganska lika från dag till dag kan 

kompetenserna delas bättre i den gemensamma verksamheten om vi arbetar efter samma 

rutiner och regler. Hade jag kommit till en förskola med tydlig struktur, med tydlig 

ansvarsfördelning och där en ram funnits, hade jag tyckt det varit enklare att följa arbetet. 

Mina tillfälliga kollegor hade förmodligen också kunnat dra nytta av en sådan tydlighet och 

haft lättare att delegera och ge mig ett innehållsrikt arbete som vikarie.  

 

Molander diskuterar också olika spänningsfält förknippade med kunskap i handling där 

framförallt kritik kontra tillit intresserade mig. Att ha tillit till sin egen förmåga och kunskap 

innebär att vi ska kunna utsättas för kunskapsbildande kritik som gör att vi växer. Där tillit 

fattas blir det istället en omvänd situation där både personen och kunskapen förminskas 

(Molander 1996, s. 261). Om vi implementerar regler för säkerhetsfrågor och rutinarbete och 

ansåg att dessa är nödvändiga, kan vi bygga upp tillit till vår egen kunskap och förmåga. Detta 

bör vara ett naturligt steg att utvecklas i med gemensam kommunikation och reflektion.  

 

Victor Tillberg beskriver också hur kunskapsyrken, där omdöme, mod, fantasi och ansvar 

ingår, saknar metoder för uppföljning och kvalitetssäkring. Det leder till att dessa yrken ofta 

följer upp och utvecklar färdighetskunskap istället för den erfarenhetsbaserade kunskapen. 

Det förklarar hur förskolans NKI (Nöjd Kund Index) kan vara svår att tolka och förstå och 

framförallt svår att kvantifiera på ett bra sätt. Victor Tillberg hänvisar till förskolläraren 

Cecilia Holmqvist som skrev ”Nöjd till 100%”. Där problematiserar hon förhållandet mellan 

hur nöjda barn och ett gott arbete inte per automatik blir nöjda föräldrar som ”kunder”. Det 

blir i detta förhållande svårt att veta hur vi ska förhålla oss till dessa enkäter som mäter hur 

nöjda våra föräldrar är. Vi kan ha följt läroplanen fullt ut och ändå möta låga siffror i 

undersökningen, just för att kvantifiering och mätning av tyst kunskap inte har gjorts möjlig 

(Victor Tillberg 2024, s. 110-116).  

 

Jag söker vidare efter redskap för uppföljning och finner en om pedagogisk dokumentation 

som ska hjälpa oss utvärdera verksamheten i relation till barnens upplevelser. I Uppföljning, 

utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation, står redan i förordet att 

pedagogisk dokumentation kan användas för att synliggöra processerna i förskolans 
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verksamhet i enlighet med Lpfö 98/10. Jag tycker det är intressant att se ordet processer i 

detta styrdokument, då jag upplever att det inte är så vanligt förekommande att prata om just 

processer i förskolan. Jag har i mitt skrivande och läsande sett att läroplanen har tillägg för att 

underlätta och synliggöra arbetet och de ska läsas, tolkas, bli begripliga och implementeras 

där det behövs också. Vidare står det att det förutsätts en kultur där det finns samarbete, 

kommunikation och reflektion och att vi med hjälp av dokumentation ska finna metoder och 

arbetssätt som hjälper verksamheten att nå målen i läroplanen (Skolverket 2012, s. 3). Den här 

skriften som Anna Palmer författat för Skolverket, tycker jag är riktigt bra. Den lägger en 

grund att arbeta vidare ifrån, tänker jag. Jag vet att på en förskola användes den flitigt, även 

om det initialt var många som tyckte den var svår, så det finns goda exempel att ta till för att 

driva utvecklingen framåt. 

 

Gunnar Hyltegren, som skrivit en avhandling, som heter Vaghet och vanmakt – 20 år med 

kunskapskrav i den svenska skolan, drar slutsatser som att i den senaste läroplanen för skolan, 

har vi specificerat och preciserat målen mer än tidigare. Samtidigt har det blivit betydligt 

svårare för lärarna att nå de högre kraven. Han menar att metoderna för att nå målen saknas 

vilket gör att det är svårt att följa direktiven som då upplevs som vaga. Hyltegren menar 

vidare att de i skolan borde återgå till den äldre formuleringen med strävansmål, liknande de 

vi har i förskolans läroplan. I skolan behöver lärarna svar på vad det är de ska göra. Att lära ut 

och undervisa, verkar de inte ha problem med, utan det är snarare bedömningen, rättvisa i 

systemet och grunder i betygssättningen som är ett problem (Hyltegren 2014, s. 292). Jag 

börjar förstå att det är oerhört svårt att precisera ett liknande arbete. Att bli tydligare eller 

skarpare uppifrån med styrmedel innebär inte nödvändigtvis att det blir bättre. Det är tydligen 

svårt att leda och erbjuda metoder och riktlinjer i den här typen av yrke vilket jag har respekt 

för.  

 

I förskolan följer vi en läroplan som ger riktlinjer och mål men som lämnar omdömet och 

utförandet till den som gör arbetet. Det finns en tillit i det som ändå tilltalar mig och jag 

förstår vilket ansvar de ger till oss pedagoger att göra vårt arbete på bästa sätt, efter eget 

huvud. Det finns en vinst i det, om jag tänker på förskolans organisation som är relativt platt 

och på många sätt saknar hierarki. De har velat decentralisera och lagt beslutsfattande och 

ansvar längre ner i organisationen för att på så sätt lyfta sina medarbetare. Det är en bra tanke 

och den fungerar i organisationer med människor som har inflytande och initiativkraft och 

leder arbetet framåt. Men det finns svårigheter också, då förskoleyrket har många lågutbildade 
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och kanske inte fullt så engagerade pedagoger överallt. I de fallen krävs tydligare styrning och 

klara strukturer att arbeta efter, vilket varje enskild förskola får stå för, vilket i sin tur kräver 

bra chefer och ledare. 

 

Om det då finns brister i strukturen så ser jag också svårigheter i att inte ha en öppen och 

levande kommunikation i arbetet. Dessa två saker verkar spela en roll tillsammans. Om 

kommunikationen i sig har avstannat, som på förskolorna jag arbetat på, då behövs andra 

medel för att vi ska veta hur vi ska arbeta. Då kan en tydligare struktur med regler och 

riktlinjer vara ett medel. Vi skulle kunna hantera bristen på kommunikation kring våra 

arbetssätt till exempel genom skrivna rutiner och enkla beskrivningar som en vikarie eller 

nyanställd skulle kunna få vid början av dagen. Det skulle bli en struktur att följa och att luta 

sig mot och även en struktur att bryta mot när handling i stunden kräver det. I den strukturen 

skulle dagens viktigaste händelser kunna stå och hur dessa går till. Inga långa beskrivningar 

behövs, utan enkla formuleringar som: Samling, ansvarig för den, vad ingår i den på olika 

dagar, hur städning går till och så vidare. Ett svar på frågan -vad gör vi och hur ska det gå till?  

 

Jag tänker på min situation som vikarie och hur utsatt jag kände mig. Jag ville inte störa när 

någon pratade med barnen, jag ville inte ”prata över deras huvuden”, jag ville inte verka tjatig 

och samtidigt ville jag göra en bra insats. Hur skulle jag kunna göra det när jag bara kunde lita 

till min egen erfarenhet, min tysta kunskap, och sedan försöka gissa mig till kollegornas 

tankar och önskemål? Jag försöker inte skapa ett problem som inte finns, men jag tror det 

finns bättre vägar att gå än att gissa och hoppas att det jag gör kommer bli väl mottaget. Jag 

har oftast svaren själv, jag vet hur jag gör i de flesta situationer och jag har lätt att umgås med 

både barn och kollegor, men jag ser att det fattas något som skulle kunna göra vår praktik så 

mycket bättre, säkrare och roligare att arbeta i.  

 

Näringslivet – kan vi lära oss något från det 
 
Jag har en annan bakgrund också. Innan jag började arbeta i förskolan arbetade jag i 

näringslivet som marknadschef och försäljningschef i flera stora välkända bolag i Sverige som 

Vattenfall, Kinnevik och Proffice. Det var förstås väldigt annorlunda att efter en sådan karriär 

börja arbeta med barn. Jag kan nämna att jag blev utbränd så förklarar jag mitt tvära byte av 

yrke. Jag fick använda mina erfarenheter från mina två egna barns uppväxt samt från 

upplevelser jag delat med de barn jag coachat som ridlärare. I näringslivet läggs enligt min 
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erfarenhet stor fokus på att arbeta ihop gruppen, arbetslaget. Vi la ner många timmar 

på ”teambuilding”, utbildning, gemenskap och på att arbeta fram ett arbetssätt som styrdes av 

processer för att underlätta för medarbetare och kollegor. Vi försökte dessutom skapa ett 

arbetsklimat som var öppet och som verkade för öppenhet mot olikheter och som bjöd in så 

att alla i teamet förstod att de bidrog. I näringslivet arbetade jag för att gå framåt och 

utvecklas genom ifrågasättande, genom konflikter och genom att sätta mina kompetenser mot 

andras. Vi tänkte mycket på målformulering och på att alla gemensamt ska nå målen. Vi 

arbetade också med delmål och i projektform. Hur hade det sett ut om den här förskolan hade 

sneglat lite åt näringslivets arbetssätt och hade det känts bättre för mig med tydligare 

strukturer och metoder av detta slag?  

 

Jag minns hur jag som projektledare på ett av företagen skulle leda ett större projekt. Jag fick 

först gå en kurs i hur man driver ett projekt. Jag fick sedan en egen konsult som kom 

regelbundet för att hjälpa mig följa och utveckla min handlingsplan. Jag tapetserade mitt rum 

med post-it lappar för att få syn på vad vi gjorde, i vilken ordning vi utförde arbetet, vad som 

händer om vi får ett ja eller ett nej på en händelse i flödet osv. Jag handplockade kollegor som 

både kompletterade och konstaterade mig i mitt sätt att vara och i min kompetens. Jag beskrev 

en komplex arbetsplats och så mycket som möjligt av en vardags händelser i processer för att 

på så vis kunna bygga ett datorstöd. Ett datorstöd som skall fungera som stöd måste ha så 

många parametrar som möjligt för att bli effektiv och användarvänlig.  

Om jag fick möjlighet att tapetsera ett rum med förskolans händelser, om det eller det inträffar, 

om det regnar, om det är sol, om det händer en olycka osv. för att på så sätt ha en beredskap 

och en handlingsplan för dagen, veckan, året och för det oförutsedda, skulle vi ha nytta av 

det? 

 

Om jag skulle tänka analogiskt här och se till likheter och skillnader så är en likhet att det 

krävs eget handlingsutrymme och egna initiativ i båda yrkesrollerna. Inom affärsvärlden sägs 

ofta ”ta hellre ett dåligt beslut än inget alls”. Det liknar arbetet i förskolan där vi oftast inte 

hinner be om hjälp, läsa en manual eller på annat sätt försäkra oss om att vi gör rätt innan vi 

handlar. En skillnad är att i affärsvärlden där jag arbetat finns ett mer precist språk, som inte 

bara handlar om fackspråk utan om generella skeenden. Ett kontor är ett kontor när det 

kommer till fakturor, meddelanden, order och försäljningsresultat och där vi har ett språk som 

är gemensamt i dessa delar. Här finns ett kunnande som redan är bestämt och det ger en 

trygghet i arbetet.  
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Jan Sjunnesson beskriver i Erfarenhet och processer om hur de i näringslivet har en hatkärlek 

till ”processerna”. Sjunnesson arbetar i Saab-företaget Combitech och är konsult i 

verksamhetsförändring. Han beskriver hur han ser behovet av att ha processer som ram men 

att det i näringslivet också behövs ett erfarenhetsbaserat yrkeskunnande som en erkänd 

kompetens. Samtidigt vet han att för att lära sig något från grunden är processer ett utmärkt 

sätt att känna doften av en annan människas erfarenhet på. Sjunnesson har vidare i flera 

projekt infört reflektion som arbetsmetod. Inte som skön avslappning utan som koncentrerat 

hårt arbete för att se helhet och detalj, sammanhang och mönster. Han tar även upp förmågan 

att följa ett regelverk och att träning, som han liknar med en musikers eller ett fotbollslags 

träningar och regler, är grunden som senare ger förutsättning för handling och att gå utanför 

ramarna (Sjunnesson 2007, s. 141-144). Det problem som jag upplever och vill belysa i min 

berättelse på förskolan i mitt exempel är att de inte har utarbetat några distinkta regler och 

riktlinjer att följa. Det leder till att arbetet blir personligt och svårt att tala om också på 

områden som skulle kunna uttryckas mer tydligt. Näringslivet kämpar mot samma sorts 

problem som i förskolan nämligen att det finns outtalad kunskap och erfarenhet som skulle 

kunna lyftas genom reflektion. 

 

När jag varit anställd som förskollärare, barnskötare och tillförordnad chef inom förskolan har 

jag också mött vikarier, praktikanter och nyanställda. Jag lyckades inte heller utarbeta några 

metoder eller processer på mer än en förskola av fem. Men för att återgå till strömmen av 

vikarier så är mitt minne att inte heller jag inbjöd speciellt mycket till delaktighet, information 

eller rutingenomgång. Vi har inte tid eller utarbetade rutiner för mottagandet av nya 

människor på arbetet. När en vikarie kommer, är vi tacksamma och glada för de extra händer 

och ögon som hjälper, men vi har inte kraft att avsätta tid för att verkligen få med den 

personen i aktiviteterna.  
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Visa vägen 
 
Sedan jag tog steget och slutade arbeta som anställd förskollärare och barnskötare har jag 

varit på flera förskolor både som vikarie och praktiserande student och gått in och ut ur nya 

barngrupper. Jag upplever att jag har deltagit fullt ut på alla förskolorna, men har inte blivit 

delaktig. Hade min medverkan blivit bättre, hade jag mått bättre om jag vetat vad som gällde? 

Jag tror det men det verkar inte finnas så många förskolor som har utarbetat någon rutin med 

dokument eller dylikt att ge till en ny vikarie, inte heller har jag fått någon muntlig 

genomgång om rutiner och regler för just den eller den förskolan.  

 

Det skulle vara härligt att få uppleva tillfredsställelse i arbetet oftare, även när vi är vikarier. 

Om vi lyckas med det, kan vi arbeta vidare i det planerade arbetet utan fullt så 

många ”driftsstörningar” i form av bland annat, personalbortfall. Vårt styrmedel, läroplanen, 

är endast 13 sidor lång i A5 format och ger inga tydliga besked i hur vi ska utföra vårt 

arbete. ”Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed den förväntade 

kvalitetsutvecklingen” (Skolverket 98/10, s. 8). Den meningen hänvisar sedan till tre 

målområden, ”Normer och värden”, ”Utveckling och lärande” samt ”Barns inflytande”. Här 

är sedan målen uttalade som strävansmål och de ger oss på förskolan tolkningsföreträde i vad 

som menas med målet och framförallt hur det ska utföras för att målet ska nås. Det är mål 

som strävar efter att utveckla barns förmåga till öppenhet, respekt, talförmåga, 

begreppsbildning, naturkunskap, matematiska begrepp och så vidare. Det är strävansmål och 

de blir otydliga då det inte någonstans står hur det ska utföras, med vilka medel, på vilket sätt, 

eller något annat som kan vara till praktisk hjälp. Sedan går Läroplanen in på riktlinjer.  

 

Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärarens ansvar för att 
arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var 
och en i arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer 
och värden som anges i förskolan läroplan och bidra till att förskolans uppdrag 
genomförs (Skolverket 98/10, s. 8). 
 

Vems normer och värden ska vi ge barnen? Mina, dina, den 50 åriga vita mannens i kostym? 

Läroplanen är ju tolkningsbar så frågan är hur ska jag veta att jag gör ett bra arbete. Jag har 

varit på förskolor med svagt, nästan abdikerat ledarskap vilket resulterat i att det varit 

omöjligt att veta om jag gör rätt just för att tolkningarna lämnats helt till pedagogerna. När vi 
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arbetar som i blindo med ledare som inte gör sitt bästa för att vi ska reflektera tillsammans 

blir det osäkert vad som ska göras och hur. När vi med vår erfarenhet som enda verktyg, inser 

att vi inte ens har samma normer och värderingar och samma syn på vad som menas med att 

vara barn, hur ska vi då lyckas med att följa läroplanen? 

 

Om jag går tillbaka till min förskola där jag vikarierade, så inser jag först nu hur väl det ändå 

fungerade. Det syns att läroplanen verkar i det tysta och att det sakta men säkert faktiskt blir 

en större samsyn i arbetet. Fortfarande finns dock många situationer att reflektera kring där 

kommunikationen fortfarande fattas enligt mig. Ta pojken till exempel, som jag upplevde blev 

påtvingad en samling. Jag skulle velat föra ett samtal kring honom med läroplanens direktiv 

om individens behov. Att tillsammans i arbetslaget bestämma vad som menas med 

individanpassat lärande och ta gemensamt ansvar över hur vi ska följa läroplanen. Ansvaret 

vilar tungt på oss själva, arbetslaget och inte minst på våra chefer och ledare att vi får tid för 

reflektion, tid för utveckling och tid för utbildning.  

 

Tänker på hur komplicerad jag upplever att vår arbetssituation är vad gäller just 

kommunikationen om vad som är rätt att göra. Med det menar jag att vi har olika vägar att gå 

för att nå de olika målen i läroplanen. Det är då jag ser ett alternativ, ett arbetssätt där vi 

genom kommunikation skapar metoder, regler och riktlinjer som alla på förskolan enas kring. 

Är det då så vanligt som jag tror att vi inte pratar så mycket med sina kollegor och har vi vant 

oss vid att arbeta i tysthet? Får vi inte – ska vi inte - prata? Många undviker att prata för det 

blir fel mot barnen att ”prata över deras huvuden”. Jag håller med, speciellt inte mitt i en 

aktivitet, men jag har svårt att se att det inte kan ske nu och då. Men när ska vi då kunna 

mötas? Jag har haft många och långa samtal med studiekollegor och även gamla 

arbetskollegor om detta och har förstått att jag inte är ensam om min upplevelse. Många av 

mina kollegor uttrycker dessutom ovilja att ta upp saker som kan upplevas som ”jobbiga”, 

inte heller är det helt självklart att ta upp saker vi undrar över som kan ses som kritik mot de 

normer och regler som råder, både oskrivna, skrivna, uttalade och outtalade sådana. Detta 

händer alltså inte bara mig utan jag har sett fenomenet från flera perspektiv, dels som anställd 

förskollärare och barnskötare, dels som förskolechef och nu senast, som vikarie. På vissa av 

de arbetsplatser jag arbetat på, och även den senaste som jag beskriver, kommer inte 

kommunikationen igång, utan pedagogerna arbetar som på egna öar och avdelningarna kan se 

väldigt olika ut, både vad gäller miljö, värderingar och barnsyn. Kan det vara så att det finns 

ett slags ordlös kommunikation bland vissa som varit på arbetsplatsen längre och kommit in i 
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rutinerna? Finns det en tyst överenskommelse att vi pedagoger bara ska finnas till för barnen 

utan interaktion med våra kollegor?  

 

Molander skriver i Kunskap i handling att handla är att veta vad det är vi gör och att i 

handlandet finns en gemensam förståelse som bygger på fråga-svar. Vi har, menar han, en 

förförståelse för frågorna och att de svar och motfrågor som uppstår fördjupar förståelsen för 

vad vi själva och andra gör. Han menar att frågan om varför något görs kan förklaras som skäl 

och det kan den som utför handlingen ge svar på (Molander 1996, s.108) Ett reflekterande 

arbetssätt är då en modell som skulle kunna skapa förståelse och gemenskap i vårt arbete, och 

framförallt synliggöra kunskapen, tänker jag.  

 

Vi fokuserar på barnen och barngruppens mående vilket jag anser är bra då det är för barnens 

skull vi är här. Vi förbereder aktiviteter och avslutar andra och arbetar hårt för att 

dokumentera och försöka hitta svar och förklaringar på att vårt arbete levererar ett resultat. 

Men hur ska vi kunna göra ett bra arbete och utvecklas i vår vuxna arbetsgrupp utan samtal 

och räcker det med ett möte i månaden för planering? Vi möts en kväll i månaden och vi är 

trötta och längtar hem. Bör inte dialogen föras i vardagen, utan att det skulle ta för mycket tid 

från barnen och varför lyckas det inte överallt? ”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny 

kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolverket 98/10, s. 7).  

 

På förskolan rekryteras vi dels för den utbildning och erfarenhet vi har, men också för hur vi 

är som person. Personligheten tar stor plats i vårt yrke, tänker jag. Det är därför jag tänker att 

om vi kan ta av oss vår personliga rock ibland och bara vara professionell, alltså bara i ett 

yrke, kan vi tillåta kritik generera ny kunskap och nya tankar. Men eftersom yrkeskunnandet 

är fäst vid personliga kompetenser som hur vi ska ”vara” som person, blir det kanske svårt att 

vara rakt igenom professionell. Vi möter nya barn, föräldrar, kollegor och andra människor 

som vi ska förhålla oss till på olika sätt. Vi har en gedigen kompetens i människokännedom. 

Det blir så självklart att det är ett personligt yrke och det är svårt att skala bort person från 

profession, speciellt vid frågor som kan vara av det kritiska slaget. Att reflektera och ha en 

dialog kring person och profession kan säkerligen leda till goda resultat och ökad förståelse då 

utveckling genom förstärkande kritik är en förutsättning för växandet. 
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Slutord 
 

Vägen till att arbeta fram en gemensam plan för att medvetandegöra vad vi gör och hur vi gör 

vårt arbete på förskolorna känns helt plötsligt framkomlig. På de förskolor jag arbetat längre 

på, har vi inte lyckats med att i arbetslaget tolka vårt styrdokument så att det på ett 

tillfredsställande sätt har resulterat i riktlinjer, hjälptexter, regler eller metoder fullt ut. Inte 

heller har jag upplevt en total öppenhet eller en reflekterande ton som är tillåtande i 

tillräckligt hög grad för att känna mig tillfredsställd i mitt arbete. Men jag erkänner efter mina 

reflektioner att det finns hopp.  

 

Jag ser också hur Skolverket försöker hjälpa med tillägg och riktlinjer till läroplanen, men det 

tar tid att förändra. Det är svårt att arbeta utan ett redskap som ger oss metoder för att nå de 

högt ställda mål och riktlinjer som står i läroplanen. Vi ska dela och lära ut normer och 

värderingar som ingen har fastställt vilka de är och vems de är. I lagar, regler och 

förordningar kring förskolan står det att vi ska reflektera, kommunicera, dokumentera och 

utvärdera verksamheten i processer. Vi som arbetar i förskolan kan allt det andra, det som 

handlar om vår tysta kunskap, att ta hand om barn och få dem att trivas. Men för att skapa 

tydlighet och metoder behöver vi mer hjälp för att klara av det på ett tillfredsställande sätt.  

 

På den annorlunda förskolan blev det enklare att kommunicera dels för att vi skapat 

gemensamma mål med gemensamma metoder för att nå målen och på så sätt öppnat upp för 

att reflektera tillsammans. Här hade vi något att luta oss mot både när vi behövde hjälp eller 

ingrep och hjälpte någon annan. Jag fick sällan en känsla av att jag gjorde fel, eller inte 

vågade uttrycka mig och jag upplevde att de andra kände likadant.  

  

Jag hade från början av mitt essäskrivande svårt för att se flera perspektiv. Mitt perspektiv och 

mina åsikter i ämnet var starka och det är de fortfarande, men idag är de mer nyanserade. 

Efter att ha gett analogin och läsningen kring andra verksamheter lite energi så inser jag att 

det är berömvärt att arbeta i förskoleyrket och att kunna vara en praktiker med allt vad det 

innebär. Många pedagoger gör goda insatser och brinner för barnen och lärandet. Men, 

tryggheten i arbetet blir lidande av den brist på reflektion över läroplanen som jag upplever. 

Vi har en läroplan som lägger en god grund, men som inte hjälper oss i utförandet av arbetet. 

Den variation som finns mellan olika typer av ledare och pedagoger på förskolorna vad gäller 

utbildning, känsla, engagemang, tro, vilja, ledarskap, ödmjukhet, samarbetsvilja, ja i stort sett 
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allt, gör arbetet komplext och svårt men samtidigt roligt och intressant. Tolkningsbördan är 

stor för oss pedagoger då vi är så olika som personer och tolkar läroplanen utifrån våra egna 

förutsättningar. Jag kommer fram till att i vårt yrke behövs mer kommunikation och reflektion 

för att tillsammans genom processarbete skapa de regler och riktlinjer vi behöver för att veta 

hur vi ska göra. Vi måste sträva efter att öppna för den handlingskraft som finns i erfarenhet, 

klokhet och praktisk kunskap. Jag hoppas att den samlade erfarenheten och den tysta 

kunskapen som finns på våra förskolor får se ljuset en dag och kan bidra till att vi får en bättre 

vardag och enklare villkor på våra arbeten.  
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