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Lack of communication in preeschool –  
How can different types of knowledge come into its own? 
 

Abstract 

 
Our essay begins with two experience-based stories where we want to discuss problems that 

may arise during personal meetings in preschool. What we have experienced, and which also 

occurs in the stories is that meeting situations often loses focus and the main subject often 

gets overlooked. In this essay we have focused on the adults in preschool, teachers who meet 

every day and the tools we can use to be able to familiarize and understand the interaction 

between these. The purpose was to investigate and try to understand why conflicts in the 

meeting of educators arises. The aim was also to critically examine our role and our actions in 

the stories. 

Important concepts and investigating issues of our essay is teams and responsibilities, 

language and communication and how differently we can perceive the same thing. Another 

important concept to discuss in a profession that is characterized by close relations are power. 

Ethics and its importance for understanding other people is also an important aspect. We have 

chosen to write this essay in the essay form, which also forms the basis for our method. Since 

we are constantly reflecting about this, it was natural to have a hermeneutic approach where 

understanding is the foundation for our thoughts and reflections. We reflected on our own 

actions, but also try to put us into and understand how the other people we work with thought 

and acted. What is the basis for our own actions and why act the people that we describe in 

our stories as they do? 

Keywords: Communication, team, power, understanding, ethics 
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  Sammanfattning   

Vår essä inleds med två erfarenhetsbaserade berättelser där det blir synligt vilken 

problematik som kan uppstå under mötessituationer i förskolan. Det vi har upplevt och som 

också händer i berättelserna är att under två mötessituationer tappas fokus från det som 

diskuteras på olika sätt. Vi har i den här essän fokuserat på de vuxna inom förskolan, på de 

pedagoger som möts varje dag och vad vi behöver för nycklar för att kunna sätta oss in i 

och förstå andra människor. Syftet var att undersöka och försöka förstå varför konflikter i 

mötet mellan pedagoger uppstår. Syftet var också att kritiskt granska vår egen roll och vårt 

agerande i berättelserna.  

 

Viktiga begrepp och undersökningsfrågor i vår essä är därför arbetslag och 

ansvarsfördelning, språk och kommunikation samt hur olika vi kan uppfatta samma sak lyfts 

upp som en central del. Ett annat viktigt begrepp att resonera kring i ett yrke som präglas av 

nära relationer är makt. Etik och dess betydelse för förståelse av andra människor är också 

en viktig aspekt. Vi har valt att skriva denna uppsats i essäform, vilket utgör grunden för vår 

metod. Eftersom vi ständigt reflekterade föll det sig naturligt att inta ett hermeneutiskt 

förhållningssätt där förståelse och förförståelse utgör grunden för vårt tolkande. Vi 

reflekterade över vårt eget agerande men försökte också sätta oss in i och förstå hur de andra 

människorna vi arbetar med tänkte och agerade. Vad är det som ligger till grund för vårt eget 

agerande och varför agerar de människor som vi beskriver i våra berättelser som de gör? 

 

Nyckelord: Kommunikation, arbetslag, makt, förståelse, etik 
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Annas berättelse - När tiden inte räcker till 

Med block och penna i högsta hugg småspringer jag genom korridoren för att hämta 

dagordningen till kvällens arbetsplatsmöte. Jag ser en vante och ett par stövlar ligga slängda 

på golvet i barnens hall. I all hast rycker jag åt mig stövlarna och skickar in dem på Boris 

plats tillsammans med vanten. Jag fortsätter genom avdelningen förbi bygghörnan och tvärs 

över ateljén till vår “fröken hylla”. Där är den, dagordningen för kvällens möte. Jag tar ner 

den från anslagstavlan och lägger den i mitt anteckningsblock och fortsätter sedan till ytter 

hallen och mina kläder. Jag kastar en blick på klockan och ser att den är tio i fyra, mötet ska 

börja om exakt tio minuter. Jag andas ut och funderar på dagordningen som ligger i mitt 

block. Det står att vi ska diskutera utomhusmiljön idag och jag känner mig upprymd. 

 

Jag minns tillbaka till en dag för några veckor sedan som jag spenderade med mina 

kurskamrater ute i skogen. Vi läste en kurs i naturvetenskap och var ute på exkursion i skogen 

och talade framförallt om vikten av en god utomhusmiljö för barnen och vad det betyder för 

deras kropp och motoriska färdigheter. Jag minns att det var en rolig dag på 

förskollärarutbildningen och att den gav oss många skratt och tankeställare. För en kort 

sekund låter jag tankarna återigen sväva iväg och jag funderar nyfiket på hur våra 

diskussioner ikväll kommer att yttra sig. Det känns som en relevant fråga att diskutera i 

nuläget då vi fått indikationer på att vi behöver utveckla och förbättra utomhusmiljön på 

förskolan. Med dessa tankar i huvudet klär jag på mig min dunjacka och snörar på mig 

kängorna. Jag stoppar ner blocket tillsammans med pennan i min väska och tittar mig runt en 

sista gång inne på avdelningen innan jag släcker lamporna och beger mig ut i novemberrusket. 

När jag kommer ut möts jag av en iskall vind som slår mig rakt i ansiktet samtidigt som jag 

stänger dörren bakom mig. Även om det är kallt, grått och lite småregningt känns luften frisk 

och jag vaknar till liv och fylls av välbehövlig kraft för att orka med ett kvällsmöte. Jag tittar 

återigen på klockan och jag har hela sju minuter kvar att ta mig från min avdelning och gå 

över den gemensamma gården och in i nästa hus. Traskandes genom blöta löv på marken och 

vattenpölar är jag framme vid nästa dörr där jag kliver in och stänger nästa dörr bakom mig. 

 

Väl inne och med skoskydd på fötterna tar jag mig fram genom massan av kollegor och hälsar 

på alla som jag möter. Jag tar mig en kopp kaffe och ett äpple samtidigt som jag styr mina 

steg mot mitt arbetslag som redan sitter samlade kring ett bord. Kaffekoppen och äpplet 

placerar jag på bordet medan jag kränger av mig min blöta dunjacka som jag hänger på 
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stolsryggen. Jag sätter mig till rätta och börjar tugga på mitt äpple. “Anna gick det bra med de 

sista barnen?” säger min kollega Sara till mig. “Jo det gick bara bra” säger jag tillbaka. Vi 

småpratar en stund samtidigt som jag plockar fram mitt block och penna tillsammans med 

dagordningen. “Vad spännande det ska bli att diskutera utomhusmiljön ikväll!” säger jag med 

entusiasm i rösten samtidigt som jag möter mina kollegors upprymda blickar som indikerar att 

de också tycker att det ska bli kul. 

 

Vår chef Inger kliver in i rummet och sätter på projektorn som går igång med ett dovt 

surrande ljud. Hon släcker belysningen och tar upp dagordningen så att den lyser klart på 

väggen från projektorn, sedan vänder hon sig från sin datorskärm och ser ut över sin personal 

“Hej och välkomna till novembers arbetsplatsträff, nu är det inte långt kvar till jul!” Mina 

kollegor och även jag själv små fnittrar instämmande till chefens kommentar angående den 

snart ankomna julen. “Vi ska inleda dagens möte med att prata om utomhusmiljön här på 

förskolan och hur vi kan förbättra den” säger Inger med så mycket uppmuntran hon bara kan. 

“Jag tänker att vi ska dela in er i mindre grupper så ni får diskutera lite själva och så 

sammanställer vi i hel grupp om cirka 20 minuter”. Inger delar in oss i grupper genom att 

räkna 1,2,3,4,5 för att sedan börja om igen tills alla fått en siffra. Jag blir indelad i grupp 2 och 

hittar snabbt de som jag ska diskutera med. Jag tar med mig min kaffe och mitt äpple och slår 

mig ner på en ny stol. Robin, Amanda och Lisa slår sig också ner kring bordet och vi inleder 

vår diskussion. “Jag tycker att vi borde besöka andra förskolor för att finna inspiration till hur 

vi kan organisera vår utomhusmiljö” säger Lisa. Jag funderar en kort sekund och känner 

direkt att det inte är en dum idé. “Vi skulle kunna kontakta andra förskolor i stan med 

liknande förutsättningar som vi har och kanske tillsätta en grupp pedagoger som tillsammans 

kan diskutera och ansvara för den här frågan?” säger jag som förslag för att spinna vidare på 

Lisas resonemang. Robin nickar instämmande. “Det känns angeläget att komma fram till en 

bra lösning ganska fort eftersom vi är ute så pass mycket om dagarna”. 

 

Robin antecknar allt vi säger och vi är lyriska och positiva till att diskutera detta vidare med 

resten av medarbetarna. Vi reser oss upp och ställer tillbaka stolarna och bär med oss 

kaffekopparna till stora rummet där resten av kollegorna redan samlats. “Vad bra! Nu är alla 

tillbaka ser jag” säger Inger högt så att alla hör och vi sätter oss återigen. Inger har en penna i 

handen redo att anteckna vad vi kommit fram till angående utomhusmiljön. Jag noterar för 

mig själv att hon ser positiv och energisk ut att komma igång med diskussionen. 

Sorlet av stolar och småpratande lägger sig sakta och snart är rummet helt tyst. 
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“Jaha grupp 1 vad har ni för idéer angående utomhusmiljön och hur vi kan gå vidare och 

förbättra den?” säger Inger samtidigt som hon sätter pennan mot sitt block. “Jo vi tänkte att 

man kunde bli bättre på att ta med sig material ut från avdelningarna” säger Paula. “Bra idé,” 

säger Inger och antecknar i sitt block. 

 

“Grupp 2 hur har era diskussioner varit och har ni kommit fram till någon bra idé?” säger 

Inger och nickar uppmuntrande åt mitt håll. Jag drar efter andan och ska just berätta om alla 

bra förslag vi precis kommit fram till men blir plötsligt avbruten. “Asså jag måste bara fråga 

en sak” hör jag någon halvt ropa tvärs över rummet. Jag ser att det är Lotta som avbrutit mig. 

Lotta har arbetat länge i enheten och har lång erfarenhet som barnskötare. Hon är en person 

som varit med från början här på jobbet och är omtyckt av många.  Men hur kan hon avbryta 

mig sådär mitt i en mening? Vad ger henne rätten att bara spotta ur sig något samtidigt som 

någon annan talar? Jag känner att irritationen växer men vet inte riktigt hur jag ska handskas 

med den. Tillslut bestämmer jag mig för att ignorera känslan och låta henne tala då det verkar 

väldigt angeläget för hennes del. Kanske kommer hon med någon bra spontan idé eftersom 

hon har en gedigen erfarenhet tänker jag tyst för mig själv och får lite dåligt samvete över 

irritationen jag precis kände. “Jo nu när vi ändå pratar om gården så har jag funderat på en 

sak, får vi dricka kaffe ute på gården bland barnen? Ja menar har vi bestämt något i den 

frågan?” Lotta tittar på Inger som tittar på mig, jag drar en, vad jag tror, ljudlös suck men 

märker snart att den kanske inte var så värst ljudlös. “Jo men visst har vi sagt att man får 

dricka kaffe på gården men inte i porslinsmuggar då de kan gå sönder” säger Inger som svar 

på Lottas fråga. 

 

Det här känns ju inte så angeläget att diskutera i nuläget inser jag snabbt då jag själv inte 

upplever det som ett problem just nu. Dessa praktiska frågor om kaffedrickande hör inte 

hemma i en pedagogisk diskussion. Jag andas in och fortsätter, “ja det här med den 

pedagogiska utomhusmiljön, det jag skulle säga var…” Jag försöker återta kontrollen och 

redovisa våra diskussioner men blir avbruten på nytt av Lotta. “Men då köper alltså ledningen 

in plastmuggar och termosar som vi kan ha ute på gården då?” säger Lotta helt ogenerat. “Det 

kan vi ordna” säger Inger och ser på klockan. “Oj oj, vad tiden går fort nu hinner vi inte 

diskutera utemiljön mer, dags för punkten angående budgeten”. 

 

Hon måste skoja är min första tanke. Är det här Ingers sätt att få tillbaka ordningen i 

diskussionen? Kan detta vara en taktik från Ingers sida för att slippa en möjlig konfrontation 
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mellan mig och Lotta? Inger menar väl inte att diskussionen ska dö ut för att tiden är knapp? 

Budgeten kan vi ju ändå inte påverka. Den kan vi väl läsa om i ett protokoll som mailas ut till 

alla medarbetare. Jag sitter på min stol och känner mig hopplös. Min fokus på mötet är som 

bortblåst. Jag hör hur Inger i periferin pratar om budgeten och vikariekostnader men jag kan 

inte riktigt koncentrera mig. Jag blir dels arg på mig själv för att jag inte lyckats hålla 

diskussionen vid liv men också arg för att jag inte markerade mitt missnöje från början när jag 

blev avbruten. Tankarna vandrar iväg och jag undrar hur det kommer sig att de flesta 

pedagogiska diskussioner mynnar ut i samtal om irrelevanta saker? Varför lyckas inte 

diskussionerna hållas på en högre nivå? Hur ska vi kunna driva och förbättra något på vår 

arbetsplats om vi inte kan stanna kvar i samtalen om de viktiga frågorna som berör 

verksamheten? Hur ska detta sluta? Vad är det som gör att jag och Lotta har så olika 

uppfattning om vad som ska diskuteras under en punkt som kallas utomhusmiljö? Är det för 

att vi har olika utbildning, jag med förskollärarutbildning och hon med en äldre 

barnskötarutbildning men med lång praktisk erfarenhet? Det känns som att vi har olika sätt att 

se på frågor som berör utvecklingsarbete i verksamheten. Kan det vara så att våra olika 

bakgrund och utbildning gör så att vi upplever och för diskussionen olika, eller saknar jag 

förståelse för Lottas perspektiv? 

 

Karolinas berättelse - Konflikten som ständigt hålls levande 

Med snabba steg går jag över gården och lämnar sensommarvädret bakom mig. Solen värmer 

mig i ryggen men känslan av att hösten snart är på väg känns tydligt i luften. Jag går in och 

kollar så att avdelningen är stängd för dagen, diskmaskinen är färdig och att alla fönster är 

stängda. Jag tar mig vidare in på avdelningen och ser att det ligger kladdiga penslar kvar på 

diskbänken i ateljén sedan förmiddagens skapande. Jag ställer penslarna i ett glas och fyller på 

med vatten. Känslan av att arbetsdagen är slut känns lättande och imorgon är det äntligen 

fredag. Skönt att vi har studiedag imorgon. Jag hämtar min väska inne i förrådet, tar på mig 

skorna och går mot dörren. På vägen möter jag ett barn i hallen tillsammans med sin pappa 

som frågar om dagen har varit bra. Jag ler och svarar att vi haft en bra dag, att vi varit ute 

mycket i det härliga vädret och fortsatt med vårt skapandeprojekt i ateljén. Halvvägs ut genom 

dörren kommer jag på att jag behöver dagordningen till morgondagens studiedag så jag 

vänder hastigt och går in till planeringsrummet och knäpper igång datorn. Efter några minuter 

kommer jag äntligen in på mailen, chefen har skickat dagordningen för morgondagen. Jag 
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skriver ut ett exemplar, loggar ut från datorn, lägger ner pappret i väskan och skyndar sedan 

mot tunnelbanan. 

 

Fredag morgon, jag trängs med människor på tunnelbanan. När jag åkt några stationer lyckas 

jag äntligen få en sittplats. Jag gäspar stort när jag satt mig ner och tänker att jag åter igen 

gick och la mig för sent. Jag börjar tänka kring min hemtentamen som jag skrev på igår kväll 

och att det ska bli skönt när jag är färdigutbildad. Jag har mindre än ett år kvar! Jag är idag 

anställd som förskollärare på min arbetsplats då det endast är jag och en till kollega som har 

förskollärarutbildning. Jag ser fram emot att kunna lägga mina studier bakom mig så jag kan 

fokusera till hundra procent på mitt arbete. Mina tankar skingras när jag kommer på att 

dagordningen för dagens studiedag ligger i min väska. Jag tar upp dagordningen och läser 

igenom den ytterligare en gång för att komma väl förberedd. På schemat står det att dagen 

börjar med en utbildning i ergonomi följt av likabehandlingsplanen, facklig information samt 

utemiljö. Jag stiger av tunnelbanan och tar rulltrappan upp. Jag närmar mig förskolan och 

kalla regndroppar börjar slå mot ansiktet. Jag suckar för mig själv och blir än en gång påmind 

om att hösten snart är här. Väl inne på förskolan går jag in på min avdelning för att lämna min 

väska. Med block och penna i handen beger jag mig mot personalrummet. På vägen hälsar jag 

på några kollegor som står i hallen och diskuterar gårdagens arbetsdag. 

 

Inne i personalrummet möts jag av ett uppdukat frukostbord. Lukten av nybryggt kaffe sprids 

i rummet och når även min näsa. Jag häller upp en kopp och sätter mig i soffan. Klockan är 

07.45, fler och fler kollegor kommer in i rummet och trängs för att få plats i soffan bland 

kuddar och kaffekoppar. Vi sitter och småpratar, utanför fönster vräker regnet ner. Klockan 

slår 08.00, jag ser mig omkring. Alla är här utom chefen. Samtidigt hör jag raska steg i den 

avlånga gången som leder fram till personalrummet. “Hej god morgon, ursäkta att jag är sen. 

Vad bra att alla är här, vi kör igång med detsamma. Jag vill inleda studiedagen med att gå 

igenom dagordningen”. Chefen tittar sig omkring i rummet samtidigt som hon häller upp en 

kopp kaffe. Den varma doften sprider sig sakta i rummet. Hon tar en snabb klunk och avslutar 

sin mening “jag hoppas att alla har tittat igenom den så ni är väl förberedda på vad vi ska 

diskutera idag? Vi måste försöka ha fokus på det som står på dagordningen, hålla oss till det 

väsentliga så diskussionerna inte mynnar ut i andra samtal kring schema och rutiner som sist 

på arbetsplatsträffen”. 
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Efter en snabb genomgång av dagordningen förflyttar vi oss ner i ett större rum och har 

ergonomiutbildning. Efter en timme känner jag att den hårda trästolen skär in i ryggen. Jag 

har svårt att fokusera, det känns som om tiden kryper fram. Utbildningen avslutas och chefen 

ber alla ta tio minuters rast för att sedan mötas inne i personalrummet. Jag går på toaletten och 

tar en plats i soffan följt av några andra kollegor. Chefen återgår raskt till dagordningen när 

rasten är slut, jag blir smått irriterad över att alla inte är tillbaka på plats. Att det ska vara så 

svårt att passa tiden tänker jag för mig själv. Några minuter senare kommer resterande 

kollegor in och sätter sig och möter chefens tomma blick. “Vi måste försöka hålla oss till 

tiderna idag då vi har mycket viktigt att gå igenom på dagordningen”, chefen fortsätter att 

prata om likabehandlingsplanen. 

 

En kollega som sitter bredvid mig börjar småprata tyst med en annan kollega, jag kan inte 

urskilja vad de pratar om men jag störs av surret. Chefen avbryter deras småprat “vi ska 

tillsammans i arbetslagen uppdatera likabehandlingsplanen för varje avdelning samt kolla 

igenom om det är något som ska ändras på vår gemensamma likabehandlingsplan för hela 

förskolan”. Om vi koncentrerar oss och arbetar effektivt är jag säker på att vi hinner få klart 

båda två under dagen”. Alla går till sina respektive arbetslag och börjar diskutera och skriva 

ner sina utvecklingsområden på den rådande mallen som hela förskolan följer. När jag och 

mina två kollegor är inne i en spännande diskussion kring likabehandling blir vi avbrutna av 

Maja, en kollega som arbetar på avdelningen bredvid vår. “Hej ursäkta, Karolina har du fått 

någon mer information kring schemat vi har nu?” Jag antecknar snabbt ner de punkter jag och 

mina två kollegor precis pratade om kring likabehandling för att minnas innan jag svarar. “Nej 

Maja, eller vad menar du? Vi pratade ju om schemat sist på arbetsplatsträffen, det finns väl 

inte så mycket mer att tilläga? Är ni färdiga med likabehandlingsplanen?” Maja suckar lätt 

och svara med ett snabbt “nej inte riktigt” innan hon vänder sig om och lunkar iväg tillbaka 

till sin avdelning. Jag får en känsla av att Maja inte är så värst engagerad i 

likabehandlingsarbetet, ett område inom förskolan som jag själv tycker är jätteviktigt. Jag 

kollar ner på mina anteckningar och återgår till diskussionerna med mina kollegor. 

 

Efter 45 minuter går chefen runt till alla och säger att det är återsamling. Väl tillbaka inne i 

personalrummet börjar jag gå igenom för samtliga vad vi på vår avdelning har valt att arbeta 

med. Det kurrar till i magen, jag kollar på klockan och ser att det är 30 minuter kvar till lunch. 

Bara att försöka hålla fokus intalar jag mig själv. Jag ser mig omkring och iakttar att det är 

fler som börjar vrida på sig. Fler som är hungriga tänker jag. Mina tankar skingras hastigt då 
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en kollega avbryts mitt under sin genomgång av deras punkter kring likabehandlingsplanen. 

“Ursäkta, hallå” alla i rummet blir tysta medan Maja fortsätter “jag undrar bara hur det är 

tänkt med öppningsrutinerna vi har på förskolan. Det känns lite onödigt att vi öppnar 06.30 

när första barnet kommer 07.00..”. Hon fortsätter “sen undrar jag om de personer som öppnar 

skulle kunna bli schemalagd en kvart innan öppning, det är en stor förskola och många dörrar 

som ska låsas upp innan”. Maja blir avbruten av Josefin “jag tycker det är självklart att man 

inte ska behöva vara schemalagd för att låsa upp dörrar, börjar man senare under morgonen 

blir du inte schemalagd för att hinna byta om till jobbkläder”.  Jag suckar tungt inombords 

menad jag tänker att nu är vi “där” igen. 

 

Jag vaknar genast till av att Majas och Josefins röster höjs, diskussionen fortsätter och jag 

märker att ingen kommer vika sig för den andres åsikt, men plötsligt. “Nu får det vara nog, 

det här hör inte till ämnet. Diskussioner som inte hör till dagordningen får vi prata om senare. 

Dessutom har vi redan prata om schema och rutiner sist på arbetsplatsträffen. Att det ska vara 

så svårt”, Annika nästan fräser fram orden och hennes irriterade röst tystnar. Tyst för mig 

känner jag en lättnad över att Annika avbröt Maja och Josefin i deras diskussion. Samtidigt 

som jag känner att hennes sätt att göra det på kanske inte var det bästa. Hon lät väldigt 

irriterad, jag kan förstå hennes irritation samtidigt som jag tänker att det måste finnas ett 

bättre sätt att uttrycka sig på. Vad är det som gör att Annika just låter så arg gentemot Maja 

och Josefin, kan det ha att göra med deras olika erfarenheter av vår verksamhet?  

 

Annika har arbetat lång tid inom yrket och är utbildad barnskötare. Maja är en glad tjej, nyss 

färdig med sin barnskötarutbildning och har arbetat i knappt ett år. Josefin är helt outbildad 

men har arbetat som vikarie under en längre tid på många olika förskolor men har nu fått ett 

fast vikariat hos oss som sträcker sig fram till årsskiftet. Detta är något jag har i åtanke 

samtidigt som alla i rummet är helt tysta för en stund, så tyst att man hör alla andas. 

Stämningen i rummet känns stel och man nästan känner hur irritationen har satt sig i 

väggarna. Jag kollar snabbt på Maja som höjer ögonbrynen samtidigt som hon skakar lätt på 

huvudet. Sådär så man själv tror att det inte syns. Josefin blickar ner i papperna som ligger på 

bordet samtidigt som hon nervöst börjar bita på tumnageln. Jag tittar mig om i rummet och 

chefen ser uppgiven ut. Mina tankar fortsätter sväva iväg och jag blir påmind om det sista 

arbetsplatsmötet, då var det jag som gick in och avbröt ett liknande problem som uppstod. Att 

det ska vara så svårt för vuxna människor att fokusera och hålla sig till ämnet. 
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Under lunchrasten sitter fortfarande känslan av irritation kvar inom mig. Jag funderar över 

vad det är som gör att liknande situationer ständigt upprepas under våra möten på 

arbetsplatsen. Jag upplever att det ofta är så inom förskolans värld. Under mina år som 

pedagog och de olika förskolor jag arbetat på skjuts det viktiga åt sidan för att istället dividera 

om schema och andra vardagliga rutiner. Varför är det så, vad beror det på? Jag hinner tänka 

på många möjliga bidragande faktorer runt detta ständigt återkommande problem. Samtidigt 

som jag tuggar på en morotsstav skingras mina tankar när chefen säger att vi måste återgå till 

diskussionerna om likabehandlingsplanen efter lunch då vi inte blev färdiga. 

 

Syfte/Frågeställning 

Syftet med denna essä är att undersöka det problem som gestaltas i våra berättelser. Problemet 

som gestaltas är kommunikationen mellan pedagogerna. Det centrala blir därför att undersöka 

vilka uppfattningar som kan ligga till grund för hur människor förstår och kommunicerar med 

varandra. För att kunna sätta sig in i och förstå de olika människorna i våra berättelser, behövs 

det en förståelse för hur människor går till väga för att förstå andra människor. Det sker en 

krock i möten mellan människor, vilket vi genom egenupplevda erfarenheter synliggör i våra 

berättelser. Vi vill alltså fokusera på människorna och vad våra olikheter och kompetenser 

innebär i en gemensam organisation och inte själva arbetsplatsmötena i sig. I Annas berättelse 

vill vi lyfta fram sättet som Anna själv agerar på när hon blir avbruten i diskussionen om 

utomhusmiljö och hur vi tolkar de andra pedagogernas sätt att agera. I Karolinas berättelse 

som handlar om likabehandlingsplanen vill vi fokusera på hur hon själv agerar samt 

kollegorna runt henne.  

 

Inom förskolan arbetar idag många människor med olika bakgrund, utbildning och 

erfarenheter. Det vi vill fokusera på när vi undersöker dessa berättelser är hur olika 

kompetenser samverkar inom förskolan. Vi vill i vår uppsats reflektera över hur olika 

människor med olika bakgrund förhåller sig till frågor som gemensamt skall diskuteras i 

verksamheten, samt undersöka vad det kan vara som ligger till grund när vi tolkar en uppgift 

olika. Vad händer mellan människorna i personalstyrkan då? Vi ser på mångfalden av 

kompetenser som något bra men vi ser också att problem uppstår när vi möts i olika 

situationer. I diskussioner som rör verksamheten ser vi att en krock uppstår mellan 

förskollärare, barnskötare och outbildade personer. Därför blir det viktigt för oss att i vår 
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uppsats diskutera skillnader mellan kompetenser och erfarenheter, med ett så nyanserat 

perspektiv som möjligt.  

 

När vi tänker tillbaka på våra berättelser inser vi att vi har berört ett ämne som vi anser ligger 

i tiden för att belysas. Under våra reflektioner tillsammans och med hjälp av vår erfarenhet 

samt utbildning har vi fått upp ögonen för att det här faktiskt är ett pågående problem i 

förskolans värld. Vi har genomgått en process där vi gått från en roll till en ny genom studier. 

Samtidigt har vi stått med ena foten i yrkeslivet vilket har gjort att vi själva har reflekterat 

kring hur detta har bidragit till vilka pedagoger vi är idag. 

Vi ska framförallt undersöka hur vi ser på oss själva i verksamheten men också hur vi 

förhåller oss och förstår andra med en annan kompetens och åsikt än vår egen. Vi ser på 

olikheter och mångfald som något berikande och som tillför mycket gott till en verksamhet 

som har med barn att göra. Men när många olika viljor ska mötas i våra berättelser förstår vi 

inte längre varandra och kommunikationen försvinner. 

 

Våra frågeställningar i denna essä är:   

• Hur ser vi på arbetslaget och dess olika kompetenser? 

• Hur kan kunskap och makt ha ett samband i förskolan? 

• Hur har vår utbildning bidragit till vår utveckling som verksam pedagog idag? 

• Hur ser vi på etik i arbetslaget?  

 

Metod 

Vi har valt att skriva denna essäuppsats tillsammans då vi var intresserade av att undersöka 

samma område. Vi såg också efter att vi suttit ner och diskuterat vad vi ville undersöka att 

våra tankar och funderingar ledde oss på samma spår. Vi insåg ganska snart att vi hade en 

gemensam problematik som vi ville undersöka tillsammans. Vi valde att skriva två berättelser 

där våra egna erfarenheter synliggörs. I senare reflektions del kommer våra reflektioner och 

tankar tydliggöras. Vi kommer koppla till bådas berättelser så att olika perspektiv lyfts fram 

och får reflektera kring den upplevda problematiken där kommunikationen mellan 

människorna inte fungerar. Det är också anledningen till varför vi har valt att skriva vårt 

examensarbete i essäform, då det ständigt är ett reflekterande och undersökande kring vår 

problematik. I vår essä använder vi oss av Michael Foucaul och Max Webers teorier kring 

makt och Hans-Georg Gadamer hjälper oss att förstå hermeneutiken. Då den genomgående 
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problematiken i våra berättelser grundar sig i bristen på kommunikation har vi också valt att 

titta lite närmre på Donald Broadys tankar om socialt kapital. Där lyfter Broady upp centrala 

begrepp som syftar till att skapa en förståelse. Det vi vill försöka förstå genom Broady är hur 

människor fungerar i sociala gemenskaper.  
 

Vi har försökt att göra det tydligt när det är ett jag och ett vi som “talar” i texten. Vi har valt 

att skriva olika delar samtidigt som vi har haft en ständig dialog med varandra om vad som 

skrivits. Vi har också grundligt satt oss in i varandras skrivande och det är vårt arbete som 

utgör helheten. Alltså ett vi. En som tar fasta på det är Maria Hammarén som i sin bok Skriva 

en metod för reflektion beskriver skrivandet som en metod för reflektion. Hon menar att alla 

människor bär på berättelser som är tagna ur egna erfarenheter. För att synliggöra 

erfarenhetsgrundad kunskap måste dessa belysas och ses på ett öppet och reflekterande sätt. 

Det är alltså inte meningen att övertygas om ett rätt eller fel, utan lyfta fram ett undersökande 

kring den erfarenhetsgrundade kunskapen (Hammarén 1995, s. 18). 

                                                                     

Liksom Hammarén skriver också Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz om 

reflektionens betydelse i yrkespraktiken. De båda forskar och arbetar på Centrum för praktisk 

kunskap vid Södertörns högskola. De har i sin tur inspirerats av Deweys tankar om reflektion 

i sin artikel Våga veta. De skriver att: 

 

För att komma åt momentet av reflektion i yrkespraktiken är det av stor betydelse att man 

utgår från en situation som motiverar till reflektion. Istället för att starta utforskandet av sin 

yrkesverksamhet utifrån en situation där den flyter på som bäst bör utgångspunkten vara en 

situation som idealt hade kunnat vara bättre” (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 

105). 
 

Vi vill på ett kritiskt sätt granska varför kommunikationen brister i våra berättelser. Vi har 

valt detta därför att vi vill ha en reflekterande blick på verksamheten vi befinner oss i. Detta 

reflekterande förhållningssätt är något Hjertström Lappalainen och Schwarz också skriver om 

i sin artikel Våga veta. De menar att det är viktigt att man kan ta ett steg tillbaka och på så vis 

tittar på sin verksamhet med ett perspektiv utifrån (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, 

s. 98-99). Detta är något som vi strävar efter att göra när vi undersöker problematiken i våra 

berättelser. Det leder oss in på hermeneutiken som är ett sätt att förstå som ofta används i 

essäskrivande: 
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Gadamer tänker sig att all mänsklig förståelse formas i möten mellan olika 

»förståelsehorisonter». En av dessa horisonter tillhör läsaren, det vill säga den som 

försöker förstå något, och den andra tillhör den eller det som blir förstått – texten, 

artefakten, eller helt enkelt den andra människan. Förståelsen är inkännande till sin struktur 

– det gäller att sätta sig in i upphovsmannens språk, kultur och psyke, för att åstadkomma 

en »horisontsammansmältning» (Svenaeus 2009, s. 22). 

 

Hermeneutiken förstår världen som meningshorisont. Ens personliga erfarenheter och 

upplevelser, det som har gjort oss till de vi är i dag är något som tillsammans bildar  en 

persons förförståelse. Detta är vad hermeneutikerna kallar för horisonter. Vi har alla olika 

horisonter och alltså olika förståelse för saker och ting. För att vi ska kunna förstå och tolka 

det som händer i våra berättelser måste vi också ha en insikt om att vår egen förförståelse 

hjälper oss i våra tolkningar. När vi sätter oss in i någon annans sätt att förstå så sker en 

horisontsammansmältning, eftersom vi då tagit in någons förståelse i oss själva och på vis 

möts våra horisonter och smälts samman. Den vi tar in inom oss (som vi vill förstå) talar 

sedan genom oss. 

 

Hermeneutik är ett tillvägagångssätt som man ofta använder sig av inom humanvetenskapen. 

Det vi vill genom hermeneutiken är att försöka oss på att utifrån olika perspektiv tolka och 

förstå vad som kan ligga till grund för vårt agerande i våra berättelser, men också tolka och 

förstå de andra personerna i våra berättelser. Det är ett sätt och en metod som gör det möjligt 

för forskaren eller i vårt fall undersökarna, att tolka något som är sagt, gjort, skrivet eller som 

helt enkelt inträffat (Patel & Davidson 2011, s. 28). Patel och Davidson beskriver också något 

som kallas den hermeneutiska spiralen som innebär att ingenting i studien eller i forskningen 

är konstant. Det går hela tiden att se, tolka och förstå med nya ögon vilket gör att nya 

perspektiv ständigt kan växa fram och ta form. Detta gör också att processen hela tiden hålls 

levande (Patel & Davidson 2011, s. 30). Genom den här tanken om den hermeneutiska 

spiralen ser vi att våra reflektioner kring vårt dilemma som ständigt pågående. Det har gjort 

oss medvetna om att vårt skrivande och i vår process inte syftar till någon lösning, men 

synliggjort nya sätt att se på problematiken. 
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Etiska överväganden 

Forskaren skall vara medveten om att även om personuppgifter publiceras utan att enskilda 

nämns vid namn, kan det, om data är tillräckligt detaljerade, vara möjligt för åtminstone 

vissa läsare att identifiera någon individ. Åtgärder måste vidtas för att försvåra för 

utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer. Detta är särskilt 

viktigt då det gäller människor eller grupper som i ett eller annat avseende kan anses svaga 

och utsatta och/eller har typiska, lätt igenkännliga särdrag. Risken för att individer 

oavsiktligt kan identifieras skall beaktas vid vägningen av värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot eventuella negativa konsekvenser för de berörda (Vetenskapsrådet, 

s. 12-13).   

   

Det finns risker med att skriva en essä av den här karaktären. Vi utgår från berättelser som 

avspeglar situationer som vi själva upplevt. Vi är själva med i våra berättelser liksom kollegor 

till oss. Namnen på personerna som framkommer i berättelserna är fingerade. Sedan har vi 

valt att inte delge här vad mer som är förvrängt i avseende att skydda dem som ingår i våra 

berättelser. Varför vi använder oss av anonymisering är för att göra risken för igenkänning så 

liten som möjligt för att ingen ska ta illa vid sig. 

 

1. Yrkesgrupper och arbetslag 

Bakgrund 

Att arbeta i arbetslag har en lång historia i Sverige. Dock har ansvarsområden och fördelning 

mellan de olika yrkesrollerna förskollärare och barnskötare varierat. Till en början såg man att 

barnskötare främst skulle agera som assistenter till förskollärarna. 1968 blev en brytpunkt för 

detta synsätt då Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) tillsattes och i och med den 

förändrades också arbetsfördelningen mellan yrkesgrupperna. 1972 föreslogs även att de 

verksamma pedagogerna inom förskolan skulle, som tidigare, arbeta i arbetslag men utan 

tydliga ansvarsområden och utan en tydlig uppdelning av yrkesgrupper. Tanken med detta var 

precis som idag att vuxna skulle ta del av varandras kompetenser och vara goda förebilder för 

barnen, barnskötarna skulle ta del av förskollärarnas kompetenser för att “lära” sig. Redan då 

visade det sig att några menade på att arbetslagstanken kunde leda till att båda 

yrkesgruppernas kunnande slätades ut. Kvalitetsuppföljningar visade att tillvaratagandet av 
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kompetenser inte kom till sin rätt utan man arbetade utifrån minsta gemensamma 

kompetensnivå (Sheridan, Sandberg, Williams 2015, s. 23-24). 

 

Redan tidigt pratade man om att arbetslag var ett bra sätt att arbeta på inom förskolan då syftet 

och tanken var att man skulle ta tillvara på varandras kompetenser. Men vi har (vilket vi 

utvecklar i senare resonemang) uppfattat det som att vi inte har kommit speciellt långt när det 

kommer till detta tillvaratagande. Våra erfarenheter är att det fortfarande skapas motsättningar 

mellan kollegor och att förskollärarna inte “höjer” sina röster och gör sin kompetens hörd för 

att man inte vill trampa någon på tårna. I berättelserna kan man om man väljer att se dem från 

ett perspektiv som syftar till vår kompetens se att både Anna och Karolina håller sina tankar 

tillbaka just för att inte trampa någon på tårna. Med det menar vi att vi inte vill skapa för stort 

mellanrum mellan oss själva och kollegor med annan utbildning eller ingen utbildning alls. 

Kan det vara därför vi väljer att stå tillbaka? Hur arbetar man i arbetslag så all kompetens 

kommer till sin rätt för att inte hamna i det gamla sättet att se barnskötare som assistenter? 

Yrkesgrupper i arbetslag  

Det framgår av vårt syfte och frågeställning att vi vill undersöka hur synen på olika 

yrkesgrupper ser ut i vår verksamhet. Vi vill därför diskutera hur vi ser på arbetslaget och 

nyttjandet av allas kompetenser. Vi vill undersöka hur andra pedagoger (än oss själva) inom 

vårt yrke ser på olika yrkesroller och på så vis skaffa oss en generell överblick. Till vår hjälp 

har vi använt oss av rapporten Yrkesroller i förskolan som Kommunal och Lärarförbundet 

tillsammans har tagit fram. Artikeln ”Förskollärarens förtydligade ansvar - en balansgång 

mellan ett demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap” skriven av Anita 

Eriksson i Tidskrift for nordisk barnehageforskning har vi också använt oss av. Dessa 

publikationer utgår från intervjuer med rektorer (förskolechefer), förskollärare och 

barnskötare och hur dessa ser på yrkesrollerna. I dessa olika skrifter finns också diskussioner 

kring läroplanen med och hur den tolkas av förskolechefer, förskollärare och barnskötare. Det 

vi kan se utifrån dessa två publikationer är att svaren från de tillfrågade påminner om 

varandra. Det finns vad vi kan se en slags gemensam syn på vad de olika yrkesgrupperna 

verkligen har för ställning i arbetslagen samt vad deras respektive syfte är. Det som är mest 

intressant enligt oss är att det är ett slags “rättvisetänk” som dominerar i frågor om hur 

arbetsfördelningen rent praktiskt ser ut.  
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I Erikssons artikel framgår att det demokratiska ledarskapet i arbetslaget är vanligare än det 

kunskaps- och professionsbaserade. Med det menar hon att man ofta utgår från en rättvis 

fördelning av arbetsuppgifter snarare än utifrån utbildningsbakgrund (Eriksson 2014, s. 3): 

 

Det har visat sig att förskollärare prioriterar personliga relationer och lojalitet mot övriga 

yrkeskategorier i arbetslaget framför att hävda den egna yrkeskunskapen (Aasen, 2010; 

Gotvassli, 2006; Gustafsson & Mellgren, 2008; Rodd, 2006). På så vis har förskollärare 

snarare sökt en form av konsensus än att ta tillvara hela arbetslagets samlade kompetens 

(Eriksson 2014, s. 3).   

 

Detta är något som vi båda känner igen oss i när det kommer till våra erfarenheter av att 

arbeta i arbetslag. Precis som citatet säger har vi nu reflekterat över hur fördelningen och 

ansvaret faktiskt sett ut i de arbetslag vi är och har varit verksamma i. Vi upplever och har 

erfarenhet av att ett tydligt ledarskap från förskollärarens sida många gånger inte synliggjorts 

med avsikten (vad vi tror är) att inte skada relationerna till kollegor som inte har samma 

utbildning. I förordet till Kommunals och Lärarförbundets rapport framgår det att om god 

kvalité inom förskolan och inom arbetslagen ska kunna skapas måste yrkesrollerna respektera 

varandra och att ansvaret för rollerna förtydligas (Almqvist & Eklund 2008, se Gustafsson & 

Mellgren 2008).  

 

Vi kan se att en förändring har skett i och med den reviderade läroplanen för förskolan som 

trädde i kraft 2011. I den reviderade läroplanen har det förtydligats vad som är förskollärarens 

ansvar samt vad som är arbetslagets ansvar (Lpfö 98 reviderad 2010). Förskolläraren är alltså 

den som har det yttersta pedagogiska ansvaret över verksamheten men det är upp till hela 

arbetslaget att genomföra verksamheten tillsammans. Trots dessa förtydliganden i läroplanen 

visas det i Erikssons artikel (som i sin tur refererar till rapporten från Kommunal och 

Lärarförbundet) att förskollärare inte såg det som sitt ansvar att fördela arbetsuppgifter. 

Samtidigt ansåg rektorn (förskolechefen) att det ansvaret tillhörde arbetslaget. Vi anser att 

denna otydlighet och att frågan om ansvar “skickas” runt beror på att man vill undvika 

konflikter. Denna otydlighet bidrar till att skapa klyftor mellan yrkesgrupper i arbetslagen. Vi 

menar att klyftor skapas genom otydlighet som lätt skulle kunna slopas om frågan om ansvar 

inte skickades runt. När man inte riktigt vet vad det är som gäller på en arbetsplats skapas ett 

utrymme fritt för eget tolkande. Detta utrymme utnyttjas inte tillräckligt av någon enligt oss.  
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Vi tolkar att chefen i Karolinas berättelse (s. 11-12) handlar utifrån ett sätt som gör att hon 

slipper komma allt för nära en konfliktsituation. På så vis äventyras inte hennes relationer 

med medarbetarna på ett negativt sätt. Men på grund av hennes icke-agerande görs klyftan 

mellan Annika (som faktiskt avleder konflikten) och de övriga kollegorna större då hon inte 

handlar speciellt professionellt. Hade Karolinas chef tydliggjort sin roll och tagit sitt ansvar 

som diskussionsledare från början hade inte en otydlighet skapats. Ett sätt att se på det här är 

att jag (Karolina) upplevde att fler inklusive mig själv funderade att kliva in och avbryta 

konflikten som uppstod. Ansvaret “skickades” då runt i rummet tills dess att Annika klev in 

och tog ansvaret över att avbryta diskussionerna som ägde rum. 

                                                                                    

Sonia Sheridan skriver i artikeln “Förskolans arbetslag- en utmaning att utveckla” i 

Förskoletidningen följande resonemang: 

                                                                                                                                                    

Tanken är att den samlade kompetens som finns inom arbetslaget – både yrkesmässig och 

personlig – ska komma till sin rätt och användas för att utveckla förskolans kvalitet och 

skapa goda villkor för barns lärande och utveckling. Det innebär att både förskollärare och 

barnskötare står inför nya utmaningar som dels handlar om att utveckla samarbetsformerna 

inom arbetslaget, dels att som ett team genomföra arbetsuppgifterna tillsammans utifrån 

tydliga ansvarsnivåer (Sheridan 2011, s. 8).   

                                                

Precis som Sheridan skriver i citatet ovan om att man ska ta till vara på varandras 

kompetenser i arbetslaget eller bland de medarbetare man har kring sig, tycker vi att det är en 

viktig aspekt att fundera kring när man arbetar i arbetslag. Vi tänker oss att uppdelningen 

kring arbetsuppgifter efter kompetens måste bli tydligare i arbetslagen för att kunna 

säkerställa kvalitén i verksamheten. Det framgår i Annas berättelse (s. 7-8) att hon faktiskt 

släpper igenom en kollega mitt i hennes egen redovisning. Detta gör hon som också framgår i 

sin berättelse, för att Anna vet att kollegan har lång erfarenhet inom yrket och sannolikt har 

något bra att tillföra. Sedan visar det sig till Annas förvåning att hon avbryts av andra 

anledningar vilket gör henne både förvirrad och arg. Men kan det vara så att Anna såg till 

kollegans kompetens och på så vis “sträckte ut en hand” för att inte skapa en klyfta mellan 

dem? Hade jag (Anna) på något vis avbrutit Lotta och sedan sagt att hennes frågor om 

kaffedrickande var oviktiga vid det tillfället, hade jag kanske skadat vår relation genom att 

markera mitt missnöje? 
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En rektor gör ett uttalande i rapporten Yrkesroller i förskolan där hen beskriver att hen ser att 

det finns skillnader mellan förskollärares och barnskötares sätt att möta olika situationer. Hen 

menar att det kan handla om allt från hur föräldrasamtalen sköts till syftet de olika 

yrkesgrupperna har med en planerad aktivitet. Rektorn ser att målet med en aktivitet kan 

variera mellan yrkesgrupperna, utförandet är det samma men syftet bakom varierar 

(Gustafsson & Mellgren 2008, s. 23). 

                                                                                                                                   

En tanke och reflektion som dyker upp hos oss är att även i våra verksamheter stöter vi 

dagligen på pedagoger vars mål med något skiljer sig från våra egna. Kan det vara så att det 

finns pedagoger i våra berättelser som har ett annat syfte än vad som kanske var tänkt från 

början? För att återkoppla detta till våra berättelser tänker vi att barnskötarna som avbryter 

samtalen kanske saknar förståelse om vad syftet med diskussionerna är. Kan det ha med 

språket att göra? Eftersom förskollärare har en ledande roll i arbetslaget är det då vårt ansvar 

att bryta ner och tala på ett sätt så att alla oavsett utbildning förstår? I och med dessa 

reflektioner landar vi återigen i frågan, vems är ansvaret? 

 

En tanke som ständigt har återkommit till oss då vi har skrivit detta stycke angående 

arbetslag, yrkesgrupper och kompetenser är varför det, i våra berättelser, fungerar att 

diskutera i det lilla arbetslaget men inte i det stora? Stefan Jern skriver om vad som krävs för 

att en fungerande arbetsgrupp ska kunna bibehållas. Jern menar att det ofta finns 

kommunikationssvårigheter och utmaningar på ett känslomässigt plan i en grupp. Ju större 

gruppen är desto större är också sannolikheten att kommunikationen försämras på grund av att 

det finns för många möjliga relationsband. Alltså kräver en större grupp en tydligare struktur 

och ledning för att uppnå god kvalité. ”Mycket tyder på att vi har ganska begränsad kapacitet 

för att upprätta relationer med andra i en grupp och att gränsen för antalet vi kan arbeta nära 

med ligger runt 8 (Jennings, 1960)” (Jern 1998, s. 55).  

 

För att förstå oss på vad som händer mellan människorna i de mötessituationer vi gestaltat har 

vi valt att försöka förstå dem genom Jerns resonemang om små och stora grupper och hur de 

fungerar. Vi kan se att mötena och diskussionerna i våra berättelser fungerar bra i det “lilla” 

arbetslaget. Men när vi alla i hela personalstyrkan ska redovisa/diskutera fungerar det mindre 

bra. Kan detta ha att göra med att den sistnämnda gruppen blir för stor för att kunna driva 

kvalitativa diskussioner i? Kan det vara så att vårt eget agerande blir som det blir, just för att 

vi någonstans känner att det blir en för stor grupp att diskutera i? Vi tror att ju fler som ska 
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“tycka och tänka” om någonting skapar desto större förvirring och obalans i den “stora” 

diskussionen i våra berättelser. Jern menar också att kommunikationsmönster inom gruppen 

växer sig till liv tidigt. Det blir också svårare att förändra dessa om man inte gör det på ett 

tidigt stadium (Jern 1998, s. 52). Med det menar vi att kommunikationsmönstret i våra 

berättelser redan gått för långt. Vi tror att det kan bli svårt att bryta om inte en tydlig ledare 

kliver fram. Detta framgår tydligt i Karolinas berättelse där chefen inte tar sin ledarroll på 

allvar och på så vis spills tid på onödigt tjafs. För att öka effektiviteten hade det behövts en 

tydligare kommunikation från Karolinas chefs sida. I Annas berättelse väljer chefen att 

bekräfta ett resonemang som inte hör till ämnet, på bekostnad av den pedagogiska 

diskussionen. Här blir det också tydligt att när för många ska “tycka och tänka” om saker och 

ting blir kvalitén på samtalen lägre. 

 

Vi i förskolan arbetar i arbetslag och tätt med andra pedagoger, vi ser också att vi skapar 

relationer till varandra och att dessa relationer innehåller bra saker. Men dessa relationer 

skapar också maktförhållanden mellan oss som också framgår i våra berättelser.  

 

2. Kunskap och makt i förskolan 

Kanske var vi naiva men intrycket vi fick av förskolans värld var inte att vi skulle stöta på 

ständiga maktkamper mellan vuxna. Här skulle tillvaron vara så trevlig och tillåtande. Det vi 

visste var att det skulle uppstå konflikter och meningsskiljaktigheter längs vägens gång men 

vi har nu insett efter våra studier och erfarenhet att i vår verksamhet och organisation finns en 

slags maktkamp och vi ser den tydligt i våra berättelser. I den här delen av vår essä vill vi 

undersöka våra berättelser utifrån ett perspektiv som syftar till att förstå hur makt kan ses och 

utövas i förskolans värld samt hur kunskaper kan ses som en slags makt. För att skapa oss en 

förståelse om att det finns olika typer av kunskaper vill vi ta en närmare titt på Aristoteles 

begrepp om olika kunskapsformer episteme, techne och fronesis. För att vi i vår essä ska 

kunna ge oss på att försöka förstå andra människors kunskaper och vår egen måste vi först 

förstå vad som utmärker olika typer av kunskap. 

Episteme, techne och fronesis 

Bernt Gustavsson skriver om dessa olika kunskapsformer i Kunskapsfilosofi. Gustavssons 

resonemang utgår ifrån Aristoteles Den Nikomachiska etiken. Gustavsson ger de olika 

kunskaperna egna namn. Episteme väljer han att kalla teoretisk vetenskaplig kunskap, techne 
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har han valt att kalla för praktisk produktiv kunskap och fronesis benämner han som praktisk 

klokhet (Gustavsson 2001, s. 30-32). Vi tror att alla människor har kunskap. Kunskap ser vi 

som någonting som inte försvinner vi vill påstå att man inhämtar eller skaffar sig mer 

förståelse och på så vis mer kunskap hela tiden till livet tar slut. Med det menar vi att man lär 

sig hela tiden. Genom hermeneutiken kan man förstå detta kunskapsfält, som ständigt pågår i 

och med oss, som olika förståelsehorisonter som ständigt förändras under livets gång. Vår 

egen förståelse eller förförståelse möter alltså andra människor med andra horisonter än vår 

egen och på så vis tvingas vi till reflektion och en ny förståelse kan träda fram. Med det menar 

vi att man skaffar sig nya sätt att förstå och se på sin omvärld och som i sin tur bidrar till mer 

kunskap om den. Teoretisk vetenskaplig kunskap (episteme) var tidigare den högst ansedda 

formen av kunskap. Platon menade att kunskap var något som vi kunde ta som sanning. Att 

man hade tillräckligt starka skäl att ta något för sanning var då kunskap. Den här typen av 

kunskap syftar till vetande (Gustavsson 2001, s. 30-31). Praktisk produktiv kunskap (techne) 

är sådant som syftar till något vi kan, själva kunnandet. Det är en praktisk färdighet, förmågan 

och kunskapen om att kunna utföra något med händerna. Den här kunskapen utgår alltså från 

något vi gör alltså våra handlingar (Gustavsson 2001, s. 31). Praktisk klokhet (fronesis) är 

något som sker ur ett handlande. Aristoteles menade att det finns två typer av handlingar. En 

som syftar till skapande och ett etiskt handlande som syftar till att öka människans 

välbefinnande (Gustavsson 2001, s. 32).     

 

Bekantskapen vi skaffat oss med dessa olika kunskapsformer har fått oss att fundera över vårt 

eget handlande i berättelserna. Anna gör ett försök att återta kontrollen över situationen (s. 7) 

men misslyckas då hon inte ges utrymme att fortsätta berätta eftersom hennes chef menar att 

tiden är för knapp. Men vad är det som gör att jag (Anna) inte markerar mitt missnöje? Jag ser 

mig själv som bärare av kunskap, jag skulle aldrig säga att jag var bättre än någon annan eller 

ha “bättre eller viktigare kunskap”, men varför står jag då inte på mig i den här situationen? 

Ett sätt att se problematiken utifrån de olika kunskapsformerna och som öppnat upp våra 

tankar mer, är att eftersom Anna fortfarande går sin utbildning ses hon ännu inte som “riktig 

förskollärare” av sina kollegor. Med det menar vi att hennes teoretiska och vetenskapliga 

kunskap ännu inte är “färdig”. Eftersom hon inte tagit sin examen än ses inte hon (i sina 

kollegors ögon) som någon med tillräckligt mycket vetenskaplig kunskap (än). Kan det vara 

därför jag (Anna) väljer att inte agera när jag avbryts? Kan det vara så att jag själv innerst 

inne någonstans känner att jag måste ha mitt examensbetyg (på min vetenskapliga kunskap) 

att luta mig tillbaka på i dessa situationer för att känna mig säker på min sak? 
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Karolina markerar tidigt i sin berättelse (s. 10) när en kollega kliver in på hennes avdelning 

med en fråga om schemat, att hennes fråga redan diskuterats vid ett tidigare tillfälle och att 

beslut om den redan fattats. Vi skulle vilja förstå och tolka Karolinas agerande som ett sätt att 

visa att hon handlade genom sin praktiska klokhet. Karolina uppmärksammade kollegan på att 

det hon ville diskutera redan diskuterats klart. Karolina menar att det då är onödigt att 

diskutera den frågan igen i detta sammanhang. Anna tror att Karolina värnar om kollegans 

välbefinnande genom sitt agerande. Karolina förstår att om den frågan skulle komma upp till 

diskussion igen så skulle det ta tid från andra viktiga frågor, nämligen likabehandlingsplanen. 

På så vis anser Anna att Karolina ser till sin kollegas bästa genom sitt agerande. Sedan börjar 

två kollegor till henne diskutera schemafrågor ändå och då väljer Karolina att avstå från att 

lägga sig i diskussionen. Hon känner sig till och med lättad över att någon annan bryter deras 

diskussion. Jag (Karolina) kanske någonstans känner att det är oklokt att lägga sig i? Återigen 

tolkar vi det som att Karolina i denna situation, fast då genom sitt passiva agerande, använder 

sig av sin praktiska klokhet genom att avstå från att lägga sig i diskussionen. 

Tankar från Foucault och Weber 

När vi genom litteratur försöker skaffa oss egna kunskaper kring begreppet makt dyker 

ständigt filosofen Michael Foucault upp samt hans syn och tankar på begreppet makt. Vi 

stöter också på filosofen Max Weber och hans tankar kring legitimitet och hur man måste “få” 

rätt i det man säger av andra. För att skaffa oss mer förståelse kring makt har vi valt att utgå 

från några av deras tankar om makt. 

 

Bernt Gustavsson skriver i sin bok Kunskapsfilosofi om Foucaults tankar om olika diskurser 

och vad det menas att tillhöra en diskurs. Han menar genom Foucault att delaktigheten i en 

diskurs kan ses som ett sätt att se verkligheten. De som ingår i samma diskurs är de som delar 

samma sätt att uppfatta världen på. De talar samma språk och samtidigt stänger de ute dem 

som inte ingår i den diskursen. Foucault menar också att det vetenskapliga vetandet är det 

som format människan och människan strävar efter att vilja veta sanningen och detta sätter 

oss i maktrelationer till varandra (Gustavsson 2001, s. 86). Att människan strävar efter att veta 

sanningen kan också kopplas tillbaka till episteme, människan vill alltså ha en vetenskaplig 

sanning att förhålla sig till. Vi tolkar det då att episteme den teoretiska och vetenskapliga 

kunskapen, bidrar till att sätta människor i maktrelationer till varandra. Vad är det då i våra 

berättelser som visar på att det är en fråga om maktutövande? Vi tolkar våra berättelser och 
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aktörerna i dem som personer med olika erfarenheter och olika typer av kunskap. Därför 

menar vi att vi kan förstå berättelserna utifrån Foucaults teori om att tillhöra olika diskurser 

samt vilket maktförhållande det kan skapa. Med det menar vi att de som har en 

förskollärarutbildning tillhör en diskurs och de med barnskötarutbildning tillhör en annan och 

i och med det uppstår det bekymmer när vi tillsammans ska mötas och prata om samma sak, 

men vi uppfattar den på olika sätt. Kan det också vara så att vi genom att tillhöra olika 

diskurser har olika förståelsehorisonter på ett och samma “problem”, och på så vis har vi svårt 

att landa i en gemensam diskussion?  
 

Mats Beronius skriver också om Foucaults teorier om makt i Den disciplinära maktens 

organisering. Där skriver Beronius att Foucaults teorier om makt också kan förstås som något 

som inte går att objektifiera utan makt finns bara i och genom praktiken. Han ser på makt som 

något som måste utövas. Han ser det som olika styrkeförhållanden mellan varandra, där i 

skapas makten (Beronius 1986, s. 22-23). Om vi ser på makt, som något som uppstår mellan 

människor i en situation, så leder det oss in på vad som skulle kunna tolkas som en typisk 

sådan situation i Annas berättelse. I hennes berättelse finns ett avsnitt (s. 7) där hon blir 

avbruten under en pågående diskussion om utomhusmiljön. Anna själv hinner inte komma till 

tals innan Lotta är där och avbryter henne. Lotta tolkar vi det som, refererar samtal om 

utomhusmiljön till allt som kan tänkas höra hemma att diskuteras under den punkten, alltså 

allt som kan tänkas ske ute på gården. Vi anser att miljön och frågor om kaffedrickande 

utomhus är två helt åtskilda diskussioner. Denna situation kan då tolkas genom Foucaults 

tankar om att tillhöra olika diskurser. För vår del i denna situation förstår vi det som att de 

ligger på helt olika plan i den ovannämnda diskussionen. Deras diskurser och kunskap om det 

aktuella ämnet kan alltså ses som skilda. Vi kan utifrån ett hermeneutiskt perspektiv förstå 

händelsen som inträffar på så vis att Anna och Lotta har olika kunskap om ämnet som 

diskuteras. Kan det vara så att Anna ansåg utifrån den här situationen att hon hade något att 

bidra med till diskussionen som i hennes värld var av vikt eller som Foucault menar var av 

sanning. Med sanning menar vi att hon hade ett teoretiskt och vetenskapligt tillägg till 

diskussionen. Lotta å andra sidan kan förstås genom sitt handlande tillhöra en annan typ av 

diskurs. Här krockar alltså de i sina skilda sätt att se på situationen. Jag (Anna) vill också se 

vår krock som en spänning mellan våra olika kompetenser inom området. Det blir en fråga om 

ett maktförhållande som framträder mellan oss.   
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Gustavsson skriver också att Foucault i sina maktanalyser menar att “där makt finns, finns 

också motstånd” (Gustavsson 2001, s. 86). Vi tror att Anna möter på motstånd i form av 

Lottas kommentarer. Vi tolkar situationen som uppstår som ett sätt för Lotta att göra motstånd 

i diskussionen. Kanske insåg hon att situationen och diskussionen skulle behandla saker som 

hon inte kunde delta i eller inte hade tillräcklig vetskap om? Kanske insåg hon att det som 

diskuterades låg utanför hennes diskurs och att hon var “maktlös” i situationen och återvann 

kontrollen genom sin kommentar om kaffedrickande? Ett sätt att se Lottas agerande på skulle 

kunna vara genom att tolka hennes agerande som ett sätt att vidhålla makten genom att fly 

diskussionen men ändå göra sin röst hörd. Genom hennes agerande sätter hon sig själv i 

centrum, inte bara genom att ge Anna och Inger ett motstånd, utan hon blir också ett centrum 

inför alla andra i rummet. Det skulle alltså kunna tolkas som en strategi från Lottas sida att 

agera på det här viset. Men man skulle också kunna förstå situationen som omvänd. Med det 

menar vi att det kanske kan vara så att det är Lotta som möter på motstånd genom Annas 

kunskap angående utomhusmiljön. Kan det vara så att Lotta känner sig utanför Annas diskurs 

och på så vis blir hon maktlös genom att inte hänga med i diskussionen och tar upp regler 

kring kaffedrickande i stället?  

 

För att skaffa oss en bredare förståelse kring makt vill vi komplettera Foucaults tankar med 

hur Weber har formulerat sig kring begreppet makt. Fredrik Engelstad använder sig av Max 

Webers tankar och uppfattning kring maktbegreppet i sin bok Vad är makt. Engelstad citerar 

Weber som menar att makt är “en eller flera människors möjlighet att genomdriva sin vilja i 

det sociala umgänget, och detta även om andra deltagare i det kollektiva livet skulle göra 

motstånd” (Weber 1971, se Engelstad 2006, s. 23). Webers tankar kring makt hjälper oss att 

förstå vad som sker i Karolinas berättelse. I Karolinas berättelse utspelar sig en sekvens (s. 

10) där Maja och Josefin bråkar eller diskuterar med viss aggressivitet. Deras diskussion berör 

öppningsrutiner istället för att lyssna till ett annat arbetslags arbete kring 

likabehandlingsplanen. Det blir tydligt för oss att dessa två individer vill driva igenom sin 

egen åsikt till varje pris. De möter på varandras motstånd men trotts det fortsätter de sina 

diskussioner. Det som tillslut gör att de slutar med sin argumentation är när Annika kraftigt 

markerar att diskussionen de för inte hör hemma vid detta tillfälle. Vi vill förstå Annikas 

agerande som en typ av motstånd som Josefin och Maja helt enkelt måste vika sig för. 

Vidare skriver Engelstad att Weber också menar att maktskillnader måste rättfärdigas. Om 

den underlydande motvilligt viker sig kommer denna att försöka bryta sig ur 

maktövergreppet, förstöra eller helt enkelt dra sig tillbaka. Weber menar då att man måste 
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skaffa sig legitimitet. Han menar att det finns lite olika sätt att göra detta på men att det 

handlar om att vara berättigad till maktpositionen. Makthavarna kan bland annat få legitimitet 

genom sitt kunnande (Engelstad 2006, s. 31-32) 

 

Vi väljer att se på Annikas agerande utifrån Webers tankar om makt, på så vis att hon helt 

enkelt legitimt har rätten att avbryta deras diskussion. Att Annika har den legitima rätten är 

för att hon inte möter på motstånd av övriga kollegor genom sitt agerande. Annika refererar 

till att Maja och Josefins diskussion redan förts vid ett annat tillfälle och att det inte är lönt att 

göra det igen. Detta sätt att markera kan vi förstå genom Webers tankar om legitimitet. Vi 

tolkar situationen och Annikas agerande som ett legitimt sätt att avbryta Maja och Josefin på. 

Att ingen annan utmanar Annika i hennes sätt att avbryta diskussionen tolkar vi som ett 

“okej” från de övriga kollegorna. Jag (Karolina) tolkar min och de andras tystnad som ett sätt 

att hålla med Annika i hennes resonemang. På så vis visar jag och resten av gruppen att vi är 

på Annikas sida. Annika har alltså enligt vår tolkning legitimt tagit makten över situationen. 

 

Efter att ha tagit del av dessa filosofers tankar om hur makt kan uppstå och skapas mellan 

människor vill vi också tillägga en egen reflektion om hur vi ser på makt utifrån vår 

förförståelse i våra berättelser. Från början trodde vi att kunskap kunde kopplas till makt i 

synnerhet teoretisk vetenskaplig kunskap. Men i våra berättelser verkar det inte som att den 

teoretiska kunskapen väger tyngst och ger större makt eller inflytande över de situationer som 

uppstår. Vi är medvetna att den teoretiska och vetenskapliga kunskapens diskurs 

(förskollärarnas) bidrar till maktkampen som uppstår. Men i dessa situationer är det de 

människor som har längst erfarenhet och störst praktisk kunskap som “vinner” övertaget i 

diskussionerna alltså diskursen som syftar till praktisk produktiv kunskap. Vårt handlande 

genom att avstå delgivande som syftar till teoretisk kunskap kan i sin tur förstås som ett klokt 

handlande. Med det menar vi att vi kan se på situationerna likt ett vägskäl. Antingen väljer vi 

att handla aktivt, eller så står vi tillbaka. Nu när vi reflekterar över detta har vi fått en större 

förståelse och möjlighet att kunna se på situationerna med distans. Att vi båda väljer att stå 

tillbaka skulle vi vilja förstå som ett sätt att ändå agera. Detta tysta agerande kan vi inte 

förklara eller sätta ord på men vi känner båda att det var det klokaste att göra just då. Detta 

leder oss sedan vidare till begreppet om “tyst kunskap”:  
 

Med olika filosofiska utgångspunkter har olika skolbildningar sökt ge svar på frågan om 

vilken typ av kunskap vi talar om när det gäller människans praktiska göromål och hennes 
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handlingar. Så har det skapats nya begrepp om kunskap, vilka går under namn som “tyst 

kunskap”, “reflekterande praktik” och “situerad kunskap”. Att kunskapen är tyst betyder 

att det finns saker som vi kan, utan att vi behöver kunna uttrycka det verbalt. Att vi 

reflekterar när vi praktiserar är för många självklart, det vill säga att vi tänker när vi 

handlar. Men sker reflektionen i eller utanför det vi gör, samtidigt som eller efter och vid 

sidan av själva handlingen? (Gustavsson 2001, s. 103).  

 

När vi har läst litteratur om tyst kunskap har vi förstått att det är ett stort begrepp som är 

mycket omdiskuterat och kan vara svårt att förstå innebörden av. Gustavsson hjälper oss att 

förstå detta begrepp framförallt genom att belysa att vi reflekterar i praktiserandet som leder 

till att vi tänker när vi handlar. Men i vårt fall handlar det om att vi tänker och reflekterar efter 

vårt “icke” handlande i situationerna som uppstår i berättelserna. Tidigare kunde vi inte riktigt 

sätta ord på varför vi handlade som vi gjorde men nu har vi förstått vårt handlande som en typ 

av tyst praktiserande av kunskap. Genom reflektion och erfarenhet från tidigare liknande 

mötessituationer förstår vi nu att tillägg från vår sida bara hade lett till ännu mer irrelevant 

diskuterande. Alltså ju fler som “lägger sig i” desto mer tid tar det. I och med att vårt 

reflekterande nu har skett utanför själva handlandet har det blivit tydligt för oss att vi innan vi 

började studera använde oss mycket av just “tyst kunskap”. Det är en kunskap som vi idag 

också använder oss av men vi kan nu genom våra studier förstå att denna typ av kunskap 

utgör en stor del av vårt praktiska yrke. Våra studier har alltså bidragit till att vi har fått ett 

begrepp på det handlande som vi tidigare inte kunde förklara.   

 

     3. Att gå från en roll till en annan 

Studier och personlig utveckling 

Vi båda har varit verksamma inom förskolans värld under en lång tid. Under våra verksamma 

år har vi stött på och arbetat tillsammans med pedagoger som har varit förebilder och 

vägledare till de pedagoger vi är idag. Vi har också stött på pedagoger som har fått oss att 

kritiskt granska vad det innebär att vara pedagog. Dessa pedagoger har fått oss att inse hur vi 

själva inte vill agera som pedagoger. Att arbeta med barn är ett otroligt givande arbete där 

man dagligen får vara med och se hur barn lär sig nya saker och ständigt utforska sin omvärld. 

Detta har också varit en av grunderna till att vi, Karolina och Anna ville fortsätta vår egen 

resa och söka efter mer kunskap. När vi sökte in till förskollärarprogrammet via Södertörns 

Högskola kunde vi aldrig ana att arbeta samtidigt som man studerar skulle ge oss så stora 
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möjligheter att ständigt kunna koppla ihop teori med praktik. Vi känner att den här typen av 

utbildning där man både arbetar och studerar samtidigt i sin profession har hjälpt oss att förstå 

utbildningen och uppdraget vi har på ett djupare plan. Så här beskriver Södertörns Högskola 

utbildningen på sin hemsida: 
 

Du som är blivande student på den erfarenhetsbaserade utbildningen mot förskola är 

nyfiken på att hela tiden lära dig mer och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du 

förstår att språket är ett av förskollärarens främsta arbetsredskap och vill utveckla ditt eget 

språk, både i tal och i skrift, för att kunna stödja barns utveckling. Du får träffa 

kurskamrater som, precis som du, arbetar på förskola. Det gör att du får ett stort utbyte av 

yrkeserfarenheter, vilket kommer berika dina studier ännu mer (Södertörns Högskola - 

programförklaring). 

 

Som det står i beskrivningen ovan har vi fått utvecklas och söka ny kunskap med 

kurskamrater som samtidigt arbetar vilket för oss har varit mycket berikande. Utbytet vi fått 

från andra människor med samma ambitioner och drivkraft har gjort att vi under snart 3 års tid 

har omgivit oss av otroligt mycket yrkeskunnande och erfarenheter. Allt detta har vi haft nytta 

av och bidragit till vår egen utveckling. Eftersom alla på vår utbildning vill ta klivet från en 

roll till en annan finns en ömsesidig förståelse för vad yrket, den egna processen och vad 

ansvaret som förskollärare verkligen innebär eftersom vi alla gått från ett perspektiv till ett 

fördjupat perspektiv. 

 

Att man lär i samspel med andra, av sin omgivning och genom människor man ser upp till 

inom sitt yrke håller vi helt med om. Det vi har insett genom vår utbildning är dock att det 

måste finnas ett eget engagemang att ta till sig fördjupade kunskaper, så som teoretiska 

kunskaper. Genom en utbildning som växlar mellan teori och praktik har vi verkligen förstått 

de teoretiska kunskapernas betydelse eftersom de hela tiden sätts i ett personligt sammanhang. 

För att förtydliga att det är fler än vi som har upplevt att det sker en utveckling på många plan 

då man går från en roll - barnskötare, till en annan - förskollärare kopplar vi återigen till 

rapporten som Kommunal och Lärarförbundet har tagit fram. Där skriver de att man genom 

studier utvecklar sina kunskaper och sin förståelse och därmed innebörden för arbetet. Enligt 

dem vittnar flera förskollärare som tidigare varit barnskötare att de har utvecklat förståelse för 

olika kunskapsformer som de tidigare inte var medvetna om. Vidare står det också att man 
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genom utbildning kan använda sig av teorier som tankeverktyg vilket inte kan utvecklas 

enbart genom erfarenhet i sitt yrke (Gustafsson & Mellgren 2008, s. 20).  

Språkets betydelse 

Genom vår utbildning har vi också skaffat oss ett tydligare yrkesspråk. Med yrkesspråk menar 

vi att alla inom förskolan har olika sätt att uttrycka sig på och förstå genom erfarenhet och 

utbildning. Vi ser i våra berättelser att våra yrkesspråk skiljer sig mellan varandra och 

meningsskiljaktigheter och oförståelse uppstår. I Annas berättelse uppstår vad vi förstår en 

skillnad mellan Anna själv och Lotta i frågan om utomhusmiljön (s. 7) här anser vi att deras 

språk är olika. Jag (Anna) anser att frågor som berör ett utvecklingsarbete inte har med 

kaffedrickande att göra. Detta var inte var ett aktuellt problem på förskolan. Jag kan förstå 

Lotta, hon kopplar en fråga om kaffedrickande utomhus till diskussionen angående 

utvecklingsarbetet kring utomhusmiljön. Kan detta bero på att vi använder oss av våra 

yrkesspråk på olika sätt? Vi talar båda två om utomhusmiljön men om olika saker. I Karolinas 

berättelse blir det också tydligt att yrkesspråket skiljer sig mellan Karolina och Maja (s. 10-

11) då arbetet kring likabehandlingsplanen blir avbrutet och diskussioner kring schemat i 

stället uppstår. Kan det vara så att Maja börjar prata kring rutiner och schema på grund av att 

“språket” kring likabehnadlingsplanen skiljer sig utifrån det yrkesspråk som Maja har? Kan 

det bero på att Maja inte har haft samma möjlighet eller intresse för att utveckla sitt 

yrkesspråk då hon har tagit till sig sitt språk genom yrkeserfarenhet men inte genom vidare 

studier?  
 

I Respekt för läraryrket skriver Colnerud och Granström att man i yrken där man arbetar tätt 

tillsammans med andra kollegor utvecklar ett arbetsspråk eller som de kallar det ett fackspråk. 

Detta språk underlättar kommunikationen mellan de personer som arbetar i samma 

verksamhet. Vidare menar de att arbetsspråk eller fackspråk ofta gör att man identifierar sig 

med sin yrkesroll eller yrkesgrupp (Colnerud & Granström 2012, s. 41). Det vi ser och som 

också framkommer i våra berättelser är att språket har en stor betydelse i yrken där man 

arbetar tätt med varandra. I förskolan är vi inte bara en yrkesgrupp utan flera som ska 

samverka tillsammans. I våra berättelser synliggörs det att olika pedagoger inom förskolan har 

olika arbetsspråk. Vi tror alltså i detta resonemang att de olika yrkesgruppernas språk 

försvårar samarbetet i frågor som berör utvecklingsarbetet på förskolan. Men hur ska vi 

komma till bukt med detta då alla vi med olika kompetenser och kunskaper ändå behövs i 

förskolans verksamhet? Vidare skriver Colnerud och Granström att man kan se yrkesspråk 
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som ett slags “kunskapsinstrument” som hjälper till att synliggöra kunskaperna som finns 

inom en viss yrkesgrupp. De menar att dessa samlade kunskaper inom en grupp kan hjälpa 

dem att skapa en struktur kring gruppens tankar och kunskaper och på vis skapas en 

gemensam förståelse för yrkesutövandet (Colnerud & Granstöm 2012, s. 42). Vi ser att i våra 

berättelser finns det olika samlade förståelse mellan olika yrkesgrupper där vi talar olika typer 

av språk. Vi tillhör alltså olika grupper fast vi ingår i samma organisation. Kan orsaken till 

detta vara att vi har olika utbildning, som på så vis bidrar till våra olika språk och 

grupptillhörighet?  
 

Detta resonemang om grupptillhörighet leder oss vidare till Bourdieus tankar som Donald 

Broady skriver om i En verktygslåda i studier av fält. I denna verktygslåda ingår en rad 

begrepp för att skapa en förståelse. Vi vill använda oss av hans tankar för att vi själva ska 

kunna tolka oss själva och de andra personernas uttalanden i våra berättelser. Kapital beskrivs 

precis som det låter med ordet tillgång men att det finns olika typer av kapital däribland 

begreppet socialt kapital. Med socialt kapital menas bland annat kåranda inom en 

organisation. Habitus beskrivs som ett omedvetet handlingsmönster och kan ses som ett 

förkroppsligat kapital. Strategi ses som individers/gruppers sätt att förbättra eller värna om det 

egna kapitalet. Detta på grund av att man vill stärka eller försvara sin egen position, vilket 

ofta sker omedvetet (Broady 1998, s. 2). Det sociala rummet är “systemet av relationer mellan 

de positioner som intages av olika sociala grupper (klasser, klassfraktioner, yrkesgrupper). 

Bourdieus undersökningar av det sociala rummet motsvarar således det som inom andra 

forskningstraditioner kallas klassanalys eller studier av social stratifiering”(Broady 1998, s. 

2). Fält kan förklaras som ett system av relationer mellan olika positioner (ibid, s. 2). Vi har 

funderat lite kring begreppet strategi och hur det synliggörs genom olika ageranden i våra 

berättelser. Broady menar att man vill försvara eller förbättra sin position i en grupp. Vi 

tänker att om man vill försvara eller förbättra sin position i en grupp använder man sig av 

något som skulle kunna kopplas tillbaka till maktbegreppet. Utifrån det ser vi att Anna (s. 7-8) 

gör ett försök till att påbörja en diskussion i hennes berättelse. Vi ser att Annas strategi genom 

att försöka göra sin röst hörd inte var tillräcklig. Hon skulle kanske använt sig av en annan 

strategi för att behålla sin maktposition? I Karolinas berättelse agerar Annika utifrån sina 

känslor, hon visar tydligt att hon blir arg då hon avbryter den pågående diskussionen kring 

rutiner (s. 11). Broady skriver om begreppet habitus och menar att det är ett omedvetet 

handlande det vill säga Annikas sätt att genom ilska ge uttryck för sitt kapital. När man agerar 
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enbart utifrån sina känslor har vi förstått det som att man använder sig av ett förkroppsligat 

kapital, något som Annika troligtvis inte själv är medveten om.  
 

Vi tänker att vi i dessa olika situationer som uppstår i våra berättelser befinner oss i olika fält 

laddade med olika kapital för olika individer. Pedagoger inom förskolan har alla olika typer 

av kapital. I bådas berättelser framgår det att vi inte kliver in och gör våra röster hörda, vi 

handlar passivt vilket inte bidrar till att försöka återta kontrollen över diskussionerna som äger 

rum. Vi handlar alltså inte efter strategin som syftar till att stärka eller försvara vår egen 

position gentemot våra kollegor. Varför vi inte handlar skulle kunna förklaras utifrån att vi 

fortfarande är inte tillhör en specifik ”yrkesgrupp” då vår utbildning inte är klar än. Kan det 

vara så att detta skapar en osäkerhet hos oss som gör att vi förhåller oss passiva?  

 

4. Etik och relationer i förskolan   

För oss känns det aktuellt att i denna essä lyfta fram det etiska perspektivet tillsammans med 

hermeneutiken för att återigen försöka skapa oss en förståelse för vad det är som händer 

mellan andra människor och oss själva i berättelserna. Det blir också viktigt att undersöka hur 

människor förhåller sig till varandra och sina värderingar i grupp. Problematiken som uppstår 

i våra berättelser anser vi grundar sig i människors olika sätt att tolka och föra fram åsikter. 

För att kunna sätta sig in i eller för att ens kunna göra ett försök till att förstå de olika 

människorna i våra berättelser, behövs det en förståelse för hur människor går till väga för att 

förstå andra människor. Vi tror att ett etiskt perspektiv kan utgöra en grund i hur vi ser på de 

olika människorna i våra berättelser samt hur vi själva handlar i situationerna som uppstår. 

Vad behöver vi människor för nycklar för att kunna sätta oss in i och förstå oss själva, hur ser 

vi och förstår andra människor som vi möter på vår arbetsplats?  
 

Etik är ett ämne med lång historia. Vi har uppfattat att etik är något personligt och som 

anknyter till det egna sättet att se, tolka och förstå omvärlden man lever i vilket också gör det 

svårt att exakt sätta ord på vad etik är. Det ska också nämnas att trots de personligt anknutna 

tolkningarna som finns inom etiken finns det också frågor om handlingar eller omständigheter 

exempelvis i världen där många är eniga över vad som är rätt och fel (Moore 1962, s. 15-17).  

 

I boken Etik i arbete med människor skriver Henriksen och Vetlesen om etik. De har 

utvecklat sin tolkning av hur de ser på etik och menar att etik inte bara handlar om principer 
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och regler. Utan att människan ständigt ingår i olika relationer till andra människor, etik är 

något som då blir levande i möten mellan olika individer. Etik, enligt Henriksen och Vetlesen 

kan också bli synligt när människor använder sig av sin konkreta erfarenhet och reflekterar 

kring den. Uppstår ett problem som man vill komma till rätta med kan man använda sig av sin 

erfarenhet för att reflektera och få en inblick i problemet (Henriksen&Vetlesen 2013, s. 12-

14). De skriver vidare att etik handlar om att vara involverad och kunna se vad som händer i 

en situation. Att vara involverad menar de innebär att man ingår i en nära gemenskap med de 

människor man arbetar tillsammans med. För att ett sådant nära arbete ska fungera bra 

behöver man som enskild individ ta ställning till var man själv står i förhållande till andra som 

kanske inte tycker lika. Det krävs också en balans mellan individens eget reflekterande och att 

kunna se saker med distans. Detta samspel mellan närhet och distans utgör en grund och en 

möjlighet till att ständigt förhålla sig till etiska frågor på olika sätt (Henriksen&Vetlesen 

2013, s. 15). Gadamer skriver i Sanning och metod om hermeneutisk erfarenhet och att det 

inom hermeneutiken handlar om att se utifrån olika perspektiv och med ett förhållande likt en 

cirkel. Gadamer skriver “Den mening, som föregrips som helhetlig, blir till uttrycklig 

förståelse när de delar, som bestämts av helheten, själva bestämmer denna helhet” (Gadamer 

1997, s. 137). Henriksen och Vetlesen skriver i stycket ovan att etik handlar om att vara 

involverad och att man kan se vad som händer i en situation. För att detta ska kunna ske krävs 

ett samspel mellan närhet och distans, vilket också Gadamer i samband med hermeneutiken 

tar upp. Det blir alltså viktigt för oss att se till delarna i berättelserna för att kunna se helheten. 

Dessa delar är människornas olika sätt att reagera och agera i våra berättelser. Det är det som 

utgör helheten och problematiken som uppstår. När vi har skrivit denna uppsats har vi försökt 

att ha ett öppet och brett perspektiv på det som händer i våra berättelser. Vi vill skaffa oss en 

förståelse kring den problematik som uppstått. För att kunna förstå andra människor måste 

man först kunna rannsaka sig själv och bli medveten om sina egna värderingar och sin egen 

förförståelse samt kunna sätta det i ett bredare perspektiv. Vi arbetar i en nära gemenskap med 

våra kollegor vilket förutsätter att vi beter oss bra gentemot varandra. Med det menar vi att vi 

aktivt måste ta ställning till var vi själva står i förhållande till de människor som inte tycker 

som vi i våra berättelser.  
 

Inom förskolan arbetar det många typer av människor som alla är olika. Alla dessa människor 

har dock en gemensam samhörighet, att arbeta med barn. Under skrivandets gång och genom 

att ha sökt i litteratur har vi funnit ett sätt att se på gemenskap och samhörighet. Henriksen 

och Vetlesen använder sig av filosofen Friedrich Nietzsches tankar kring en typ av, som 
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Henriksen och Vetlesen berskriver det, “flockmoral”. Denna typ av flockmoral skapas genom 

att människor som inte vågar sticka ut eller ta för mycket plats söker sig till varandra. I ett 

sådant kollektiv skapas normer och värden för hur man förväntas agera, man ska hålla sig 

inom ramarna eller till “flocken” som ofta håller sig till en och samma nivå i sin yrkespraxis. 

Det finns med andra ord inte plats för någon som utmärker sig eller väljer att ta mer plats än 

någon i den så kallade flocken (Henriksen&Vetlesen 2013, s. 37). 
 

I våra berättelser blir det tydligt att vi båda ingår i denna typ av flockmoral som Nietzsche 

beskriver, något vi har kommit till insikt genom att reflektera kring vårt eget agerande i 

problemsituationerna som uppstår i berättelserna. Vi har ställt oss frågan varför. Ingen av oss 

kliver fram och “stoppar” de diskussioner som i stunden tar upp frågor som inte tillhör det 

väsentliga. I Annas berättelse (s. 7) blir det tydligt att hon tillåter sig avbrytas av Lotta som 

börjar prata om kaffedrickande på gården i stället för att diskutera utomhusmiljö. Lotta blir då 

i denna situation en person som kliver ur det kollektiva eller flocken, en person som sticker ut. 

Genom Lottas uttalande om kaffedrickande bidrar hon inte till diskussionen om utomhusmiljö 

och ordningen i flocken blir störd. I Karolinas berättelse återspeglas samma fråga som i 

Annas. Vad är det som gör att vi väljer att tillhöra flocken i stället för att sticka ut och avbryta 

diskussionen? I Karolinas berättelse (s. 10-11) avbryter Maja den kollektiva ordningen genom 

att prata om öppningsrutiner, en fråga som i stunden inte håller sig till ämnet. Det som sedan 

följer är att Josefin på samma sätt kliver ur gemenskapen och står till svars inför Majas tankar 

kring rutiner. En tredje person Annika avbryter sedan både Maja och Josefins diskussioner. 

Annika blir då i denna situation en tredje part som stör ordningen men försöker återsamla 

flocken genom att tydligt visa att det Maja och Josefin pratar om inte är väsentligt för stunden.  

 

Vi väljer genom flockmoralen att tolka våra passiva ageranden som ytterligare ett perspektiv 

att se på vår problematik. Det vi har kommit till insikt med är att hur vi än gör så störs 

ordningen i flocken. Detta sker även om vi själva inte hade varit passiva utan i stället klivit in 

och avbrutit. I berättelserna är det fyra olika personer som alla avbryter ordningen i 

kollektivet på olika sätt. Vi har funderat på Annikas agerande, hon låter sina känslor och 

aggressioner ta över helt i stunden. Är detta verkligen ett bra sätt att avbryta på? Kanske var 

det ett starkt känslomässigt avbrott som krävdes för att avleda den pågående diskussionen 

mellan Maja och Josefin? Om kollektivet ses som en flock så måste Karolinas chef tolkas som 

“flockledare”, men varför agerar inte Karolinas chef och på så vis återställer “ordningen i 

flocken” själv? Kan det bero på att även hon är trött på att återkomma till en diskussion vi vid 
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ett tidigare tillfälle har pratat och tagit beslut kring. Kanske låter hon medvetet Annika ta över 

makten i denna stund och avbryta Maja och Josefins tjafs? 

 

Möller skriver i Framtidens dygder att jagmedvetande fungerar som ett centrum för en 

människas personlighet som också går ihop med moraliskt ansvar. Han skriver att 

“Människans jagmedvetande kommer till uttryck i hennes förmåga att kritiskt reflektera över, 

och därmed distansera sig ifrån sina egna spontana impulser och önskningar” (Möller 1999, s. 

28). Vi tänker och tolkar att Annika som i Karolinas berättelse går in och avbryter en 

diskussion angående öppningsrutiner i den situationen inte har en distans i det hon säger eller 

hur hon uttrycker sig. Kan det vara så att Annika styrs helt av sina impulser i denna situation? 

Vi menar att hennes impulser och ilskna sätt att avbryta gör att hennes egna moraliska ansvar 

försvinner helt i stunden. 
 

Vi har funderat kring vart vårt moraliska ansvar tar vägen i våra berättelser. Vi båda befinner 

oss i en position där vi inte aktivt väljer att stå upp får våra åsikter. Lotte Alsterdal skriver om 

hur ett essäskrivande kan användas som utforskning. Hon skriver att: 
 

Våra studenter förväntas kritisera den praktik de ingår i utifrån, men samtidigt fortsätta att 

vara involverade i samma praktik och ha omtanke om den. Den inkompetens de kritiserar 

kommer också att omfamna dem själva. De har ansvar för sitt handlande och dess 

konsekvenser inte bara i seminarierummet, utan också på sina förskolor (Alsterdal 2014, s. 

61-62). 

 

Genom våra berättelser har vi precis som Alsterdal beskriver börjat kritiskt granska den 

praktik vi befinner oss i. Genom detta kritiska granskande har vi funderat på om det kan vara 

så att vi faktiskt har ett moraliskt ansvar i problemsituationerna som vi tar upp i bådas 

berättelser. Kan det vara så att Karolina omedvetet valde att inte gå in med sina åsikter i en 

redan långdragen diskussion? Hennes åsikter hade kanske gjort att ännu mer “viktig” tid hade 

tagits från diskussionen kring likabehandlingsplanen som de från början pratade kring. Om 

detta är fallet tolkar jag (Karolina) det som att jag tar ansvar för mina moraliska handlingar i 

den stunden. Jag har därmed inte handlat utifrån mina impulser och önskningar utan istället 

kritiskt granskat och sett med distans att min röst i den pågående diskussionen inte hade 

bidragit till något gott för stunden. Om vi ser till Annas berättelse så tar hon ansvar över sitt 

eget handlande på så vis att hon vill framföra vad hon och hennes kollegor kommit fram till 

kring utveckling av miljön på gården. Först blir hon avbruten av Lotta, en annan kollega. 
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Sedan återtar hon kontrollen över situationen och försöker återgå till diskussionen kring 

gården men blir sedan avbruten en andra gång av sin chef Inger. Anna väljer vid andra 

tillfället att inte försöka fortsätta sin diskussion, kan det bero på att det var hennes chef som 

avbröt henne? Kan det vara så att Annas jagmedvetande som Möller skriver om stannar upp 

då hon anser sig vara i en underordnad position gentemot hennes chefs position? Eller kan det 

vara så att Annas lojalitet och respekt till hennes chef tar över i denna situation? Men vad har 

Annas chef för ansvar över sina moraliska handlingar i den här situationen? 

 

Göran Möller skriver vidare i sin bok Moralens nycklar om dygder. Möller skriver att det 

finns dygder som är kopplade till olika sorters sammanhang men också att individer som möts 

i olika sammanhang intar olika roller som ofta kompletterar varandra. Detta sker framförallt i 

en familj men det kan också kopplas till arbetslivet där det finns olika yrkesroller. För att en 

människa ska kunna fungera i dessa olika roller behöver man ta till sig eller vara utrustad med 

olika typer av dygder. Det kan exempelvis vara dygder som tillit, lojalitet och ärlighet. Att 

tillägna sig dygder är något som ständigt pågår och människan tar till sig dygder genom ett 

samspel mellan den enskilde individen och den omgivning individen befinner sig i (Möller 

2003, s. 43-44). Möller skriver att människor ofta kan identifiera sig och därigenom skapa sig 

en stark relation till sitt yrke, företag eller organisation. Personer som arbetar på en och 

samma arbetsplats känner ofta samhörighet med varandra och utgör samtidigt en social 

gemenskap. Trots denna gemenskap kan det i samhörigheten finnas grupper som motsätter sig 

varandra vilket leder till att konflikter kan uppstå. På en arbetsplats finns det olika typer av 

människor som alla har sin roll på arbetsplatsen. (Möller 2003, s. 54-56). 
 

Vi skulle vilja säga att det inte sker något samspel mellan oss och de andra i våra berättelser. 

Vi vill med det säga att vi inte kompletterar varandra på det viset som Möller beskriver ovan. 

I stället för att komplettera varandra och diskutera tillsammans uppstår en slags ensidig 

kommunikation och en känsla av konflikt. Kan denna känsla av konflikt bero på att en slags 

tillit till varandra saknas? Vi litar kanske inte på att de andra i diskussionen ska komma med 

vettiga och diskussionsbara förslag? Kan det också ha att göra med att vi har olika roller på 

våra arbetsplatser och är måna om att upprätthålla dem? Kan det vara så att Lotta i Annas 

berättelse alltid kommer vara en sådan typ av människa som alltid kommer att bete sig på det 

sättet för att det stämmer överens med hennes roll? Kommer Annika alltid avbryta på ett 

arrogant sätt då det helt enkelt är hennes stil? Frågan blir då kommer vi (Anna och Karolina) 

alltid att förhålla oss passiva i dessa situationer? Eller är det så att vi just nu håller på att hitta 
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våra nya roller på våra arbetsplatser och innan vi hittat dem agerar vi med en viss osäkerhet 

och passivitet? Kan det vara så att vi helt enkelt inte är bekväma än i vår roll som snart färdiga 

förskollärare? Frågorna vi ställer oss är många och vi antar att med mer tid, erfarenhet, 

förståelse och ny insikt vet vi mer. 
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Slutord 

Att skriva vår uppsats i essäform har varit av stor betydelse för oss då problematiken vi 

undersökt inte kan ge oss några rätta eller felaktiga svar då alla människor är, handlar och 

tänker olika. Det har snarare handlat om att med hjälp av reflektion och utifrån nya perspektiv 

söka hur man skulle kunna tänka för att skapa sig en förståelse och nya sätt att tänka och 

bemöta de människor vi dagligen möter på jobbet. Med stöd i litteraturen vi har använt oss av 

under skrivandets gång har vi funnit nya kunskaper om hur vi kan förhålla oss och tänka i 

vissa situationer för att konflikter inte ska behöva uppstå.  
 

Att använda sig av teorier i kombination med olika kunskapsformer är något som vi också har 

lärt oss längs vägen. Vi upplever att vi idag har ett nytt sätt att se på verksamheten, hur vi 

bemöter barn, föräldrar och kollegor. Vårt nya sätt att se på verksamheten är ett resultat av vår 

fördjupade teoretiska kunskap som vi tagit till oss genom studier. Som hermeneutiken kallar 

det, har vi gått från en förförståelse till en annan djupare förståelse för hur vi ser på yrket och 

de människor vi möter. Det vi vill poängtera är att vi hade aldrig tagit till oss teorier om vi 

inte hade studerat dem. Dessa teorier och den förståelse som vi nu har kan man inte enbart få 

eller ta till sig genom yrkeserfarenhet.  
 

Våra frågeställningar i denna essä har inte givit oss några direkta svar, de har dock fått oss att 

inse att ett ständigt reflekterande och rannsakande av oss själva är av stor vikt. Man måste gå 

till sig själv och veta var man står i förhållande till de människor man möter på jobbet för att 

ha möjlighet att kunna sätta sig in i andra människors sätt att se och agera i olika situationer. 
 

Det har varit en intressant resa och vi tror att det skulle behövas mer undersökningar och 

reflektion kring denna typ av problematik. Inte bara för att vi inom förskolan ska bli bättre 

pedagoger utan också för att höja statusen på yrket i sig. Vi har inte hittat ett slutgiltigt svar på 

hur vi inom förskolan ska gå till väga för att alla pedagoger ska kunna mötas i en och samma 

organisation, men vi är säkra på att en stor bidragande faktor är hur vi kommunicerar med 

varandra. Med hjälp av en god kommunikation tror vi att fler pedagogers kompetenser skulle 

komma till sin rätt. 
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