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Abstract 

In this experiential essay I explore the dilemma that educators can encounter when old traditions 

and norms meet new, as well as what happens when teachers with different experience, training 

and knowledge meet. In my initial report, I describe two different events with a similar dilemma 

where I am put in a situation where I do not really know how I should act. I know how I want 

to act, but do not dare to stand up for my opinions. I ask myself if I should follow the responsible 

preschool teacher of the department or whether I should stand up for my own experiences and 

my practical knowledge. In my dilemma, there are two different types of view of children and 

their development and learning that are in conflict. In the reflection part, I examine why these 

crashes between views occur. I compare one of our previous policy documents  ”Pedagogiskt 

program för förskolan-87” with the current  curriculum - "Lpfö98, rev.2010". Using different 

concept of knowledge, I examine how the valuation of practical versus theoretical knowledge 

affects how we work in preschool. I reflect on my own knowledge the time of my dilemma, and 

how it has evolved. I also question how our child perspective and our view of knowledge affect 

children in preschool. 
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Sammanfattning  

I denna erfarenhetsbaserade essä utforskar jag det dilemma som pedagoger kan försättas i när 

gamla traditioner och normer möter nya, samt när pedagoger med olika erfarenheter, 

utbildningar och kunskaper möts. I min inledande berättelse skildrar jag två olika händelser 

med ett liknande dilemma. Där försätts jag i en situation där jag inte riktigt vet hur jag ska agera. 

Jag vet hur jag vill agera men vågar inte stå upp för mina åsikter. Jag frågar mig själv om jag 

ska följa den ansvarige förskolläraren på avdelningen eller om jag ska stå upp för mina egna 

erfarenheter och mina praktiska kunskaper. I mitt dilemma är det två olika typer av syn på barn 

och deras utveckling och lärande som krockar. I reflektionsdelen undersöker jag varför dessa 

krockar uppstår. Jag tar hjälp av ett av våra tidigare styrdokument ”Pedagogiskt program för 

förskolan-87” som jag jämför med den nuvarande läroplanen för förskolan – ”Lpfö98, 

rev.2010”. Med hjälp av olika kunskapsbegrepp undersöker jag hur värderingen av praktisk 

kontra teoretisk kunskap påverkar hur vi arbetar i förskolan. Jag reflekterar över hur mina egna 

kunskaper såg ut då vid tiden för mitt dilemma samt på vilket sätt dessa har utvecklats. Jag 

ställer mig också frågan, hur vår barnsyn och vår syn på kunskap påverkar barnen i förskolan.  

 

 

 

Nyckelord: förskola, kunskap, styrdokument, maktkamp, lydnad - ansvar, delaktighet, 
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Kalle och fyraårsgruppen 
 

Just nu känns det lite sådär. Det är måndag morgon och jag vet precis vad som förväntas att jag 

ska göra idag. Det borde kanske kännas som en trygghet att veta hur dagen ska se ut, men jag 

känner mig ändå lite uppgiven.     

 De senaste månaderna är det som att ett litet tvivel har slagit rot i huvudet på mig. Det var 

nu tolv år sedan som jag började arbeta inom förskolan. Direkt hade jag känt att, wow, det är ju 

det här jag vill hålla på med. Men de här senaste månaderna har jag ändå känt mig tveksam till 

om det är det här som jag vill hålla på med och vara delaktig i. Jag upplever fortfarande att själva 

relationerna med barnen är precis lika spännande som tidigare. Det som stör mig är att det inte 

känns bra att barnen ska vara så styrda hela tiden. Jag har en konstig känsla av att jobba i motvind. 

Varför följer vi inte barnens intressen mer istället?    

  

* * * 

 Eftersom det är måndag så faller det på min lott att ha fyraårsgruppen inne och ha gympa. 

Det är en stående aktivitet som vi har hållit på med hela terminen. Fyraårsgruppen består av sex 

stycken fyraåringar. Gympan ska strax börja. Vi väntar bara på att Anette ska komma tillbaka 

från morgonmötet. Samtidigt som jag har hand om gympan så ska Anette vara ute på gården med 

femåringarna och Gunilla ska vara i våtrummet med treåringarna.  

 Det var cirka ett halvår sedan nu som Anette började hos oss på avdelningen ”Skeppet”. 

Anette är en förskollärare som är dryga femtio år och som har jobbat länge som förskollärare. 

Jag och Gunilla är båda barnskötare med lång erfarenhet.   

 Gunilla och jag har jobbat tillsammans i ungefär två år på samma avdelning. Vi trivs bra 

tillsammans. Innan Anette började hos oss, så hade vi också åldersindelade grupper, med olika 

typer av inplanerade aktiviteter. Den stora skillnaden var att dessa grupper kunde vara flexibla 

efter behov och intresse hos barnen. Det vill säga att om det var barn som av någon anledning 

ville vara med i någon av de andra grupperna så var det oftast inget problem. Vi såg till och med 

positiva effekter av att barnen fick leka mycket i åldersblandade grupper. Barnen lekte med olika 

saker efter vad de var intresserade av och inte beroende av hur gamla de var. 

 När Anette började jobba i augusti dröjde det inte länge förrän hon ville styra upp saker 

och ting. Både Gunilla och jag kände oss ganska snabbt i ett lite olustigt underläge och det är 

något som vi fortfarande gör.  
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 Vi vet ju vad som har fungerat hos oss tidigare men Anette är väldigt bestämd och pekar 

gärna med hela handen hur vi ska göra. Ibland tittar hon på mig som att jag inte vet vad jag pratar 

om. Den blicken får mig att känna mig korkad. Det känns som att hon tror att hon vet bättre än 

vi vad som är bäst både för verksamheten och för barnen. Hon är, vad jag upplever, lite av den 

”äldre skolan”. Nu när vi ifrågasätter vissa saker så blir hon direkt irriterad och kör över oss. Mitt 

självförtroende sjunker direkt.     

 Dagligen så är nu i varje fall barnen indelade i tre olika grupper - treårsgruppen, 

fyraårsgruppen och femårsgruppen. Många av barnen tycker oftast att detta är okej medan några 

av barnen gärna vill leka med kamrater från de andra grupperna och tycker att det är jobbigt med 

alla övergångar som detta för med sig, samt att de aldrig får leka klart.  

 Anette berättar för mig och Gunilla att så har hon minsann alltid jobbat och det är något 

som enligt henne fungerar så bra. Jag funderar ofta över att hon säger att det är något som 

fungerar bra. För mig känns det inte som att det är något som fungerar bra. Jag ser ju hur barnen 

ofta känner sig alltför styrda och överkörda samt att jag ser att vissa barn på avdelningen blir 

exkluderade på grund av denna verksamhet. 

* * * 

 Klockan är nu tjugo i åtta på morgonen och i hallen hör jag att Kalle och hans mamma 

håller på att klä av sig ytterkläderna. Efter en liten stund kommer han inspringande med ett 

leende. – God morgon Kalle, ropar jag. - Hur mår du idag? frågar jag glatt. – Bra, ropar han 

tillbaka.  Kalle är ett av de barn på avdelningen som enligt många pedagoger är lite extra jobbig, 

som inte alltid gör som man säger, som ofta är lite för högljudd.  

 Han frågar direkt om Oliver och Thea har kommit. – Jadå, svarar jag. – De är här inne i 

lekrummet. Han springer raka vägen in dit och jag hör glada röster medan jag börjar duka fram 

frukosten. När frukosten är klar ropar jag till barnen att de kan gå och tvätta händerna nu, för 

frukosten är klar. Alla utom Thea, Oliver och Kalle kommer snabbt till frukostbordet. Jag går in 

i lekrummet för att se vad de håller på med.  – Titta Maria, ropar de. – Vi har byggt en jättefin 

koja! – Ser du? Kojan är verkligen fin. De har lagt ned mycket tid och samarbete på den. – Wow, 

säger jag. – Vilken fin koja ni har byggt. De tittar stolt på den.    

 – Men ska ni ta och komma och äta lite frukost nu? – Åhhh, suckar de. – Men ni kan ju 

fortsätta med kojan sen, säger jag. Det jobbiga är bara att jag själv inte vet när detta ”sen” 

egentligen ska bli.     

 Motvilligt följer de med mig. Det känns som att ordet ”sen” och andra ursäkter har blivit 

ord som jag ofta säger till barnen den senaste tiden. Något som jag egentligen inte vill eller är 
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särskilt bekväm med. Jag vet ju redan nu att även eftermiddagen kommer att vara uppdelad. Det 

är nog bara jag som är för ”snäll” mot barnen, tänker jag. De kanske faktiskt mår bättre av att bli 

lite mer styrda.      

 När vi sitter där vid frukostbordet och äter, passar jag på att berätta vad vi ska göra idag. 

Jag berättar att treåringarna ska leka i våtrummet med Gunilla, att fyraåringarna ska vara inne 

med mig och ha lite ”djungelgympa” och att femåringarna ska gå ut på gården med Anette. Leo 

och Isa, som är tre år, jublar och börjar prata om vad de ska göra i våtrummet. Jag ser hur Kalle 

hänger ned med huvudet och suckar. Thea och Oliver är också besvikna över att de inte kan få 

fortsätta leka med kojan tillsammans med Kalle.   

 – Kan inte jag också få gå ut med dom istället? frågar Kalle nedstämt. Jag önskar så att jag 

kunde säga ja, men av erfarenhet vet jag att Anette aldrig skulle gå med på det. Thea och Oliver 

är med i femårsgruppen och Kalle är med i fyraårsgruppen. Punkt slut. 

 Samtidigt blir jag ledsen och uppgiven över att jag inte vågar konfrontera Anette med det 

här. Dessa ångestfyllda situationer, när jag är tvungen att förklara saker för barnen som jag 

egentligen inte själv tycker eller tror på, återkommer varje dag. Det är även fler barn som inte 

alltid uppskattar denna uppdelning.     

 Gunilla och jag har pratat lite om det här bakom ryggen på Anette. Men de gånger som vi 

har tagit mod till oss och pratat med henne om detta så säger hon bara att det är bra med de här 

grupperna och hur skulle det se ut om vi skulle hålla på och ändra hela tiden. Hon säger att det 

är skönt både för barnen, oss pedagoger och föräldrarna att vi har de här rutinerna, att vi vet vem 

som ska göra vad och när. Alla får ju till slut göra alla olika aktiviteter ändå. Det är också bra att 

de faktiskt lär känna andra kompisar på avdelningen.    

 Jag och Gunilla fortsätter att göra som Anette säger, fast vi egentligen inte tycker att det 

känns bra och vi ser att barnen ofta blir ledsna och upprörda av detta. Men vi är inte tillräckligt 

starka att stå emot. Det känns som att jag tycker en sak men ändå gör en annan. 

     * * *   

 Oavsett vilken grupp jag har hand om, vilken dag och tid, så försöker jag verkligen att 

planera så att det ska bli så roligt och spännande som möjligt för barnen. Trots det upplever jag 

ofta att det blir en fight mellan oss vuxna och barnen.  Det vill säga när de inte vill göra det som 

vi vuxna har bestämt över huvudena på dem. Särskilt de barn som av olika anledningar behöver 

lite extra stöd av oss vuxna, de barn som inte bara köper allt som vi vuxna kommer med, de barn 

som inte bara lyder.  
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 Jag funderar på hur det skulle fungera om vi skulle lyssna lite mer på barnen och om vi 

skulle vara lite mer flexibla. Men så kommer den dåliga självkänslan tillbaka och jag tänker att 

Anette kanske vet bäst ändå. Jag har ju ingen pedagogisk utbildning. Det jag har är min praktiska 

erfarenhet och min intuition. Men det känns inte som att dessa väger hälften så mycket som 

hennes kunskaper. Det kanske blir bra ändå till slut. Det kanske bara är jag som inte har förstått 

än hur det blir bäst. 

* * * 

 Jag tittar ut genom fönstret och ser att Oliver och de andra femåringarna nu har kommit ut 

på gården tillsammans med Anette.  – Undrar vad de ska göra? hör jag hur Kalle frågar mig. Jag 

blir medveten om att han står precis bredvid mig och tittar även han ut på kompisarna på gården. 

Han går fram och knackar på fönstret. Oliver tittar upp mot fönstret och vinkar. Kalle vinkar, 

med hängande huvud, tillbaka.      

 Jag förstår att de är lite nedstämda. På morgonen hade de kommit in i, en vad jag upplevde, 

väldigt rolig lek. De hade byggt en stor, fin koja. Det hade varit Kalle och två av hans kompisar 

som är fem år. Kalle hade varit storebror, Oliver hade varit katt och Thea hade varit mamma. 

Och nu skulle de inte få möjlighet att fortsätta denna lek.  

 – Kom nu, så ska vi iväg på ett djungeläventyr, säger jag. Jag har hittat på en saga som vi 

brukar leka. Det är som ett äventyr i djungeln, där vi stöter på olika hinder som vi måste ta oss 

igenom. På golvet finns några madrasser, bänkar som vi balanserar på, bord som vi ska över och 

på ett ställe behöver vi simma över en flod. I taket hänger ett rep med en knut på. Det brukar vi 

använda för att svinga oss förbi en krokodil. Det är nästan som en liten hinderbana. Det är Kalle 

och fem fyraåringar till. Vi kör igång. Vi skrattar tillsammans samtidigt som vi kryper under ett 

litet bord.      

 Mitt dåliga samvete får sig en känga när jag plötsligt ser hur Kalle åter står där vid fönstret 

och nedstämt ser ut på kompisarna i sandlådan. Thea, Oliver och två kompisar till har byggt ett 

stort sandslott i sandlådan. Jag ser ändå härifrån att de ser glada ut.   

 Jag ser ofta hur barnen försöker anpassa sig till det som vi vuxna har bestämt men vet ändå 

någonstans att de hellre hade valt något helt annat om de själva hade fått välja. 

 

* * * 
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 Lite senare på förmiddagen är alla kompisarna nu tillbaka från sina grupper. Så fort som 

femåringarna har kommit in från gården så hör jag Kalle, Thea och Oliver prata om när och hur 

de ska fortsätta leken med kojan som de hade börjat på morgonen. Men de hinner bara gå in i 

lekrummet när Anette ropar att det är samling.    

 Samling är något som vi har varje dag innan lunch. Vi börjar varje samling med att ropa 

upp barnen och räkna hur många vi är. Efter det är det någon typ av lek, till exempel ”Hunden 

och benet” eller så sjunger vi sånger. Idag, då det är måndag, har vi dessutom en runda då alla 

barn i turordning får berätta om vad de har gjort på helgen. Det är Anette som håller i samlingen 

idag.          

 Redan när vi räknar barnen ser jag hur Kalle och Oliver sitter och småpratar med varandra. 

– Oliver och Kalle, nu får ni vara tysta och vara med här så ni hör vad vi säger, säger Anette och 

ser på dem med irriterad blick. Instinktivt smyger jag upp bakom samlingsringen och sätter mig 

mellan killarna som för att stoppa dem från att göra sådant som enligt Anette inte passar sig på 

samlingen. Jag hör hur Lina berättar om att hon har varit i badhuset med sin mamma, pappa och 

lilla syster. Oskar har varit hos sin farmor hela helgen. Jag ser nu på andra sidan ringen hur Anton 

snurrar runt på sin plats, vilket gör att han gång på gång stöter i Isabell som sitter bredvid honom. 

– Aj, Anton, sluta sparkas! skriker hon. Anette vänder blicken mot Anton och säger surt, – nu får 

du lov att sitta still!      

 Det här är inget ovanligt. Tvärtom så är det dagligen återkommande vid våra samlingar. 

Det vill säga att det både är Anton och hans kompisar som får sura tillsägningar när de inte sitter 

still och lyssnar. Anton tittar surt tillbaka och sätter sig framåt mot samlingsringen igen. Det tar 

dock bara någon minut förrän jag ser honom rulla bak mot hyllan med spel och pussel. Det dunkar 

till lite när han slår emot hyllan med fötterna.    

 – Neej, säger Anette, nu räcker det, jag vill inte ha med dig på samlingen längre Anton, nu 

får du gå ut härifrån. – Du förstör ju för dina kompisar! – Ja, Anton det får du, hör jag flera av 

barnen säga i kör. Anton protesterar högljutt medan Gunilla leder ut honom i hallen, samtidigt 

som samlingen fortsätter. Själv sitter jag tyst kvar tyst bakom Kalle och Oliver och önskar att jag 

befann mig någon helt annanstans.      

 Åter igen kommer tvivlet över mig. Ska det verkligen vara så här? I dessa samlingar är det 

alldeles för ofta Anton som blir det svarta fåret i gruppen. Det är något som både barnen, vi 

pedagoger och föräldrar vid det här laget har klart för sig. Det känns nästan som normalläge, det 

är tydligen så det ska vara. Klarar man inte av att sitta still och lyssna får man helt enkelt gå ut 

därifrån. Jag tänker för mig själv att inte jag heller tycker att det är så himla kul med de här 

samlingarna alla gånger. En av oss vuxna brukar sätta oss bakom eller bredvid de barn, som till 
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exempel Anton, som vi vet har svårt för att bara sitta still rätt upp och ner på sin plats. Men det 

finns många barn som ”stör” och det är sällan som vi pedagoger räcker till. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna essä är att undersöka det dilemma som jag har gestaltat i min berättelse. I mitt 

dilemma försätts jag i en obekväm situation där jag upplever att jag inte vågar stå upp mot min 

kollega, trots att jag kände att det var något som jag borde ha gjort. Jag litade inte på min egen 

känsla. Jag kommer att fråga mig själv vad det var som gjorde att jag inte vågade det samt hur 

detta påverkade barnen. Jag kommer att se på mitt dilemma från olika perspektiv för att försöka 

förstå hur jag som blivande förskollärare på ett bra sätt ska kunna agera i liknande situationer.  

 I reflektionsdelen kommer jag att söka svar på dessa frågor: 

      * Vilka förklaringar finns till pedagogers olika syn på delaktighet i förskolan? 

      * Hur påverkas barn i förskolan av brist på delaktighet? 

      * Hur kan jag som blivande förskollärare få barn mer delaktiga i förskolan? 

 

Metod 
 

Jag har valt att skriva en erfarenhetsbaserad essä. En essä av det här slaget består av tre delar: 

berättelsen om en svårbedömd handlingssituation, egna tankar och frågor till den, samt 

perspektiv utifrån som förhåller sig till det egenupplevda (Alsterdal, 2014, sid. 53). Då det är ett 

självupplevt dilemma och mina egna erfarenheter som jag vill utforska så passar den här typen 

av skrivande bra. När jag skriver har jag valt att utgå från flera olika situationer som jag sedan 

har valt att slå ihop till en berättelse. Detta har jag gjort för att på så vis belysa mitt dilemma ännu 

tydligare.         

 I skrivandet uppstår möjligheten att artikulera, strukturera och minnas sådant som vi 

tidigare inte gett ett språk. Hammarén beskriver skrivandet som en möjlighet till att kunna 

reflektera över den egna erfarenheten, att göra den mer användbar och kanske framförallt mer 

stridbar (Hammarén, 2005, s. 5). Jo Bech-Karlsen beskriver att en essä gör läsaren till deltagare 

och resesällskap på essäistens upptäcktsresa (Bech-Karlsen, 1999, s. 47).  

 Genom att se närmare på både nya och gamla traditioner och normer i förskolan kommer 

jag att undersöka de frågor som jag har gestaltat i mitt dilemma”Lpfö98” och ”pedagogiska 

programmet för förskolan-87”. Jag kommer även att koppla dilemmat till Piagets och Vygotskijs 

teorier.          



8 
 

 I mitt skrivande använder jag mig av teorier kring praktisk kunskap, då den kunskapen 

förknippas med våra erfarenheter och det är just mina erfarenheter som jag bland annat vill 

reflektera över i denna essä. 

Den praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats 

hos individen – och i den mänskliga gemenskap där han eller hon handlar – och den 

utövas på ett intuitivt sätt (Svenaeus, 2014, s. 13). 

Jag jämför också den praktiska kunskapen med Bernt Gustavssons tolkningar av Platons och 

Aristoteles andra kunskapsbegrepp såsom episteme, techne och fronesis. 

Litteratur som jag använder mig av behandlar ämnen som – pedagogers barnsyn, respekt, 

delaktighet, inkludering/exkludering, olika status i arbetslaget, auktoritet, relationer, 

kunskapsbegrepp, gamla kontra nya styrdokument, makt, lydnadskultur.  

 

Etiska överväganden 
 

Då den här typen av skrivande innebär att jag beskriver ett självupplevt dilemma, finns det risk 

att inblandade personer kan känna igen sig. Jag har i min essä därför fingerat namnen på alla 

förutom mig själv. Jag har även valt att göra vissa andra justeringar. Jag har bytt ut de olika 

aktiviteter som finns med i min berättelse. Som jag skrev ovan i metod delen så har jag valt att 

väva ihop flera olika situationer till en berättelse, dels för att tydligare belysa mitt dilemma men 

även för att göra så att ingen ska kunna känna igen sig i min berättelse.    

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 (Vetenskapsrådet, s. 13). 
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Reflektion 
 

Bakgrund 
När jag var nitton år gammal började jag min bana inom barnomsorgen. Jag hade då ingen 

utbildning alls inom detta yrke. Detta innebar att jag inte hade några teoretiska förkunskaper alls. 

Jag arbetade på och formades av de människor som jag arbetade med. Jag gjorde helt enkelt som 

de gjorde, till en början rätt så oreflekterat.    

 Desto längre jag arbetade desto fler egna erfarenheter fick jag och mina praktiska 

kunskaper byggdes så småningom på. Jag lärde mig att jag behövde ha olika förhållningssätt till 

olika barn. För att få med mig barnen märkte jag att det gick mycket bättre om jag först skapade 

trygga, respektfulla relationer till dem, istället för att ställa krav bara för sakens skull.

 Redan från början märkte jag att jag brann lite extra för de barn som av olika anledningar 

hade det jobbigt i förskolan. Jag ogillade hur det ofta var just dessa barn som fick negativ kritik 

och feedback. Tidigt väcktes mitt intresse för hur jag skulle få med just dessa barn, att även de 

skulle känna sig delaktiga i gruppen och att de skulle få samma förutsättningar i förskolan som 

de övriga barnen. Jag tror att det berodde på att jag många gånger tyckte att dessa barn blev 

orättvist behandlade. Jag märkte att det gjorde stor skillnad för alla barn och inte minst de barnen, 

när man anpassade verksamheten efter de behov och intressen som de hade. Men då jag inte hade 

någon formell utbildning/kunskap så blev mina erfarenheter mest Marias tyckande och tänkande. 

* * *  

 Vad handlar det här dilemmat om egentligen? Vad är det som fortfarande stör mig? Trots 

att detta dilemma är mer än tio år gammalt så gör det mig fortfarande upprörd. För att undersöka 

detta dilemma måste jag börja där och då. Det vill säga på avdelning ”Skeppet” för tio år sedan. 

Hur såg situationen ut där och då? 

 

”Skeppet” – 2006 
På avdelning ”Skeppet” arbetade vid den här tiden jag, Gunilla som var barnskötare och Anette, 

som endast hade varit hos oss i fem månader. Gunilla och jag hade arbetat ihop tillsammans i 

cirka två år och trivdes bra ihop. Innan Anette började arbeta hos oss delade Gunilla och jag ofta 

upp barnen i smågrupper, ofta i åldershomogena uppdelningar och planerade ofta det mesta över 

huvudena på barnen och de fick bara hänga med.  Det kändes helt enkelt som att det var så man 

skulle göra, det vill säga att vi vuxna satt och planerade upp verksamheten i förväg och sen skulle 
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barnen infoga sig i ledet. Det var på det sättet som jag hade formats av de pedagoger som jag 

hade arbetat med.     

 Vad vi dock hade börjat märka var att barnen mycket hellre lekte i åldersblandade grupper 

och med saker som de själva hade valt och fått vara med och utforma. Det resulterade i att Gunilla 

och jag valde att ändra lite på våra invanda rutiner och därmed upplevde vi att barnen fick mer 

inflytande. De förändringar som vi gjorde bestod bland av att barnen ibland kunde få välja om 

de ville gå ut på förmiddagen eller eftermiddagen och vi kunde ibland välja att hoppa över 

samlingen till förmån för att barnen fick leka klart det som de höll på med. Det kändes dock som 

att vi arbetade lite i motvind mot resten av pedagogerna på förskolan. Normen som sedan länge 

hade funnits i förskolan innebar att det var pedagogerna som planerade, bestämde över barnen 

och styrde verksamheten.      

 Mitt i allt detta ”prövande” fick vi då en ny kollega på ”Skeppet”. Anette var en 

förskollärare i femtioårsåldern som hade lång erfarenhet av att arbeta i förskola. Ganska tidigt 

började hon att ifrågasätta vårt lite mer annorlunda arbetssätt. Vi försökte till en början stå upp 

för de positiva erfarenheter som vi hade sett av vårt sätt att arbeta. När vi berättade om hur vi 

hade arbetat kändes det som att hon bara lyssnade med ett öra, hon kunde himla med ögonen på 

ett sätt som kändes otroligt nedvärderande. Då jag inte hade några vetenskapliga teorier att 

komma med för att kunna försvara vårt nya arbetssätt, kände jag mig ofta bara dum när hon 

ifrågasatte oss. Det vi hade till vårt försvar var ”endast” våra positiva erfarenheter från de 

situationer när vi kände att vi hade barnen med oss i det vi gjorde.   

 Min känsla var att jag och Gunilla drogs mellan att stå upp för barnen och det arbete som 

vi hade sett fungera bra, eller att följa Anettes direktiv, vilket vid det här laget kändes som att 

backa för oss. När jag ställde mig för mycket på barnens sida och tog deras parti blev Anette sur, 

samtidigt som när jag ställde mig för mycket på hennes sida såg jag att många av barnen tyckte 

att det var jobbigt att återigen bli så styrda. Jag såg också att flera av barnen blev exkluderade 

från delar av verksamheten när vi gjorde som Anette ville.  

 Det hela slutade ändå med att vi åter föll tillbaka in i den gamla struktur som vi hade haft 

på verksamheten, vilket i sin tur ledde till att min arbetsglädje försvann och jag började starkt att 

tvivla på min yrkesroll. Under den här perioden kände jag mig oförmögen att själv kunna ändra 

på situationen, vilket var en uppgiven känsla.  

* * * 
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 När jag idag, tio år senare, ser tillbaka och rannsakar mig själv och funderar över vad det 

var som hände med mig själv där på ”Skeppet”, har jag kommit fram till att det hos mig, till stor 

del, handlade om en osäkerhet, en rädsla och brist på mod. 

  

Olika syn på kunskap 
Min känsla på ”Skeppet” var att min praktiska kunskap ansågs av Anette som mindre värd än 

hennes mer teoretiska kunskap. Jag hade en stark känsla av att mina kunskaper inte vägde lika 

tungt som hennes formella kompetens, i form av hennes förskollärarutbildning. Under 

skrivandets gång har jag insett att vår olika syn på kunskap har stor relevans för mitt dilemma, 

vilket har lett till att detta är något som jag kommer att återvända till i min essä. 

 Det praktiska kunnandet är något som, enligt Molander i allmänhet, har underordnats den 

teoretiska kunskapen. Dessutom har den praktiska förmågan ansetts mindre värd än den 

intellektuella, teoretiska (Molander, 1996, s. 9). När viss kunskap räknas som normgivande 

innebär det att annan kunskap marginaliseras, nedvärderas eller inte räknas som kunskap 

(Gustavsson, 2002, s. 42). Jag upplevde att Anettes kunskaper på något sätt blev de normgivande 

och mina kunskaper värderades på en lägre nivå. Detta var något som gjorde att jag kände mig 

otroligt osäker i min roll som pedagog.      

 På ”Skeppet” beskrev jag att det hos mig fanns en osäkerhet och rädsla hos mig själv. 

Varifrån kom då min osäkerhet och vad grundade den sig i egentligen? Är det något som skulle 

kunna ha att göra med vår skilda syn på kunskap.     

 I efterhand frågar jag mig själv vad jag var rädd för. Jag var rädd för att Anette skulle vara 

arg på mig, rädd för att hon skulle tycka att jag var dum. När Anette frågade mig och Gunilla hur 

vi trodde att det skulle se ut, om vi skulle hålla på och ändra verksamheten hela tiden, kände jag 

mig verkligen dum.  Sett i backspegeln, undrar jag om inte Anette också var rädd. Rädd för 

förändring och rädd för att tappa kontrollen. Kan rädsla och osäkerhet ha varit anledningar till 

hennes vilja att försöka kontrollera både barngruppen och oss kollegor?   

 I boken ”Vad är kunskap? – En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap”, för Bernt 

Gustavsson en diskussion utifrån själva begreppet kunskap. Gustavsson utgår från att kunskap 

kännetecknar människans strävan att överleva och skaffa sig ett bättre liv både individuellt och 

kollektivt samt att kunskap är något som har funnits och utövats i olika verksamheter genom hela 

människans historia.       

 Gustavsson börjar sina diskussioner redan hos Platon och hans lärjunge Aristoteles och 

pekar på deras stora betydelse för den fortsatta diskussionen om kunskap (Gustavsson, 2002, s. 
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11). Trots att dessa herrar levde och verkade 400 år f.kr så ses deras definition av kunskap som 

giltig än idag (Gustavsson, 2002, s. 50).     

 Platon och Aristoteles gjorde en uppdelning av kunskapsbegreppet. De delade in kunskap 

i tre olika former, episteme, som sågs som en vetenskaplig-teoretisk kunskap, techne, praktisk-

produktiv kunskap och fronesis, praktisk klokhet (s.13). Episteme är beteckningen för vetandet, 

den säkra kunskapen som skiljer sig från att ha en åsikt eller att tro något. Techne är den kunskap 

som är förenad med hantverk och i förlängningen alla verksamheter som sysslar med tillverkning, 

framställning och skapande. Denna kunskap kan vi översätta till kunnandet (Gustavsson, 2002, 

s. 54). Den form av kunskap som är förbunden med det mellanmänskliga är fronesis, klokheten, 

praktiska klokhet. Vetandet, kunnandet och klokheten står hela tiden i olika slags relationer till 

varandra (Gustavsson, 2002, s. 55).     

 Det här är något som jag har reflekterat över under skrivandets gång, det vill säga, hur 

dessa olika former av kunskap står i relation till varandra. Det räcker inte med att vi besitter en 

av dessa kunskapsformer. Vi behöver alla tre tillsammans.    

 I min förskollärarutbildning har jag tagit till mig mängder av ny teoretisk kunskap som jag 

i min tur har använt mig av i reflektioner kring mitt eget arbete i praktiken – min praktiska 

kunskap. Detta har lett till att jag har blivit mycket tryggare i vad jag gör, tycker och tänker. Jag 

har fått en djupare förståelse för hela uppdraget som vi har i förskolan.  Det har i sin tur gjort mig 

mycket modigare, både som den privata Maria och i min yrkesroll. Jag står nu upp för mina 

åsikter med en större självsäkerhet och kan beskriva varför jag tycker som jag gör, både inför 

kollegor och föräldrar. I början av min utbildning kände jag mig ofta osäker, och hade brist på 

mod när det handlade om att våga stå upp för mina tankar och idéer. Om jag idag skulle hamna i 

en liknande situation som den i mitt dilemma skulle jag ha helt andra förutsättningar till att agera. 

Hur förvärvas då fronesis? När jag ser till mig själv så skulle jag i stora drag beskriva det som att 

det är när jag reflekterar över mina teoretiska och praktiska kunskaper tillsammans och tar lärdom 

av dessa som jag utvecklar en praktisk klokhet. Gustavsson beskriver att en förutsättning för att 

kunna besitta egenskapen praktisk klokhet är att men har förvärvat långvariga livserfarenheter 

(Gustavsson, 2002, s. 102).     

 I mitt resonemang ovan beskriver jag hur mina kunskaper har byggts på, både på grund av 

den utbildning som jag nu har gått, men också av de praktiska erfarenheter som jag har samlat 

på mig.  Gustavsson lyfter frågan om och hur den praktiska kunskapen ska kunna byggas in i alla 

former av utbildningar (Gustavsson, 2002, s. 16). När jag nu reflekterar över den 

erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen som jag nu snart har gått färdigt, upplever jag att 

alla dessa former av kunskaper har varit representerade. Det vill säga episteme, techne och 
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fronesis. Episteme kopplar jag till de vetenskapliga teorier som vi tagit till oss under lektionstid 

på skolan, techne kopplar jag till de praktiska kunskaperna, både de vi hade med oss innan 

utbildningen och de som vi under utbildningens gång tagit till oss, i och med att vi under hela 

utbildningen samtidigt har arbetat fyra dagar per vecka. Fronesis- den praktiska klokheten har 

vuxit fram i relation mellan dessa. Vi har även fått dela med oss av våra praktiska kunskaper 

vilket har lett till mycket intressanta diskussioner och reflektioner ur andras perspektiv.  

 Det som också har bidragit till att fronesis har förvärvats, är det återkommande varvandet 

av teori och praktik, då vi under utbildningens gång har varit i skolan en dag per vecka samtidigt 

som vi har arbetat de fyra resterande dagarna. Detta har gjort att vi direkt efter att vi har 

tillgodogjort oss teoretiska kunskaper i skolan, direkt efter har kunnat pröva dessa teorier i 

praktiken.  Detta har lett till att jag idag inte längre känner mig lika osäker inför olika situationer.

 Praktisk klokhet består alltså i förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet och 

fantasi. Frågan om hur praktisk klokhet förvärvas är inte nödvändigt förbunden med formell 

skolning. Huvudsakligen är det inget vi lär oss genom undervisning och utbildning utan genom 

erfarenheter av livet självt (Gustavsson, 2002, s. 109).    

 Den praktiska kunskapen hos mig visar sig på många olika sätt, bland annat genom att jag 

av erfarenhet vet hur jag på ett inkännande sätt behöver bemöta både barn och föräldrar för att 

respektfulla relationer ska kunna utvecklas. Jag vet hur det är smidigast att ta sig ut på gården, 

hur vilan bäst organiseras utifrån barnens behov, hur ett samtal läggs upp på ett bra sätt. 

 Den praktiska klokheten utgörs av bedömningar av hur vi ska handla i konkreta situationer. 

Det går i de flesta fall i livet inte att enbart följa givna regler, vi måste använda vårt goda omdöme 

för att kunna avgöra hur vi ska göra. Det kräver i sin tur förmågan till lyhördhet, öppenhet och 

känslighet inför det vi ska göra. Den här typen av kunskap kräver djupgående livserfarenheter 

(Gustavsson, 2002, s. 16). Även Alsterdal beskriver praktisk kunskap som ett kunnande som gör 

att vi kan handla klokt, eller med andra ord handla på det sätt en situation kräver. Det är dock 

ingen absolut kunskap, inte något som gör att vi alltid med säkerhet kan veta vad som är klokast 

att göra (Alsterdal, 2014, s. 54).      

 Säljö ser kunskapsbegreppet ur ett sociokulturellt perspektiv, där kunskaper inte är något 

som individen har i form av färdigpackade enheter som är lagrade i ett förråd. I varje fall är detta 

ingen lyckad bild. All den information som finns lagrad i böcker, och som individen kan ha tagit 

till sig, är exempelvis inte kunskap i sig. Även om man besitter information är steget långt till 

kunskap. Kunskaper är något man använder i sitt handlande i vardagen och en resurs med vars 

hjälpa man löser problem, hanterar kommunikativa och praktiska situationer på ändamålsenliga 

sätt. Kunskaper är det som hjälper mig att se ett problem eller en företeelse som något bekant 
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och som något jag har tidigare erfarenhet av (Säljö, 2000, s. 125). Där och då på ”Skeppet” 

upplevde jag att jag saknade vissa kunskaper, kunskaper som eventuellt hade fått mig att känna 

mig säkrare när det handlade om att våga stå upp för mina åsikter.    

 När jag analyserar var min egen rädsla kom ifrån så ser jag även att jag hade brist på mod. 

I min blivande roll som förskollärare och avdelningsansvarig kommer det att behövas mycket 

mod, men då och där på skeppet fanns en stor osäkerhet i mig hur jag skulle agera och vad som 

var rätt och vad som var fel. I förskolan behövs mod i många olika situationer, mod att ta 

obekväma beslut och mod att bli bedömd utifrån hur jag väljer att agera i olika situationer, både 

av kollegor, barn, föräldrar och chefer. För att jag ska våga stå upp för mina åsikter behöver jag 

känna mig säker i vad jag tycker och varför jag tycker som jag gör i olika frågor.  

 Hur utvecklas då mod?  Hos mig själv känner jag att mod är något som utvecklas när jag 

känner trygghet. Det kan vara trygghet av olika slag. Till exempel när jag har människor/kollegor 

runt omkring mig som uppskattar mig för den jag är samt när jag känner att jag har de olika 

former av kunskap som behövs i olika situationer. Jag frågar mig själv vilka typer av kunskaper 

man som pedagog behöver ha i förskolan och hur dessa olika kunskaper värderas.  

 Vad är det som påverkar pedagoger till vilken kunskapssyn de har? Henriksen & Vetlesen 

skriver att vi har olika tjänstgöringstid, olika erfarenheter, både professionella och personliga och 

har olika grad av förmåga till självinsikt och reflektion (Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 152). Vi 

formas alla av vad vi har varit med om, både i arbetet och i vårt privatliv, samt av de olika 

människor som vi har mött. Jag tänker att detta såklart påverkar hur vi tolkar den kunskap som 

vi på olika sätt förvärvat.      

 Vidare undersöker jag på vilka sett som kunskapsbegreppet har lyfts fram i våra 

styrdokument. Kunskapsbegreppet i sig har inte varit föremål för särskild uppmärksamhet förrän 

i 1992 års läroplan, i vilken de så kallade fyra F etableras, som står för fakta, förståelse, 

förtrogenhet och färdighet (Gustavsson, 2002, s. 14). Hur ser det då ut i vår nuvarande läroplan 

för förskolan? 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 

med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 

motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom 

lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala 

och reflektera (Lpfö98, rev.2010, s. 6). 
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Även här finns alltså de fyra F kvar – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Frågan återstår 

hur kunskapsbegreppet kommer att utvecklas framöver, i kommande läroplaner. Det vi med 

säkerhet vet är att all kunskap förändras och att ny kunskap kommer till och att detta inte är något 

som vi kan blunda för (Gustavsson, 2002, s. 50).     

          

  

Från ”Pedagogiskt program för förskolan -87” till ”Lpfö98, rev.2010” 
Jag kopplar även Anettes rädsla till en stor osäkerhet kring sin förändrade roll som förskollärare. 

Detta var en brytningstid inom svensk barnomsorg. Endast åtta år tidigare hade förskolan fått sin 

nya första läroplan, ”Lpfö98”. För att kunna förstå denna situation bättre behöver jag sätta mig 

in i de styrdokument, normer och värderingar som förskolan hade att förhålla sig till vid den här 

tiden.         

 Vid tiden för mitt dilemma gällde ”Lpfö98” – läroplan för förskolan, vilken var förskolans 

första ”läroplan” som kom 1998. Förskolan hade fram till 1996 tillhört socialstyrelsen. Efter det 

hamnade förskolan under skolverket och bestämmelser om förskolan finns numera i skollagen. 

Med den nya läroplanen för förskolan tillkom en hel del stora förändringar i vårt uppdrag, vilka 

jag upplevde ofta krockade med den tidigare syn som funnits i förskolan. Det var långt ifrån alla 

som tyckte att dessa förändringar var till något bättre.    

 Jag känner att jag behöver se närmare på de ”styrdokument” som förskolan hade att förhålla 

sig till innan ”Lpfö98”. Detta dokument hette ”Pedagogiskt program för förskolan -87” och gavs 

ut av socialstyrelsen 1987. Är det möjligt att jag här kan hitta förklaringar till den skilda syn på 

verksamheten som jag, Gunilla och Anette hade på ”Skeppet”?   

 I det ”Pedagogiska programmet för förskolan -87” beskrivs barns utveckling som mer eller 

mindre lagbundna faser eller stadier. Denna kunskap beskrivs i detta styrdokument som viktig 

då den kan ge riktmärken för vad som normalt kan väntas av barn i olika åldrar och 

utvecklingsstadier (Socialstyrelsen, 1987, s. 20). När jag ser tillbaka på verksamheten på 

”Skeppet” ser jag en stark vilja hos Anette att barnen skulle indelas efter ålder, vilket tog sig 

uttryck i 3-årsgruppen, 4-årsgruppen och femårsgruppen.   

 Något som jag nu har blivit medveten om är att mina erfarenheter från ”Skeppet” påminner 

om Piagets stadieteorier. Den schweiziske psykologen Jean Piaget (1896-1980) kom fram till att 

tänkandet utvecklas i fyra olika huvudstadier. Dessa huvudstadier är enligt Piaget 

åldersrelaterade och kan ses som en trappa, det vill säga att de bygger på varandra (Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 62). Piaget anser att begrepp inte kan läras in förrän barnet befinner sig på en 
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lämplig utvecklingsnivå och att utveckling inte kan accelereras genom instruktion. (Williams, 

2006, s. 46). I det ”Pedagogiska programmet för förskolan -87” framhölls till exempel att 

grupper för barn i samma ålder på ett medvetet sätt skulle användas i det pedagogiska arbetet på 

förskolan (Socialstyrelsen, 1987, s. 49).      

 I och med att jag har fått en inblick i vilka normer och värderingar som gällde vid den här 

tiden, har jag nu fått en större förståelse för varför både Anette och de flesta andra pedagoger 

som jag kom i kontakt med vid den här tiden hade det synsätt som de hade. Det var alltså dessa 

riktlinjer och normer som pedagoger i förskolan skulle förhålla sig till mellan 1987 och 1998, då 

den första läroplanen för förskolan kom – ”Lpfö98”.   

 Något som jag också upplevde som en norm i förskolan (och i vissa fall fortfarande gör) 

var att ha en väl planerad verksamhet. I Anettes fall så förklarade hon för mig och Gunilla att det 

var viktigt att vi hade en, i förväg, välplanerad verksamhet som skulle följas. Detta vara något 

som hon bedyrade var bra för både barnen, oss pedagoger och föräldrarna. En mening från det 

”Pedagogiska programmet för förskolan -87” som jag särskilt fastnade vid är att, en planerad 

verksamhet sågs innebära trygghet för alla inblandade – både vuxna och barn (Socialstyrelsen, 

1987, s. 63). Denna ”trygghet” är inget som jag upplevde fanns hos varken barn eller pedagoger 

på ”Skeppet”.     

 Det tycktes inte bekomma Anette särskilt när Gunilla och jag lyfte fram våra erfarenheter 

av att se på vår planerade verksamhet från andra perspektiv. Är det möjligt att Anette kände sig 

osäker inför de nya förhållningssätt, normer och förväntningar som ställdes på henne i nya 

”Lpfö98”? Vidare står det i det ”Pedagogiska programmet för förskolan-87” att verksamheten 

måste planeras för att det ska vara möjligt att överblicka och utvärdera, utveckla och förändra 

den på ett medvetet sätt och för att bibehålla det som är bra. Det betonas som viktigt att kunna 

förutse vad som kommer att hända i förskolan, hur dagen kommer att bli, vilka möjligheter finns 

imorgon, i nästa vecka eller längre fram. En verksamhet med synlig struktur och med mål som 

personalen har gjort konkreta och fattbara är förutsättningen för att föräldrar och barn ska ha 

verkliga möjligheter till inflytande (Socialstyrelsen, 1987, s. 64).   

 Det här är ett resonemang som jag idag känner mig mycket kritisk till. Jag upplever att 

både barn och föräldrar, med detta sätt har väldigt liten möjlighet till att kunna få ett reellt 

inflytande i verksamheten. Det blir svårt att kunna påverka en verksamhet som redan är planerad 

i minsta detalj.  

* * * 
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 I och med att den nya läroplanen ”Lpfö98” kom 1998, ändrades synen på barns utveckling 

och lärande. När jag jämför det ”Pedagogiska programmet för förskolan-87” med den nya 

läroplanen ”Lpfö98”, som nu är reviderad 2010, ser jag en utveckling från en mer 

utvecklingspsykologisk syn på barn till ett mer relationellt perspektiv på barn i förskolan. 

Johansson & Pramling Samuelsson ställer sig frågan om man skulle kunna se detta som en 

konflikt mellan ett ”utvecklingspsykologiskt” och ett ”relationellt” perspektiv på barnet. 

Utvecklingspsykologin är en teoribildning som länge har varit dominerande inom den 

pedagogiska verksamheten i förskola och skola. Med detta synsätt är det främst det enskilda 

barnets mognad som är utgångspunkt för lärarens uppläggning av verksamheten. Med den nya 

läroplanen framstår istället barnet som en medskapare i sin egen läroprocess, där samspelet med 

andra och det sociala och kulturella sammanhanget är centralt och beroende av möten med andra 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s. 14).   

 Trots att vi nu hade dessa nya styrdokument att förhålla oss till, så upplevde jag ändå att 

det var ”Pedagogiskt program för förskolan-87” som sågs som normgivande i förskolan. I 

”Lpfö98” beskrivs att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan, samt att alla barn ska 

få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva 

sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö98, s. 5). Men anpassades verkligen verksamheten på 

”Skeppet” så att alla barn fick plats?  Jag har svårt att tro att detta var känslan hos Anton och 

flera av de andra barnen på ”Skeppet”. Med en verksamhet som bidrar till att barn på olika sätt 

exkluderas i verksamheten så tror jag på allvar inte att alla barnen hade en känsla av att vara en 

tillgång i gruppen.      

 I ”Lpfö98, rev.2010”, betonas samspelet mellan barnen och tanken att barnen lär av 

varandra. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär 

av varandra. Därför ska barngruppen ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande 

(Lpfö98, rev.2010, s. 7).  Dessa tankar om lärande i samspel med andra och ett relationellt 

perspektiv kopplar jag till Vygotskijs teorier. Den ryske psykologen Lev Semenovich Vygotskij 

(1896-1934) verkade under en kort period och var endast 37 år gammal när han dog i tuberkulos 

(Smidt, 2010, s. 9). I likhet med Piaget utgick Vygotskij från att barn är mycket aktiva när det 

gäller att tillägna sig kunskap och förståelse, men till skillnad från Piaget lade han större vikt vid 

det sociala samspelet mellan barnet och omgivningen. Ett viktigt begrepp hos Vygotskij är det 

han kallar området för proximal utveckling. Det handlar om området mellan vad barnet ytterst 

klarar av på egen hand och vad barnet kan klara av med hjälp av någon som har större erfarenhet 

(Hwang & Nilsson, 2011, s. 256-257). Centralt i den här teorin hos Vygotskij är idén om att barn 

som handleds av vuxna eller mer kunniga kamrater ges de bästa möjligheterna för lärande. 
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Vygotskij betonar också att mycket av det vi lär oss, lär vi oss av andra. Nyckeln till socialt 

lärande är förmågan att imitera och utveckla sina högre mentala funktioner (Williams, 2006, s. 

40-41). Det här var något som jag och Gunilla hade blivit uppmärksamma på, det vill säga att vi 

såg att barnen lekte och lärde sig mycket bättre i åldersblandade grupper. Vi såg också ofta 

exempel på att barnen lärde sig av kamrater som var lite mer kunniga än de själva i olika lekar 

och aktiviteter. Utifrån denna syn på lärande tolkar jag det som att barn har större möjlighet till 

lärande och utveckling då de får möjlighet att leka i åldersblandade grupper. Även Williams 

beskriver att barn i samspel tar till sig sätt att tänka, tala och utföra handlingar som de blir delaktiga i 

(Williams, 2006, s. 47).       

 När jag ser vidare på synen om en ”planerad” verksamhet läser jag i ”Lpfö98, rev.2010” 

att verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus (Lpfö98, rev.2010, s. 7). Detta för min tankar tillbaka till Kalle, 

Thea och Oliver som i min berättelse inte fick leka klart med sin koja, vilken var en lek som de 

själva hade planerat och fantiserat ihop. I min berättelse från avdelning ”Skeppet” gavs det i 

princip inget utrymme för barns egna planer, fantasi och kreativitet. Jag upplevde att de gånger 

som de väl fick möjlighet att styra över sin egen lek, blev de istället ofta avbrutna på grund av 

till exempel samlingar och andra vuxeninitierade aktiviteter. Min syn på detta är att barnens egna 

initiativ, lekar och intressen behöver få större utrymme i praktiken i förskolan för att barnen på 

allvar ska kunna känna sig delaktiga i sina egna lärprocesser.   

      

* * * 

 Idag, tio år efter att min berättelse utspelade sig, har vi på min avdelning valt att inte ha 

några åldersindelade grupper alls, och det blir då väldigt tydligt hur barnen istället söker sig till 

gemensamma intressen, aktiviteter och lekar. Vi ser att barnen lär sig otroligt mycket av varandra 

när de får leka tillsammans i åldersblandade grupper som de själva väljer. När det gäller 

”planering”, har vi idag endast en mycket grov planering, där det endast planeras in några få 

återkommande aktiviteter i vardagen. I nuläget består dessa återkommande aktiviteter av en 

skogsutflykt varje onsdag förmiddag samt en forumteater varje fredag förmiddag. Övrig tid är 

öppen för barnens egna idéer, intressen och behov.    

 Det som vi tidigare kallade för avdelningsplanering, kallar vi nu för reflektionstid. Under 

denna reflektionstid tillsammans i arbetslaget, planerar vi ytterst få saker framåt i detalj, istället 

reflekterar vi tillsammans över vad som händer i barngruppen just nu, till exempel vilka olika 

intressen som finns och på vilka olika sätt som vi ser att vi behöver lyfta och stärka vissa barn i 
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leken. Vi diskuterar även hur vi som pedagoger kan utmana barnen i det som de håller på med 

och tycker är intressant och roligt just nu.    

 Vi måste dock ha i åtanke att det här är vad vi ser fungerar bra just nu och det är dessa 

styrdokument och normer som vi har att förhålla oss till just nu. Men frågan är hur det kommer 

att se ut om ytterligare 10 eller 20 år framåt i tiden. Då kanske vi även ser dessa teorier som 

uråldriga. Det är av stor vikt att vi hänger med i aktuell forskning och utveckling och ser dessa 

som en färskvara. När jag i framtiden kommer att utvärdera nya teorier om hur vi ska tänka och 

arbeta kommer jag ha med mig mina praktiska kunskaper och utifrån mina erfarenheter se hur 

dessa nya teorier påverkar barnen.  

 

Från lydnad till ansvar  
När jag blickar tillbaka i tiden så ser jag att det inte bara var i styrdokumenten för förskolan som 

det skedde förändringar. Det var även i samhället i stort. Margareta Normell, diskuterar just detta 

i sin bok ”Från lydnad till ansvar. Kunskapssyn, känslor och relationer i skolan”. Hon fokuserar 

på detta utifrån ett skolperspektiv, men jag menar att det är minst lika relevant i förskolan. Från 

att ordet ”lydnad”, i gårdagens Sverige, hade varit ett honnörsord i all fostran och undervisning 

var det nu något som hade en negativ klang i mångas öron (Normell, 2008, s. 7).  

 Normell använder sig av begreppen ”lydnadskultur” och ”ansvarskultur”. I en 

lydnadskultur ses lydnad, auktoritetskunskaper och kontroll som viktigt, samt att denna kultur 

präglas av stränghet och distans till både elever och föräldrar. Ansvarskulturen däremot präglas 

av ett mer tillåtande klimat, en större närhet mellan lärare och elever (Normell, 2008, s. 10). 

Utifrån mitt perspektiv så präglades verksamheten på ”Skeppet” av en lydnadskultur, där just 

lydnad och kontroll upplevdes som viktigt. Detta kan jag nu även koppla ihop med de 

styrdokument, normer och värderingar som fanns vid denna tidpunkt. 

 Vi har idag kommit en bra bit på väg bort från det mer auktoritära förhållningssättet 

gentemot barn. Jag håller med Normell när hon beskriver att detta är något som till stor del har 

påverkat vår yrkesroll, kanske till och med mer än vi tidigare har trott. Det är nu andra typer av 

krav som ställs på lärare i skolan, och även i förskolan, där det nu är större betoning på ansvar 

och samförstånd än på lydnad och anpassning (Normell, 2008, s. 10). I den praktiska 

verksamheten på förskolan kopplar jag detta till att vi utifrån dessa nya krav behöver få med oss 

barnen på andra sätt. Vi behöver lägga mer vikt vi att bygga trygga relationer till barnen och ta 

vara på de individuella intressen och behov som finns hos barnen.  

 Normell lyfter även relationernas betydelse för arbetet i skolan, men som jag skrev tidigare 
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så ser jag detta som mycket relevant även för förskolan. För att idag få med oss barnen i det vi 

gör, ser jag vikten av vi först bygger förtroendefulla, och trygga relationer till dem. Det räcker 

inte längre med att vi ”pekar med hela handen” och kräver att barnen ska göra som vi säger utan 

att ge dem en förklaring.      

 Skulle denna brytningstid mellan en lydnadskultur och en ansvarskultur kunna vara en 

förklaring till att många av den äldre generationen har svårt att hantera situationer när barnen inte 

alltid gör som vuxna säger, och att de känner att de tappar kontrollen över barngruppen? 

 Jag frågar mig själv vilken typ av pedagog jag vill vara. Jag vill att barnen ska respektera 

mig för att jag är någon som är intresserad av att bygga trygga och respektfulla relationer, att jag 

är någon som lyssnar på dem och tar det som de säger på allvar. Jag vill däremot inte att barnen 

ha respekt för mig på grund av att de är rädda, och därför gör som jag säger.  

 I berättelsen från ”Skeppet”, upplevde jag att stora rester av lydnadskulturen fanns kvar. 

Där förväntades det att barnen skulle göra som vi vuxna sa, helst utan att ifrågasätta oss. Det jag 

såg var att de flesta barnen också föll in i ledet och gjorde detta. När sedan barn som Anton och 

Simon utmanade och ifrågasatte de vuxna med att inte blint göra som de vuxna sa, uppstod 

dilemman.        

 Anettes handlande vid samlingssituationen tolkar jag idag, som en stor osäkerhet hos 

henne. Min tolkning av denna är att hon helt enkelt inte visste på vilket sätt hon skulle hantera 

Antons beteende, och därför kände att hon var tvungen att skicka ut honom. I situationer som 

denna, när hon på olika sett blev provocerad av att barnen inte gjorde som hon sa, tolkar jag det 

som att hon såg att problemen låg hos barnen och inte i utformningen av verksamheten. Detta 

resonemang leder mig vidare till hur vi ser på barn som av olika anledningar utmanar och 

ifrågasätter det som vi vuxna har planerat. 

      

Barn med svårigheter eller en verksamhet med svårigheter ? 
I situationerna från ”Skeppet” upplevde jag att de barn som av olika anledningar inte ville eller 

helt enkelt inte kunde anpassa sig till vår verksamhet, sågs som barn med problem. Det var de 

enskilda barnen som utpekades som innehavande med problem.    

 I min berättelse visar sig detta i och med att Anton pekas ut på ett mycket negativt sätt, på 

grund av att han inte kunde/ville sitta still och lyssna på samlingen. Det reflekterades däremot 

aldrig över om hans beteende kunde ha att göra med samlingen som sådan. Vad skulle vi ha 

upptäckt om vi kritiskt hade reflekterat över detta? Jo, kanske att det faktiskt berodde på 

samlingens upplägg. Kanske det hade blivit ett helt annat resultat om vi istället hade gjort något 
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som barnen tyckte var roligt och intressant. Kanske skulle vi ha kommit fram till att det inte var 

någon bra lösning med samling över huvud taget då vi märkte att det inte gick att genomföra utan 

att barn utmålades som ”svarta får” i gruppen.     

 Linda Palla, som är universitetslektor i Malmö, har forskat mycket kring 

specialpedagogiska frågor i förskola. I hennes avhandling - ”Med blicken på barnet”, lyfter hon 

hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i 

förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna 

eller göra olika därmed framträder (Palla, 2011, s. 17).  

Sett ur ett kategoriskt perspektiv, beskriver Palla att blicken riktas mot det enskilda 

barnet och att det på så vis konstrueras barn som varande med svårigheter. Sett ur ett 

relationellt perspektiv däremot, ses barnet som varande i svårigheter, istället för med 

svårigheter (Palla, 2011, s. 35).   

  Med detta perspektiv blir det lätt att man bland barnen letar efter syndabockar istället för 

att reflektera över om det är något i sin egen verksamhet som inte fungerar eller som man behöver 

anpassa. Det här är något som jag känner igen, i min berättelse från ”Skeppet”. Där fanns en 

planerad verksamhet som ledde till att vi letade efter syndabockar istället för att reflektera över 

om vi, på något sätt, hade kunnat underlätta för de barn som vi konstruerade med svårigheter.  

 Gunilla och jag hade börjat se att dessa ”svårigheter” hos barnen blev mindre när vi gjorde 

förändringar i vår verksamhet. När sedan Anette började arbeta hos oss uppstod ett dilemma då 

hon inte längre ville fortsätta med dessa förändringar. Min tolkning av Anettes syn på detta var, 

att om barnen inte klarade av den verksamhet som vi vuxna hade planerat så låg problemen hos 

barnen, inte hos de vuxna. Nu i efterhand ser jag att Gunilla och jag hade ett mer relationellt 

perspektiv på verksamheten, då vi såg att barnen var i svårigheter istället för med svårigheter.

 När jag blickar tillbaka på mina tidigaste erfarenheter från förskolan ser jag det här 

fenomenet som återkommande, likväl då för tjugo år sedan, som nu år 2016. Med det här 

fenomenet menar jag att när pedagoger i förskolan upplever att det är jobbigt i barngruppen så 

skyller man hellre på enskilda barn istället för att kritiskt granska sin egen verksamhet, för att på 

så vis se om man på så vis kan underlätta olika situationer för barnen. När vi väljer att inte granska 

och anpassa vår verksamhet i förskolan efter barnens förutsättningar blir enskilda barn på olika 

sätt exkluderade ur verksamheten.   

Exkludering/inkludering 
I min berättelse från avdelning ”Skeppet”, upplevde jag att barn på olika sätt och i olika 

situationer blev exkluderade ur barngruppen. Ofta var det barn som av olika anledningar inte 
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klarade av att sitta still och vara tysta på samlingen, som till exempel Kalle i min berättelse. de 

som levde rövare i hallen när tjugo barn skulle klä på sig samtidigt, de som gjorde motstånd och 

protesterade när de aldrig fick leka klart. Dessa barn fick många tillsägelser, ofta i närheten av 

andra barn, för att de inte klarade av att lyssna eller göra som de vuxna sa. Det var just dessa barn 

som blev till ”svarta får” i barngruppen, de som andra barn ofta skyllde på.  

Det speciella uppstår i relation till förskolans krav, förväntningar, förhoppningar och 

föreställningar, där förskolan är den samhälleliga institution som har makten att 

definiera vem som ska betraktas som speciell (Palla, 2011, s. 154).  

 Av erfarenhet har jag märkt att ju mindre möjlighet till delaktighet och inflytande som 

barnen i förskolan har, desto fler maktkamper uppkommer mellan barn och pedagoger. Jag menar 

att vi pedagoger ofta har en alldeles för snäv syn på hur barnen ska vara och bete sig. När barnen 

gör något som inte överensstämmer med vår snäva syn så sticker de ut och ifrågasätts. Detta i sin 

tur leder till så många maktkamper mellan barn och pedagoger. Vem gynnar det? undrar jag.

 När jag blickar tillbaka på samlingssituationen på ”Skeppet” blir Anette så arg och irriterad 

på att Anton inte kan sitta still, vara tyst och lyssna på sina kompisar. Till slut sade hon till honom 

att hon inte ville ha kvar honom på samlingen då hon tyckte att han förstörde för sina kompisar. 

Nu i efterhand tolkar jag hennes agerande i den situationen som att hon helt enkelt inte visste hur 

hon skulle kunna hantera hans trotsiga/olydiga sätt på annat vis. I min berättelse från ”Skeppet” 

hamnar Anton ständigt i sådana typer av maktkamper, som han aldrig kan vinna. Hur påverkas 

han av dessa? Hans status i gruppen blir omöjlig för honom själv att förändra.   

 I många av dessa rutinsituationer på skeppet var det Anton som blev det svarta fåret i 

gruppen. Det var något som var självklart för både barnen, vi pedagoger och föräldrarna och inte 

minst för Anton själv som dagligen fick negativ feedback på sitt beteende i olika situationer. Hur 

påverkades egentligen de andra barnen på avdelningen, då de hela tiden hörde vuxnas negativa 

tillsägelser till Anton? Alltihop blev till en negativ spiral. Det var något som oreflekterat bara 

fick rulla på. Hur i all världen skulle Anton ha kunnat bryta detta på egen hand? För mig är det 

otroligt viktigt att få alla barn att känna sig inkluderade i barngruppen. För att lyckas med det så 

måste vi börja anpassa verksamheten mer efter de behov som finns.   

 I min berättelse från ”Skeppet” berättar jag här tidigare om en samlingssituation. ”Samling” 

som fenomen är något som väcker blandade känslor hos mig. Det är dock inte samlingar i sig 

som jag är kritisk mot, utan sättet som de ofta genomförs på och hur dessa påverkar de barn som 

tvingas att delta mot sin vilja. På min avdelning där jag arbetar idag har vi valt att helt plocka 

bort dessa rutinsamlingar, det vill säga den typ av samlingar där man oreflekterat följer vissa 
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regler och rutiner utan att kritiskt granska om det verkligen är något som gynnar barnen, eller om 

det bara är en sådan aktivitet som ska med på dagsschemat. Efter egen kritisk granskning och 

många olika försök att få till en rolig, givande samling, där vi kunde se att alla barn i gruppen 

kände sig inkluderade, kunde vi se att detta var en omöjlighet. Det var alltid något eller några 

barn som blev exkluderade och utpekade på negativa sätt. Däremot har vi ibland spontana 

samlingsstunder som är valfria att delta i. Det är istället upp till oss pedagoger att göra dessa 

stunder så intressanta och spännande som möjligt. Vi kan locka barn att delta men vi tvingar 

ingen. 

 

Delaktighet 
Barnens delaktighet i förskolan är de vuxnas ansvar. Det är också personalens ansvar 

att få alla barn delaktiga för det är de vuxna som ger förutsättningarna för barnens 

delaktighet. Det är vuxna som har makten att göra barn delaktiga (Eriksson, 2007). 

Anette Eriksson är universitetsadjunkt i pedagogik och är verksam vid lärarprogrammet vid 

Mälardalens högskola. Hon har särskilt intresserat sig för både barns delaktighet men även barns 

brist på delaktighet i förskola. I boken ”Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd” beskriver 

hon att begreppet delaktighet till stor del handlar om att få bli sedd och hörd och att få möjlighet 

att uttrycka sina uppfattningar samtidigt som någon intresserar sig för att lyssna.  

 Hon beskriver även hur förskolans rutiner ibland kan bli ett hinder för barns delaktighet, 

exempelvis måltider, utevistelse, påklädning, vila och samling. Många rutiner innebär i sin tur 

att vi ofta behöver avbryta barnens lekar. Jag ser ofta, att det i många av de här rutinsituationerna 

inte finns något spelrum för förändringar. Man gör helt enkelt som man alltid har gjort. Eriksson 

ser även hinder i form av gamla arbetsmönster och att många arbetslag arbetar på rutin (Eriksson, 

2009, s. 207).        

  Min erfarenhet är att det ofta blir jobbigt för barn när det hela tiden ”slår stopp”. Med 

begreppet ”slår stopp” menar jag att barnen tvingas till många uppbrott i sina lekar, ofta på grund 

av vuxeninitierade rutiner och aktiviteter samt när de känner att de inte kan påverka sin situation. 

Det är viktigt för barn att känna att de är delaktiga i sina egna lärprocesser, att de kan påverka sin 

egen vardag samt att de har vuxna runt omkring dem som tror på dem, som bygger respektfulla 

relationer med dem, som verkligen vill lära känna dem, är intresserade och vill ha en förståelse 

för varför de agerar på olika sätt. Detta upplever jag som viktigt för alla barn men särskilt för de 

barn som av olika orsaker har det lite extra svårt.       

 Jag frågar mig nu i efterhand vilka möjligheter till delaktighet som jag upplevde fanns hos 
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barnen på skeppet. Utifrån mitt sätt att se på situationen fanns näst intill ingen möjlighet att de 

skulle kunna vara delaktiga. Tvärtom så förväntades det av barnen att de skulle bete sig på vissa 

sätt och ”infoga sig i ledet”. Det vill säga att det var barnen som skulle anpassa sig till förskolan 

och inte tvärtom. Jag tänker på Eriksson som skrev att det är vuxnas ansvar att se till att alla barn 

blir delaktiga och mitt samvete får sig en törn när jag ser tillbaka på tiden på ”Skeppet”. 

(Eriksson, 2009, s. 203).      

 Jag upplever att många pedagoger som arbetar i förskolan, använder sig av begreppet 

delaktighet, samtidigt som jag ser att det finns oändligt många tolkningar av vad detta ord innebär 

konkret, i vardagen för barnen i förskolan. Detta trots att det står relativt mycket i styrdokumenten 

(bland annat i ”Lpfö98, rev.10”) om just delaktighet. Men det blir till slut ofta en tolkningsfråga, 

mycket beroende av vad den som läser vill se och ta till sig. I ”Lpfö98, rev.2010” betonas att det 

är förskollärarens ansvar att alla barn får ett reellt inflytande på både arbetssätt och 

verksamhetens innehåll (Lpfö98, rev.2010, s. 12). Men vad innebär då ett ”reellt” inflytande och 

vem är det som avgör om barnen faktiskt upplever att så är fallet. Delaktighet enligt Bjervås 

handlar om rätten att få göra sin röst hörd och rätten att bli lyssnad på samt. Att uppleva sig som 

delaktig är ett sätt att uppleva sig som kompetent (Bjervås, 2003, s. 69). Vidare frågar sig Bjervås 

om barn i förskolan verkligen blir bemötta i både ord och handling och om de ses som kompetenta 

barn som har möjlighet att i hög grad vara delaktiga och medaktörer i såväl sitt eget som sina 

kamraters lärande (Bjervås, 2003, s. 67).     

 Pramling Samuelsson skriver om delaktighet som pedagogik. Det handlar både om att vilja 

och kunna fånga det som intresserar barnen, det vill säga att fånga barns värld och se hur deras 

erfarenheter och förståelse kan tas tillvara (Pramling Samuelsson, 2003, s. 79). Hon betonar 

också vikten av att vi, både som forskare och pedagoger kontinuerligt utvecklar vårt kunnande 

och seende om barn, för att på så vis utveckla ett förhållningssätt där barn erfar att de har 

inflytande och är delaktiga (Pramling Samuelsson, 2003, s. 80).   

 I läroplanen beskrivs att verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter (Lpfö98,rev.2010, s. 9). På ”Skeppet”, vid tiden för mitt dilemma, hade vi pedagoger 

redan i förväg planerat upp större delen av vardagen och att tanken egentligen var att barnen bara 

skulle göra det som vi hade planerat, ofta oavsett intresse eller behov hos barnen. Det fanns då 

väldigt lite spelrum för barnen att själva komma med egna idéer i verksamheten.   

 Jag upplever än i dag att det finns stora skillnader i pedagogers syn på vad som menas med 

barns delaktighet i praktiken. Min erfarenhet är att det kan innebära allt mellan att få välja vad 

man vill ha för pålägg på smörgåsen till att få vara med och påverka både miljö och aktiviteter. 

Hur mycket ”styrd” tid behövs egentligen i förskolan? Mindre styrd tid betyder att barnen istället 
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har mer tid att vara delaktiga kring. Vad händer när vi gör barnen mer delaktiga?  

 För mig innebär delaktighet för barn i förskolan möjligheten att aktivt vara med och skapa 

relationer och normer i, och påverka ramarna kring, en pedagogisk verksamhet. En förutsättning 

för att vuxna skall kunna göra barn delaktiga är att de har förmåga att ta barns perspektiv. Om 

vuxna lyckas fånga barns perspektiv och göra dem delaktiga så finns möjligheten att barn erfar 

sig som förstådda och delaktiga (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s. 71). När barn erfar 

att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att förstå bemöts och 

tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är delaktiga (Pramling 

Samuelsson, 2003, s. 72). 
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Slutord 
 

Utifrån det dilemma som jag gestaltade i min berättelse, har jag i denna essä utforskat vilka 

förklaringar som kan finnas till pedagogers olika syn på delaktighet i förskolan samt hur denna 

syn påverkar barnen, både då det handlar om barnen på ”Skeppet” i min berättelse men även barn 

överlag i förskolan. Jag har också reflekterat över hur jag som blivande förskollärare kan arbeta 

för att få barn mer delaktiga.    

 Anledningen till att jag valde just detta som tema i min c-uppsats, bottnar i att det här 

dilemmat fortfarande känns lika aktuellt nu som då, för tio år sedan.  Jag blir ofta förundrad över 

att denna äldre syn på barns utveckling och lärande än idag i så stor utsträckning ses som 

normgivande i förskolan.      

 En röd tråd i mitt skrivande har varit olika sätt att se på kunskap, samt på vilka sätt olika 

typer av kunskaper värderas i förskolan. Detta var inte något som jag i början av mitt skrivande, 

tänkte skulle ta en så stor plats i min essä, men efterhand är det något har vuxit fram.  

 I mina reflektioner har jag frågat mig vilka förklaringar som kan finnas till pedagogers 

olika syn på delaktighet. I min berättelse på ”Skeppet” upplevde jag att det var två olika syn på 

just barns delaktighet som krockade. I min berättelse var det Anette som fick representera det 

äldre sättet att se på verksamheten medan jag representerade den nyare synen. Jag började mitt 

sökande i de styrdokument som pedagoger hade att förhålla sig till vid tiden för mitt dilemma. 

Det dokument som jag tog till hjälp i mitt sökande efter svar, var ”Pedagogiskt program för 

förskolan-87”. Där hittade jag några möjliga förklaringar till att många pedagoger upplever att 

de inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till delaktighet i praktiken. I detta dokument låg nämligen 

stor vikt vid att det var pedagogerna som skulle planera upp verksamheten utifrån vad 

pedagogerna själva tyckte var viktigt för barnen.  I mitt utforskande har jag förstått att detta var 

en stor brytningstid inom förskolan och så här i efterhand vet jag inte om den nya läroplanen 

implementerades tillräckligt bra.     

 Jag reflekterar i texten kring hur mitt eget lärande har utvecklats. Jag har frågat mig själv 

vilka kunskaper det är som har byggts på? Hur agerade jag som Maria då och hur agerar jag i 

liknande situationer idag? Nu i efterhand ser jag hade jag hade en hel del praktiska kunskaper 

och erfarenheter redan då, men då jag inte hade tillräckligt mycket teorier att stödja mina 

erfarenheter mot, så blev jag ofta osäker på hur jag skulle agera. När jag frågar mig vilken typ av 

kunskaper jag har idag ser jag att min praktiska klokskap (fronesis) har vuxit enormt.  Som en 

starkt bidragande faktor till detta är den utbildning som jag snart har avslutat. Den här 

erfarenhetsbaserade utbildningen har hela tiden varvat teori med praktik, samt att vi under 
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utbildningens gång kontinuerligt har reflekterat så otroligt mycket kring både relevant litteratur 

samt kring våra erfarenheter. Detta har lett till att jag har fått en större förståelse för hur olika 

typer av kunskaper står i relation till varandra.     

 Nu är det snart dags för sommarlov efter min sjätte termin på den erfarenhetsbaserade 

förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. Det har hänt otroligt mycket med mig sedan 

den där första terminen, hösten 2013. Det gäller både med den privata Maria och den 

professionella Maria. Tidigare kände jag mig ofta i något sorts underläge, att mitt tyckande/mitt 

ord inte var lika mycket värt som förskollärarnas, oavsett då jag hade arbetat i barnomsorgen i 

över tjugo år. Idag känns det som att mitt ord väger tyngre på något vis och jag känner mig 

tryggare i min roll som pedagog. Idag litar jag på mitt eget kunnande. När jag idag hamnar i 

situationer med kollegor som har olika syn på hur verksamheten ska vara, ser jag vikten av att 

det hela tiden är barnet som måste vara i fokus.    

 Jag ser också att det är otroligt viktigt att vi kontinuerligt reflekterar över vad och varför vi 

gör det vi gör i förskolan och inte vara rädda för att kritiskt granska både verksamheten och de 

normer och traditioner som finns. Vi får inte vara rädda för att ändra saker som vi ser inte 

fungerar. Vi måste sätta vårt privata tyckande åt sidan och se vad som leder till lustfyllt lärande 

hos barnen. Personligt tyckande och tänkande påverkar mycket hur vi agerar i olika situationer 

även om vi tycker att vi har fokus på de styrdokument som är aktuella. Just därför är det otroligt 

viktigt att vi tillsammans med kollegor och chefer reflekterar kring detta, för att på så vis komma 

fram till ett gemensamt förhållningssätt.    

 Något som också har fått ta stor plats i min uppsats är ”barns delaktighet” och jag har även 

undersökt hur barn påverkas när de inte känner sig delaktiga i förskolan. Det jag har kommit fram 

till när barn inte är tillräckligt delaktiga, är att detta ofta leder till många maktkamper mellan 

barnen och de vuxna när barnen inte alltid blint vill göra som de vuxna i förväg har planerat. Vid 

dessa tillfällen är det lätt att barn på olika sätt blir exkluderade ur barngruppen och ses som svarta 

får bland både barn och vuxna.     

 Hur ser jag då på barn att de är och känner sig delaktiga? Min vilja är att barn som kommer 

med förslag och synpunkter på både verksamheten och miljön, ska möta respektfulla vuxna som 

verkligen lyssnar och tar till sig av vad barnen säger, eller på andra sätt visar. Men det räcker inte 

heller med att de vuxna ”bara” lyssnar, de måste även ha en vilja att vara flexibla och lyhörda 

och kunna ändra verksamhet och miljö efter barnens önskemål och behov. Först då kommer vi 

att få barn med ett reellt inflytande i förskolan. Samma kriterier gäller även för mig som pedagog. 

När jag har chefer och andra vuxna runt omkring mig som visar respekt för mina åsikter samt att 

jag känner att jag kan påverka min arbetssituation, så känner jag mig delaktighet.  
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 På den avdelning där jag arbetar i dag har barnen ett stort inflytande i verksamheten, både 

när det gäller den fysiska miljön samt hela utformningen av vår verksamhet. Detta har lett till en 

känsla av att vi arbetar i medvind, mindre konflikter både barn-barn samt mellan barn-pedagoger. 

Jag upplever det som ett lustfyllt lärande i praktiken.  Det som jag upplever är viktigast är att vi 

i mitt arbetslag ständigt reflekterar över detta och hur vi kan utveckla det ytterligare.  

 Gamla normer och kunskaper tar tid att förändra. Men medan vi väntar på en förändring 

behöver vi ändå på bästa sätt förhålla oss till detta olika tyckande och tänkande hos pedagoger. 

Efter att jag har undersökt mitt dilemma i min uppsats har jag blivit medveten om vikten av att 

se dagens normer och kunskap som en färskvara. Med all säkerhet vet vi att den kommer att 

förändras men vi vet ännu inte hur. Därför behöver vi hålla oss uppdaterade och hänga med. 

 Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är barnen som måste vara huvudpersonerna i 

förskolan. Jag känner mig idag säkrare i vad som förväntas av mig i min yrkesroll, jag förstår 

läroplanens mål för att utveckla och tillmötesgå barnens utveckling. Både på grund av mina 

studier och min praktiska yrkeskunskap hanterar jag idag saker på ett annat sätt. Jag ser saker på 

ett djupare plan.   
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