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Abstract 

The purpose of this scientific essay is to examine the relationship between different forms of 

knowledge and emotions which can arise in relationships at work in preschool. I use writing 

as a method for reflection, which creates openings for new perspectives that brings me closer 

to the core of the dilemma. I start from two different events taken from induction at two 

different times in my work life and the dilemma is from my own experiences. I state these 

questions to myself; Which expectations do I have for myself and my colleagues in relation to 

theoretical perspective and emotions? What role does the collegial interaction when negative 

emotions arise? What place do emotions have in the activities? How can we use educational 

theory with practical knowledge so they interact with each other in the work at the preschool? 

In an attempt to answer these questions I write a discussion on the relationship between 

emotions and knowledge from different perspectives. In both situations I mention the 

attachment theory both because it has great significance in connection with induction but also 

to enforce that theories needs to coexist with other knowledge in the work in preschool. 

Aristoteles three forms of knowledge, confidence in relationships and the importance of 

reflection are some of the things I write about in my text. Through this essay I want to show 

that there are more than theoretical standpoints that makes us professional educators while 

highlighting that there is not a given truth for how we should do to become and be a 

professional educator in preschool. 

 

Keywords: Relationships, reflections, attachment theory, safety, preschool teacher, 

knowledge, preschool, emotions 
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Kunskap och känslor i förskollärarens yrkespraktik 

-En vetenskaplig essä om en resa mellan teoretisk och praktisk kunskap  

 

Författare: Jannice Jarpe  

Handledare: Martin Gunnarson  

Termin: Hösten 2016 

Sammanfattning 

Syftet med denna vetenskapliga essä är att undersöka relationen mellan olika kunskapsformer 

och känslor som kan uppstå i relationer i arbetet på förskola. Jag använder skrivandet som en 

metod för reflektion, som skapar öppningar för nya perspektiv vilket för mig närmare kärnan i 

dilemmat. Jag utgår från två olika händelser tagna ur inskolningen vid olika tidsepoker i mitt 

yrkesliv och dilemmat är egenupplevt. Jag ställer mig frågor som; Vilka förväntningar har jag  

på mig själv och på mina kollegor i relation till teoretiska perspektiv och känslor? Vilken roll 

spelar det kollegiala samspelet när negativa känslor uppstår? Vilken plats får känslorna ta i 

verksamheten? Hur kan vi använda pedagogisk teori med den praktiska kunskapen så att de 

samspelar med varandra i arbetet på förskolan? I ett försök att svara på frågorna för jag i 

texten en diskussion kring relationen mellan känslor och kunskap utifrån olika perspektiv. I 

båda situationer nämner jag anknytningsteorin för den har stor betydelse i samband med 

inskolning men även för att tydliggöra att teorier behöver samspela med andra kunskaper i 

arbetet i förskolan. Aristoteles tre kunskapsformer, trygghet i relationer samt reflektionens 

betydelse är några av de saker jag tar upp i min text. Genom denna essä vill jag visa att det 

finns något mer än teoretiska ställningstaganden som gör oss till professionella pedagoger och 

samtidigt belysa att det inte finns en given sanning för hur vi ska göra för att bli och vara en 

professionell pedagog i förskolan. 

 

 

 

Nyckelord: Relationer, reflektion, anknytningsteori, trygghet, förskollärare, kunskap, 

förskola, känslor 
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Berättelser/Dilemma 

 

Jag som barnskötare och situationen med Nina 

Den kalla luften slår emot mig som en frisk fläkt då jag öppnar upp porten och krånglar ut 

min svarta cykel. Jag tar ett djupt andetag och känner hur hela jag får ny energi och blir glad 

av den fräscha luften som fyller mina lungor och syret sprids ut i hela kroppen. När jag ser 

mig om för att försäkra mig om att porten inte slår emot cykeln när dörren går igen, tänker jag 

att det är ganska skönt att det börjar bli höst. Visserligen går temperaturen upp under dagen 

och det känns som sommaren försöker hålla sig kvar extremt länge i år, men så här tidigt på 

morgonen ligger nattens kyla som en slöja över oss. Alla årstider har sin charm men det känns 

alltid lika skönt när en årstid tar slut och en annan tar över. Jag kliver upp på cykeln samtidigt 

som jag tittar upp mot en blå himmel och tänker att det blir en bra dag idag. Det tar ungefär en 

halvtimme att cykla till förskolan där jag arbetar som barnskötare. Jag är glad över att jag fick 

vikariatet här under ett års tid. De valde mellan mig och en annan barnskötare men eftersom 

jag även har några kurser på högskolenivå ansåg de att det var meriterande. Jag kommer fram 

till förskolan och kliver av cykeln och parkerar den bredvid de andra i cykelstället. Som 

vanligt är jag på plats långt före jag börjar men tycker att det känns skönt att få dricka en kopp 

kaffe i lugn och ro och småprata med kollegor från andra avdelningar som jag annars knappt 

ser under dagen.  

När jag precis har hängt av mig jackan och tagit av mig skorna inne i omklädningsrummet hör 

jag Nina och hennes mamma i hallen. Nina gråter och mammans röst låter både irriterad och 

sorgen på samma gång. Jag hör att mamman är ledsen och uppgiven precis som Nina verkar 

vara.  Nina började hos oss för en månad sen och är inte helt trygg med att vara på förskolan 

ännu. Jag tar på mig mina inneskor och slänger upp ryggsäcken på axeln samtidigt som jag 

försöker smita ut obemärkt och ser till att vända ryggen åt deras håll. Ninas mamma är snabb 

och säger ”Titta Nina, där är Jannice!”. Nina tystnar och jag vänder mig om och säger hej till 

dem och tillägger att jag kommer snart tillbaka och går vidare mot personalrummet. Det är 

lugnt och tyst inne i personalrummet och jag häller upp en mugg med kaffe. Stämningen här 

inne är varm och gemytlig, en plats för avkoppling. På bordet ligger en tänd batteridriven 

ljusslinga med varmt rött sken, ringlad runt en genomskinlig vas med röda rosor i. Jag skulle 

vilja sätta mig i soffan och bara vara en liten stund och njuta av stunden men blir hastigt 
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avbruten i mina tankar när Ninas skrik skär som ett rakblad genom väggarna och det hugger 

till i hjärtat på mig. Jag tar kaffemuggen i ena handen och ryggsäcken i den andra och skyndar 

ut ur personalrummet och går med raska steg mot vår avdelning där skriket kommer ifrån.  

Nina är verkligen helt hysterisk och Berit, som är min kollega på avdelningen, kämpar med att 

försöka hålla henne i famnen. Jag ser i ögonen på Berit att hon tycker att det är väldigt 

påfrestande för henne att hon inte kan trösta Nina och få henne lugn. Jag nickar mot Berit som 

ett tecken på att jag kommer och hjälper henne samtidigt som jag ställer ifrån mig 

kaffemuggen högst upp på hörnhyllan och ställer ner min väska på golvet. Jag söker med 

blicken över rummet där de sitter för att räkna hur många barn som har kommit och får dem 

till 5 inklusive Nina. Jag sätter mig ner på golvet bredvid Berit som vid det här laget har Nina 

bredvid sig eftersom Nina inte alls vill vara i famnen. Nina ligger med ansiktet neråt mot 

golvet och gråter, så jag lyfter upp henne i min famn och säger ”Hej Nina är du ledsen?”. Hon 

klamrar sig fast vid mig och hon slutar att gråta men det hörs på hennes hulkande att hon varit 

rejält ledsen. Jag sneglar ut mot klockan i det andra rummet och konstaterar att jag åter igen 

börjat arbeta tidigare än vad jag är schemalagd. Det börjar bli en vana snarare än ett undantag 

och så har det varit sedan Nina började hos oss. 

Jag väcks ur mina tankar när jag hör Berits irriterade röst ”Det börjar bli ohållbart det här!” 

Hon har ställt sig upp och står snett framför mig så jag måste titta upp mot henne och jag vet 

exakt vad det är hon menar för något. ”Du kan inte låta henne ty sig till bara dig och inte låta 

henne lära känna oss andra”. Jag harklar mig och känner mig både påhoppad och illa till 

mods. Men Berit har arbetat länge och har skolat in betydligt många fler barn än vad jag har 

gjort så jag känner mig en aningen underlägsen. ”Vad tycker du att vi ska göra då?” frågar jag 

lite osäkert. ”Man ska inte vänja barnen med bara en pedagog utan de ska skolas in i miljön 

och med alla pedagoger. Hur tror du att det blir för oss andra när du inte är här tror du?” 

svarar hon med den där hårda rösten igen. Jag får en känsla av att vara korkad, vara en som 

inte lärt sig hur man ska göra, utan bara gått på magkänslan. Åter igen avbryts mina tankar av 

Berits bestämda röst ”Idag får Nina vara med mig även om hon inte vill. Hon ger sig nog till 

slut” Jag känner en känsla av vemod i bröstet på mig och vill inte alls gå med på hennes 

förslag men gör det ändå. 
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Min roll som pedagog i förändring över tid 

Jag kan sakna tiden då jag arbetade som barnskötare och när jag var en pedagog som fanns 

nära barnen varje dag. Om jag minns det rätt, tror jag även att jag var mycket gladare på den 

tiden och hade mycket mer energi över lag. Jag ifrågasatte inte så mycket och funderade ärligt 

talat inte över teorier eller styrdokument som Läroplan för förskolan Lpfö 98/16 (Skolverket 

2016). Jag ser tillbaka på texten om Nina och fokuserar min blick på hur jag upplevde 

tillvaron runt omkring mig under den här perioden.  I början av texten upplever jag nästan det 

som lite harmoniskt och ovetskapen om något annat än det som sker här och nu verkade inte 

existera. 

Jag tog en ny riktning i mitt liv och sökte till erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet på 

Södertörns högskola och blev antagen. Jag kände att jag ville utvecklas och lära mig att bli en 

person som var lik de förskollärare som jag mött under åren jag arbetat i förskolan. De här 

förskollärarna verkade veta saker som vi andra inte hade en aning om. Det var som att de 

levde lite grann som i en hemlig värld där bara de med högskoleexamen hade tillträde. Jag 

uppfattade även förskollärarna som några med en kunskap och ett tänk som var omöjlig för 

oss barnskötare att förstå oss på. Vad var det de tänkte och på vilket sätt tänkte de? De pratade 

om olika teorier i olika sammanhang vilket gjorde att de uppfattades som vetande personer. 

Minns speciellt en förskollärare, Matilda, som alltid var lugn och hade tålamod att lyssna i 

alla lägen. Hon brusade aldrig upp och såg ut att ha kontroll över sina känslor. Jag upptäckte 

att fler med förskollärarutbildning var som Matilda. Jag ville vara en del av deras värld, bli 

lika klok som de verkade vara samtidigt som jag kände att det var dags att gå vidare i min 

egen profession och utveckling. Första året i utbildningen fick jag en känsla av att för varje 

kurs vi hade, fick jag bara mer och mer verktyg för att kunna sätta ord på det vi gör i 

förskolan. Det var lite som att se bakom kulisserna och jag fick en större förståelse för det vi 

gör och svar på frågor om varför vi gör saker i förskolan. Jag var ganska uppslukad av min 

utbildning och började förstå teoriers betydelse för arbetet med de yngre barnen. 

Jag kom tillbaka till arbetslaget med all den nya kunskap jag erövrat varje vecka och satte 

genast igång med att förändra och tillföra i miljön samtidigt som jag började koppla görandet 

till både teorier och styrdokument. Minns speciellt första matematikkursen vi hade, 

Matematik i förskolan som ingår i kursen Språk- och matematikutveckling 1. Det var då jag 

blev medveten om hur viktigt det är att uppmärksamma kardinaltalsprincipen redan i tidig 

ålder bland annat och jag gjorde alla möjliga övningar med barnen. Jag upplevde att mitt 
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engagemang uppskattades av de andra pedagogerna på avdelningen och jag kände mig nöjd. 

Att nu kunna knyta görandet i verksamheten tillsammans med barnen till teorier och 

styrdokument var som att en helt ny värld öppnade sig för mig. Jag kände att nu började min 

verkliga resa mot mitt mål att bli den där förskolläraren som jag upplevt andra vara. Vad 

kunde gå fel? Med gott mod och självsäkerhet tackade jag ja till en fast tjänst med 

avdelningsansvar när jag i slutet av termin tre började känna mig riktigt säker i rollen som 

blivande förskollärare. Det var stort att få ta på sig den nya roll som jag blivit tilldelad. Jag 

skulle nu äntligen få använda mig av alla teorier som jag lärt mig under utbildningen och jag 

satte igång med att läsa och tolka Läroplan för förskolan så fort jag fick möjlighet. Det skulle 

bli ett helt nytt arbetslag och flera nya barn som skulle skolas in. Jag såg fram emot att 

tillsammans med mina kollegor få använda anknytningsteorin i samband med inskolningen av 

de nya barnen. Att jag skulle vara tjänstledig en gång i veckan ansågs inte vara ett problem 

och jag kände mig väl till mods även om det skulle bli en utmaning med allt det nya som jag 

aldrig förut gjort. 

 

Jag som tillförordnad förskollärare och situationen med Mattis  

Det knarrar under mina skor när jag går på den snötäckta marken. Undrar om temperaturen är 

kring nollgradigt när det knarrar så här eller om det är när det är minus ute..? Jag minns inte 

längre, allt känns bortglömt. Det enda som hörs riktigt klart och starkt i mitt huvud är Mattis 

höga skrik som ekar mellan mina hjärnhalvor. Tankarna på skolan kommer över mig och jag 

undrar lite stillsamt om jag borde gå ner i arbetstid nu när jag studerar förskollärarprogrammet 

på heltid. Allt oftare nu för tiden funderar jag på hur jag ska få min tillvaro att gå ihop med 

arbete, skola, familj och fritid som jag inte har längre. Jag stänger av tankarna på alla måsten 

och istället ser mig omkring i det snötäckta landskapet. Vad vackert det är med all denna vita 

gnistrande magiska värld! Träden ser djupfrusna ut med sina vita frostiga grenar som spretar 

åt alla håll och på marken är det alldeles vitt och det gnistrar som om det vore riktiga kristaller 

som ligger där. Tänk vad lite sol kan göra för att det ska kännas bättre inombords!  

”Hej här går du och ser förvirrad ut!” hörs en glad stämma. Jag tittar upp och ser en förälder 

till ett barn som gick på min avdelning förra året. ”Jo jag tittar på vår vackra natur” svarar jag 

lite tafatt och kommer på att vi står mitt inne i ett bostadsområde med höghus och här finns 

inte mycket till naturlandskap att tala om. Föräldern nickar lite förbryllat och säger sedan att 
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han måste iväg till jobbet och vi säger hejdå. Framför mig ser jag nu förskolan som blir större 

och större för varje steg jag tar. Det brukar vanligtvis bara ta 5 minuter att gå från bussen till 

jobbet men idag känns vägen längre än vanligt trots den vackra inre tavla som jag bär med 

mig av frostbiten natur. Väl framme stampar jag av snön från mina kängor och tar på mig 

skoskydden innan jag går in i hallen på förskolan. Det är både barn och pedagoger i hallen 

som är på väg över till respektive avdelningar efter den gemensamma frukosten. Vi hälsar på 

varandra och en pedagog gör en teaterviskning ” Allt är lugnt där inne” och samtidigt pekar 

hon med tummen över axeln mot min avdelning. Eftersom vi är en yngrebarnsavdelning och 

tar emot barn i åldern ett till två år som aldrig tidigare gått på förskola så har vi ofta ny-

inskolningar, som nu med Mattis. Jag förstår att det är honom kollegan syftar på och jag 

tackar henne för uppdateringen och jag går vidare till personalens omklädningsrum.  

Jag byter om snabbt och går in på min avdelning där det är alldeles tyst och stilla. Tittar 

snabbt på närvarolistan och ser att vi har nästan alla barn på plats idag, åtta av tio barn, en är 

ledig och en är sjuk, ser jag. Jag smyger in för att inte störa Anita som håller i samlingen. Jag 

hör att de just nu sitter med bilderna på barnen som är formade som stjärnor och ser efter 

vilka som har kommit och vilka som inte är på förskolan. Det är ganska magiskt att studera de 

små barnen som sitter helt stilla och väntar engagerat på att det ska bli dennes tur att hämta 

sin bild och sätta upp på tavlan under bilden på förskolan. Jag blir alldeles varm inombords 

och känner mig lycklig över att jag valt just detta yrke och att utbilda mig till förskollärare, 

samtidigt som jag ser fruktskålen med bananer, äpplen och apelsiner. Jag passar på att skära 

upp frukten samtidigt som jag hör att de sjunger imse vimse spindel. Jag nynnar med och 

känner mig glad inombords. 

Jag går in i rummet med fatet med fruktbitarna och säger hej till alla på en gång och sätter mig 

sedan på samlingsmattan mellan Mattis och ett annat barn. Ganska omgående börjar Mattis att 

gråta. Han blir nästan lite hysterisk och reser sig alldeles för snabbt upp vilket gör att han 

tappar balansen och snubblar över kompisen som sitter bredvid. Han lyckas ta sig fram till 

Anita och gömmer sitt ansikte i hennes tröja och snyftar högt. Anita tittar upp på mig och jag 

uppfattar henne nästan lite triumferande då hon ser ut att kväva ett leende samtidigt som hon 

frågar ”vad hände?”. Jag är helt förstummad. ”Jag vet inte..” säger jag lite osäkert samtidigt 

som jag reser mig upp och ställer ifrån mig tallriken med den skurna frukten uppe på hyllan 

ovanför samlingstavlan. Jag böjer mig ner mot Mattis och Anita och frågar ”Mattis, hur är 

det? Är du ledsen?” samtidigt som jag stryker min hand på hans rygg. Mattis gråter nu ännu 
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mer och det verkar som om han försöker komma undan. Komma undan ifrån mig. Jag backar 

och sätter mig på huk och känner mig helt oförstående för det som nyss hände 

 

En tid fylld av känslor jag inte förstår 

Det har gått tre veckor sen Mattis började hos oss och han vill fortfarande inte vara med mig. 

Han verkar uppriktigt ledsen och väldigt osäker när Anita inte är där med honom och jag 

börjar känna mig lite irriterad över situationen och över Mattis. Han kan ju inte bara vara med 

en pedagog…!eller kan han det? Jag känner att jag börjar tappa kontrollen. Jag börjar 

ifrågasätta min ståndpunkt och teoretiska kunskaper. Borde jag inte klara av att hantera att 

Mattis väljer Anita som sin pedagog när jag läst 7.5 hp i en kurs som handlar om anknytning 

och anknytningsteorin och faktiskt vet varför han väljer henne? Istället dyker det upp frågor i 

mitt inre; Varför blir hon utvald och inte jag? Vad är det inom mig som väcks till liv och vad 

är det som känns så mycket i hjärtat, och varför? Det är starka känslor och jag har nästan lust 

att använda mig av gamla föreställningar som att det inte är bra för barn att bara knyta an till 

en pedagog utan att de ska skolas in i miljön mer och till alla pedagoger. Jag säger ingenting 

för minnesbilden av Berit kommer fram ur mitt inre och det hon sa vid inskolningen med 

Nina för flera år sen. Jag minns hur det kändes när hon ville att jag skulle lämna över Nina till 

henne, mot min och Ninas vilja. Känslan av vemod som spred sig i bröstet på mig och de 

tankar jag fick om Berit, vill jag inte att Anita ska känna eller tänka om mig. Jag vill inte 

framstå inför Anita på samma vis som Berit gjorde för mig. Istället för att säga det jag tänker 

gör jag ett försökt till att prata med Anita om min och Mattis relation utifrån att det måste vara 

ansträngande för honom att vara så fäst vid en pedagog, i ett försök av mig att fly undan det 

riktiga problemet. Jag upplever att Anita inte tar mig på allvar utan istället känns det som att 

hon trivs i rollen att vara den utvalda pedagogen. Varför förstår hon inte vad jag menar? 

Varför blir jag berörd av just den här inskolningen? Är det verkligen själva inskolningen jag 

blir berörd av eller handlar det här om något annat? Jag funderar febrilt och kan knappt 

fokusera på något annat än att hitta en lösning och snabbt svar på det här. Jag påverkas i lite 

för stor grad, att jag till och med letar efter olika förklaringar som kan lindra och ge mig själv 

en slags upprättelse. Förklarinar som på något vis kan ge mig någon form av bekräftelse på att 

jag inte gjort något fel. Alla barn gråter i början när de börjar i förskolan. Det är helt normalt! 

Det har med anknytningen att göra, jag vet ju det. Ibland vill jag säga till min kollega att det 

börjar bli lite överdrivet och att hon borde lämna över honom till mig, men jag låter bli. Jag 
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reagerar med starka känslor och irritationen jag känner handlar egentligen inte om Mattis, 

utan om mig och Anita och vår relation till varandra. Jag börjar ju inse det mer och mer. 

 

Syfte och Frågeställning 

Mitt dilemma beskrivs här utifrån två olika perspektiv och jag har i berättelserna fokuserat 

endast på händelserna och uteslutit andra organisatoriska faktorer som personaltäthet, 

barnantal etc. Syftet med min uppsats är att undersöka relationen mellan olika 

kunskapsformer och känslor som kan uppstå i relationer i samband med arbete på förskola.  

Mina frågeställningar är: 

 Vilka förväntningar har jag på mig själv och på mina kollegor i relation till teoretiska 

perspektiv och känslor? 

 Vilken roll spelar det kollegiala samspelet när negativa känslor uppstår? 

 Vilken plats får känslorna ta i verksamheten? 

 Hur kan vi använda pedagogisk teori med den praktiska kunskapen så att de samspelar 

med varandra i arbetet på förskolan?  

Att jag väljer att ställa just dessa frågor beror på att jag under utbildningen fokuserat på att 

hela tiden kunna hänvisa till olika teorier och styrdokument eftersom det är just dem som 

ska styra mitt arbete och det jag gör. Jag som barnskötare innan jag påbörjade min 

utbildning, visste knappt vad läroplanen för förskolan stod för och jag fokuserade på att 

vara nära barnen och ge dem både omsorg, lek och trygghet.  Då var jag väldigt säker i 

min roll som barnskötare och pedagog. Jag behövde aldrig fundera på om jag gjorde rätt 

utifrån styrdokumenten eller teorier eftersom jag inte var noga insatt i dem och på något 

vis var det inget som förväntades av en barnskötare. När jag blev insatt i teorier och 

styrdokument hände det något med mig. Jag insåg att jag fått en slags bildning och 

teoretisk kunskap som jag fokuserade på och som jag såg som en sanning.  
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Metod 

Jag har valt att skriva uppsatsen i form av en essä där jag synliggör mitt dilemma och 

utforskar mitt eget kunnande i yrket som förskollärare.  Essäskrivandet som vetenskaplig 

metod används för att synliggöra och utforska sitt eget yrkeskunnande genom att skriva 

reflekterande och i dialog med sig själv. Därefter lyfts teorier och litteratur in i texten vilket 

skapar ett sammanhang som kan förstås av andra människor. Det handlar om att skapa en 

dialog mellan teori och praktik som leder till ny kunskap. Essäskrivandet är en metod som 

vuxit fram på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola (Svenaeus 2009, s. 9-

10).  

Min essä tar sin början med två olika händelseförlopp som beskriver känslomässiga aspekter i 

förhållande till yrkespraktiken. Jag har tolkat och omtolkat min text många gånger genom att 

skriva reflekterande i kombination med handledning, att det den stod för i början av mitt 

essäskrivande skiljer sig markant från vad den står för i slutet av processen. Lotte Alsterdal 

(2014) skriver i sin text Essäskrivande som utforskning om att inta olika perspektiv genom att 

t ex läsa litteratur som skiljer sig från ens egna första föreställningar om dilemmat. Eftersom 

man vanligtvis väljer igenkännande litteratur som också låser en fast i gamla tankevanor 

vilket gör att man inte kommer vidare i sin forskning. Altsterdal tar upp att genom att man 

väljer att inta andra perspektiv gör att man kommer vidare i t ex frågeställningarna i uppsatsen 

(Alsterdal 2014, s. 53). Utforskandet jag har under skrivandets gång är en reflektion och ett 

samtal med mig själv där jag synliggör olika perspektiv och tolkningar. Det är en lärprocess 

där samtalet består av berättande och reflekterande både med mig själv men även med andra 

människors perspektiv. Det ger mig olika perspektiv och hjälper mig att tolka och tyda det 

som i mitt fall handlar om kombinationen profession och känslor i mig själv och hos andra. 

Jag kommer aldrig komma fram till ett givet svar eller en bestämd sanning genom att skriva 

den här essän, men jag utvecklas förhoppningsvis till en mer vidsynt människa med större 

förståelse för både mig själv och andra. Jag strävar efter ett mer generellt intresse där min 

undersökning av mitt egna exempel kan vara intressant ur ett mer generellt perspektiv för 

andra människor (jfr Alsterdal 2014, s. 54). 
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Etiska överväganden 

Namn på barn och kollegor är fingerade för att inte riskera att någon blir utpekad eller 

igenkänd. Händelserna som beskrivs är inte exakt återberättade utan är sammanvävda genom 

att jag tagit situationer från olika tidsepoker samt platser då jag vill minimera risken för 

igenkänning av miljö, tid och sammanhang (jfr Patel & Davidson 2003, s.62-65).  

 

Presentation av Bowlbys anknytningsteori 

Då jag i min berättelse om Nina och Mattis tar upp anknytningen samt att jag hänvisar till 

anknytningsteorin i min reflekterande text vill jag här kortfattat förklara vad den teorin står 

för och när den använts i relation till de båda berättelserna och dess handlingar. Det är 

anknytningsteorin jag utgår ifrån i den här essän och vill samtidigt poängtera att det finns fler 

teorier och andra perspektiv på inskolning än de jag utgår ifrån. Jag kommer trots detta inte 

problematisera denna teoribildning i min uppsats.  

Broberg, Hagström och Broberg (2012) skriver i boken Anknytning i förskolan om både John 

Bowlby och Mary Ainsworth som båda har stor betydelse för anknytningsteorin och dess 

uppkomst samt utveckling (s. 34-36). Upphovsmannen för anknytningsteorin är 

psykoanalytikern John Bowlby (1907-1990). Han utförde observationer på barn som 

tillbringat längre tid på sjukhus frånskilda sina föräldrar där han dokumenterade olika 

situationer genom att filma. Resultatet visade på att barnens upplevelser av att vara ifrån sina 

anknytningspersoner var mycket plågsamma. Detta medförde att de gamla tankegångarna om 

att avråda föräldrar att besöka sina barn förändrades. Att barn blir oroliga, arga och ledsna av 

att skiljas från sina föräldrar handlar ju om att de har ett sunt och tryggt förhållande och har 

stort behov av att återförenas regelbundet med sina föräldrar (Broberg et al 2012, s. 34-35). 

Anknytningsteorins grundtes är att ett barn och oftast mamman som fött barnet, har ett 

medfött beroendeförhållande till varandra.  Förhållandet mellan dem kallas anknytning och 

uppstår på grund av spädbarnets hjälplöshet och beroende av den primära vårdaren. Vårdaren 

kan vara någon annan än en förälder. Det viktiga är att det finns en vuxen som ger barnet de 

viktigaste som mat, värme och beskydd. Utan detta beskydd i form av kroppslig närhet av en 

vuxen skulle inte barnet överleva. Uppbyggnaden av upplevelsen av trygghet skulle utebli och 

barnet skulle utsätta sig själv för fara (Broberg et al 2012, s. 39). När jag tänker på 

anknytningsteorin och dess betydelse för barnets och förälderns förhållande till varandra 
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handlar det om ren överlevnad för det nyfödda barnets del. Utan den omvårdande föräldern 

som ger barnet trygghet, tröst, värme, mat och social kontakt skulle barnet inte överleva. Det 

skapas på så vis en anknytningsrelation mellan barnet och föräldern där barnets 

anknytningsperson är föräldern. Det är hos anknytningspersonen som barnet känner sig trygg 

med att behoven blir tillfredsställda. Barnet litar på att föräldern eller den person som barnet 

har som närmast relation till, ger barnet det den behöver. 

På förskolan finns inte barnets primära anknytningsperson och trygga bas tillgänglig. Ett 

anknytningsbeteende uppstår alltså som ett led i barnets behov kontra tillfredställelse av 

behovet. Broberg et. al (2012) menar att Bowlby beskriver att det som startar ett 

anknytningsbeteende, är när barnet känner känslor som hunger, trötthet, rädsla eller sjukdom. 

När dessa känslor uppstår, har barnet ett behov av att vara nära sin trygga bas, som alltså i 

första hand vanligtvis är mamman. Barnet behöver ha en person att knyta an till, även på 

förskolan, vilket då blir en av pedagogerna. Barnet väljer själv den pedagog som kommer vara 

barnets anknytningspedagog på förskolan. Om mamman eller pedagogen inte finns inom 

räckhåll när barnets behovssignaler väcks, startar anknytningsbeteendet. Pedagoger i 

förskolan har chans att utveckla en så pass trygg relation med barnet att det skapas ett 

anknytningsband. Det som krävs är att vara närvarande, lyhörd och att man tillgodoser barnets 

primära behov. Vi kommer aldrig ersätta föräldrarna och det är inte vårt mål heller utan vi ska 

vara ett komplement till hemmen (s. 10, 67). Eftersom barnets trygga bas och 

anknytningsperson, tillika föräldern som jag använder mig av som anknytningsperson i min 

text, inte finns tillgänglig efter inskolningen startar anknytningsbeteendet hos barnet. Det 

uppstår känslor hos barnet som kan jämföras med att bli övergiven och rädslan att inte 

överleva utan den trygga basen uppstår, vilket är enormt starka känslor.  

Nina i första berättelsen valde mig som anknytningspedagog i första hand. Hon var medveten 

om att mamma skulle lämna henne vilket skapade ett anknytningsbeteende då hon redan i 

hallen var mycket ledsen. Detta beteende är något vi ofta kan se och uppleva i arbetet på 

förskolan. Barnet blir ledsen och uppgiven över att mamma eller pappa ska lämna barnet och 

gå iväg. Det beteendet är normalt och tyder på en mycket bra anknytning mellan barn och 

föräldrar. Att barn är ledsna en tid efter inskolningen är också normalt. Jag brukar tänka att 

det tar ungefär en månad för barnet att få ett förtroende för oss pedagoger och för att de ska 

våga lita på att föräldrarna kommer tillbaka till förskolan varje dag. Nina var upprörd och 

uttryckte sin ilska, sorg och rädsla genom att gråta och skrika, eftersom hon inte kände sig 

helt trygg med situationen eller med Berit. När jag sedan kom in på avdelningen lugnade Nina 
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ner sig och jag kunde tillfredsställa hennes känslor genom att vara där med henne i egenskap 

av anknytningspedagog. 

När jag i berättelsen om Mattis satte mig bredvid honom på samlingsmattan reagerade han 

med ett anknytningsbeteende då han inte kände sig helt trygg med mig. Han valde att söka 

trygghet och tröst hos Anita, som han valt som anknytningspedagog på förskolan. Att barn 

reagerar på det här sättet, är enligt anknytningsteorin helt normalt. Det finns fler sätt att tolka 

beteenden hos barn i samband med inskolningsperioden men jag väljer att inte gå in på dem i 

den här uppsatsen.  

 

Reflektion- Känslor och kunskap i yrkespraktiken 

Jag försöker se på mina båda berättelser som om jag står en bit utanför och inte alls är en del 

av dem på det sätt jag faktiskt är. Detta gör jag som ett försök i att vara distanserad. Som en 

del av denna reflektion som essäskrivandet innebär behöver jag kliva ur mitt dilemma och se 

det från olika perspektiv. Jag kommer på mig själv flera gånger att vara en del av texten som 

att den bara handlar om mig och vad jag känner. Då texten även handlar om andra människor 

som också upplever liknande situationer och känslor behöver jag ifrågasätta mina antaganden. 

Vi är alla människor känner och upplever saker och det går att göra en viss generalisering 

kring fenomenet kunskap och känslor i relationer och yrkespraktik, vilket jag också försöker 

få fram i denna essä. Berättelserna symboliserar dilemman som kan uppstå i relationer över 

huvudtaget, men det är just i samband med inskolningen som jag har blivit uppmärksam på att 

något sker i våra relationer i arbetslaget som har med känslor att göra. Det som sker är att 

känslorna tar överhanden och vi kliver ur vår professionella position utan att vi ens märker av 

det, för det emotionella styrs inte av styrdokument eller de teorier vi använder oss av i 

pedagogiska arbetet. Jag kan, vilket jag har gjort under en längre period, påstå att känslorna 

inte ska ha någon plats i arbetet på förskolan i jämförelse med styrdokumenten och teoriernas 

påverkan. Men är det påståendet riktigt och sant? Går det att arbeta som en professionell 

förskollärare och verkligen känna att man är det, om man förnekar att känslor existerar i vårt 

arbete på förskolorna? 

Något har hänt med mig. Jag har under åren som gått förändrats och blivit någon jag inte 

känner igen. Det är som att jag börjar tvivla på mig själv och min roll som pedagog och jag 

kan inte riktigt förklara vad det är som gör att det är så här. Min självsäkerhet och inre 
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trygghet är inte längre självklar som den en gång varit. Nu när jag skriver den här essän och 

sätter känslorna och tankarna i en text funderar jag mycket på vad som är rätt och vad som är 

fel. Jag har en invaggad föreställning, om jag bara vet vad som gäller och vet vad som är rätt 

att vara eller göra, kommer jag också kunna avgöra vad som är det rätta att göra. Tankarna 

söker efter ett svar och förklaringar som kan göra att jag känner mig bättre till mods. Alsterdal 

(2014) skriver  

Ibland kan en text präglas av slutenhet och ibland kan en läsare göra det. Enligt min erfarenhet 

uttrycks ett förhållningssätt som söker efter att förklara texten ofta som en strävan att lösa upp 

dilemmat genom att få lösningen att framträda. Med lösning menar jag det slag av lösning som 

skulle omfatta dilemmat i dess helhet. (Alsterdal 2014, s. 73) 

Jag vill inte ha en snabb och tillfällig lindring längre som jag ofta förr sökte, utan jag är ute 

efter en långsiktig lösning. Det inser jag mer och mer för varje gång jag arbetar med min text 

och speciellt efter varje handledningstillfälle som vi haft på Södertörns högskola. 

Handledningen hjälper mig att bryta mina egna inbillade föreställningar om hur saker ska och 

bör vara. Jag är medveten om att jag behöver möta min övertygelse med perspektiv från 

någon annan, om att saker inte alltid är som de verkar vara. I mötet med handledaren och 

seminariegruppen har jag ofta tänkt att jag inte blir förstådd på det sätt jag förväntar mig. Jag 

har försökt att förklara mig och på samma gång som i en outtalad strid försökt få fram vad jag 

menar. Men behöver jag verkligen förklara så mycket?  Vem eller vilka försöker jag övertyga, 

är det de andra eller är det mig själv? 

 

Vilka förväntningar har jag på mig själv och på mina kollegor i 

relation till teoretiska perspektiv och känslor? 

Jag tänker på vilken roll vi pedagoger spelar i relation till varandra. Vi alla människor har 

föreställningar om att något ska vara på ett specifikt sätt. Jag kan se det som att jag och även 

mina kollegor på avdelningen, bär på förutfattade meningar om hur något eller någon ska 

vara. Maria Johansson (2009) skriver om sin roll som skådespelare och att hon tar på sig en 

kostym som inte passar hennes personlighet, när hon kliver upp på scen. För att hon ska klara 

av det krävs det mycket disciplin hos henne själv och ett bra manuskript. Jag tänker på mig 

själv och den kostym jag tar på mig då jag är förskollärare, en kostym jag för bara ett par år 

sen hade förnekat att jag tog på mig. Då för några år sen, ansåg jag att jag inte spelade någon 

speciell roll i den bemärkelsen, utan bara var mig själv i alla lägen. Vad lite jag visste då, vad 
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lite jag förstod om mig själv. Nu kan jag se att jag spelar en roll på jobbet som skiljer sig 

ganska mycket i jämförelse med hur jag är privat. På arbetet med kostymen på mig accepterar 

jag inte att jag känner känslor som jag tolkar som avundsjuka, utanförskap och känslan av att 

bli bortvald, som jag upplevde det med Anita och Mattis. Hemma privat med min familj 

omkring mig är det annorlunda och så är det nog för de flesta människor. Privat hemma med 

våra familjer är vi mer avslappnade och behöver inte bära en kostym.  

Det är svårt att vara så pass professionell och klara av utmaningar som tär på ens självkänsla 

har jag nu upptäckt. Min personlighet passar inte in i rollen som den där förskolläraren med 

en kostym som inte accepterar att vi känner känslor (jfr Johansson 2009, s. 250, 253). Jag är 

ingen bra skådespelare men jag har alltid trott att jag är en bra förskollärare med en hög grad 

av profession. Men är jag det om jag inte kan inta olika roller och lämna mitt ego med olika 

känslor utanför?  

Hur ser mina kollegor på mig som förskollärare och avdelningsansvarig? Jag vill ju att de ska 

se mig som en demokratisk ledare och att jag värnar om allas väl. Men de kanske ser mig som 

en konkurrent och att jag får dem att känna sig underlägsna.  Mollberger Hedqvist (2006) 

skriver att ett öppet lyssnande där allas tankar kommer till uttryck också öppnar för vidgande 

av perspektiv, vilket i sin tur leder till bekräftelse som vi alla behöver (s. 55-56). Mina 

kollegor kanske inte vet om att jag ser dem som tillgångar för mig, barnen och avdelningen. 

Jag upplevde ju både Berit och Anita på ett sätt som kanske inte stämmer med hur de 

upplevde sin känsla, det kanske är detsamma för dem? Hur kan jag förmedla till mina 

kollegor att jag ser dem som tillgångar utan att jag tvingar dem att ta till sig mitt perspektiv? 

På något vis är det just det jag gjort hittills, försökt tvinga på dem mitt perspektiv och speciellt 

mitt teoretiska kunnande när det gäller anknytningsteorin och vad som är rätt och fel utifrån 

den.  

Gotvassli (2002) hänvisar i boken En kompetent förskolepersonal till Donald Schön och 

skriver ”Experten framhäver gärna sin teoretiska utbildning och använder argument från teori 

och forskning med föräldrar och övrig personal.” (Gotvassli 2002, s. 121). Experten är här 

ingen expert i den meningen som allvetare utan det syftar mer som självutnämnd på grund av 

teoretiskt vetande och kunnande. Samtidigt anses teorin vara det enda rätta 

handlingsalternativet för experten. När jag tittar på det som Gotvassli (2002) skriver, kommer 

en insikt smygande om att jag kanske är den där självutnämnda experten. Att hänvisa till 

teorier och faktiskt vetande har varit en slags invaggad trygghet i mitt arbete. Hur ser mina 



Jannice Jarpe 740726 
 

18 
 

kollegor på mig egentligen när jag utmärker mig som en slags expert? Förväntar jag mig att 

de ska se mig som professionell bara för att jag har kunskap om teorier?  

Jag tänker åter igen på berättelsen om Mattis och det som hände där. Det är inte konstigt 

egentligen att ett barn inte knyter an till en person som försvinner iväg hela tiden. Mattis kan 

ju inte lita på att jag kommer finnas där för honom, men han vet att Anita är kvar, han litar på 

henne och det är därför han valt henne som anknytningsperson på förskolan. Så är det ju även 

med övriga barngruppen och jag är inte lika delaktig längre. Handlar mina känslor om att jag 

känner mig avundsjuk på Anita? Jag har som tillförordnad förskollärare ofta uppdrag utanför 

barngruppen vilket betyder att jag tillbringar mindre tid tillsammans med barnen. Anita 

däremot, är alltid tillsammans med barnen, vilket också skapar en trygghet för barngruppen. 

Börjar jag känna att jag hamnar utanför och inte är en del av gemenskapen? Har min nya 

position skapat avstånd mellan mig och resten av arbetslaget?  

När jag läser i Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2004) och deras skrift Att knyta an, en 

livsviktig uppgift, ser jag att de lyfter vikten av kunskap om anknytning och om det tidiga 

samspelet då dessa aspekter har en stor betydelse för barnens psykiska välbefinnande. Jag är 

överens med dem, även om jag mer och mer inser att utbildning inte är en garanti för att 

känslorna inte ska ta över. Trots att jag kan anknytningsteorin jag skrivit om här ovan, har den 

inte mycket att säga till om när känslorna tar över. Jag inser också att dessa känslor som jag 

känner också är känslor som andra pedagoger kan känna. Mina kollegor och speciellt Berit, 

upplevde förmodligen ungefär samma sak när Nina valde mig som anknytningsperson. Jag 

förstod inte att det kanske var deras känslor som tog överhanden och uttrycktes med de gamla 

föreställningarna om att barn inte ska knyta an till en pedagog. Jag slås av häpnad när jag 

börjar inse att känslor har så stor makt över människan. Åter igen tänker jag att vi aldrig visar 

de negativa känslorna när vi arbetar. Istället verkar vi stänga in de riktiga känslorna som jag 

vill beskriva som att bli avvisad, inte önskvärd och upplevelsen av misslyckande. Vi låter dem 

istället komma fram i förklädnad och uttrycker dem på ett annat sätt, som ilska och irritation. 
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Vilken roll spelar det kollegiala samspelet när negativa känslor 

uppstår? 

I båda mina berättelser och även i reflektionen mellan dessa två, händer det något i 

relationerna mellan människorna när det uppstår känslor. Positiva känslor, eller upplevelsen 

av något bra och positivt i känslan som uppstår, är legitima på något vis. De är uppmuntrande 

och inspirerande, precis som känslan jag har när jag ser upp till förskolläraren Matilda och 

hon genom sitt agerande inspirerar mig att utbilda mig till förskollärare. De andra känslorna, 

de som oftast upplevs som påfrestande och påverkar oss negativt kan vara känslan av att bli 

avvisad, utanförskap eller att inte duga. Det kan vara känslor som vi på något vis försöker 

dölja i en förklädnad och är oftast känslor som är tunga att bära på. Jag känner sådana känslor 

i situationen med Mattis när han inte vill vara med mig och jag upplever Anita som 

övermodig och en aning överlägsen på något vis. Jag förväntar mig även en förståelse från 

Anita vilket visar sig i mina tankar om att hon borde lämna över Mattis till mig mot hans vilja 

och när jag på ett trevande vis försöker få hennes förståelse för hur jag känner det.  Jag 

upplevde i båda berättelserna att jag och mina kollegor kände irritation och vanmakt över det 

som hände och att ingen av oss kunde prata om det. Jag ville i situationen med Nina säga 

något, protestera mot att Berit skulle ta med Nina mot hennes vilja, men jag valde att hålla det 

inom mig. Kanske försökte jag foga mig, eller kanske var jag rädd för att säga något. Varför 

var jag i sådana fall rädd? Rädd för vad, kan man ju då undra? Berit och jag hade ju arbetat 

tillsammans en tid och haft många roliga stunder ihop och aldrig varit i dispyt med varandra. 

Hur kunde jag veta vad hon kände och tänkte egentligen? Var jag rädd för att en konflikt 

skulle kunna uppstå om jag sa något? 

Svenaeus (2009) skriver att känslan inte stannar kvar i kroppen utan sprids ut till omgivningen 

i form av ilska, irritation, glädje, svartsjuka. När vi känner dessa känslor blir vår uppfattning 

av omgivningen likt ens egna känslor. Med den känsla vi känner när vi ser på en människa i 

en viss situation, kan vi skapa en inbillad verklighet av hur den andre är. Bara för att vi känner 

den här känslan och tror oss veta att personen är på ett visst sätt, betyder inte att personen är 

på det viset (Svenaeus 2009, s. 92). När Berit uttrycker irritation över att jag låter barnet ty sig 

till mig och jag tar emot barnets behov av närhet, kan det vara en känsla av dåligt samvete 

inom mig som gör att jag uppfattar irritationen och inte det sakliga eller hennes känsla av 

utanförskap. Svenaeus (2009) skriver vidare  
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Känslan sitter alltså i kroppen, men den visar sig i världen, närmare bestämt i det sätt som 

världen öppnas upp för människan genom känslan: som ett känslorum som därigenom också blir 

ett handlingsrum och ett tankerum. (Svenaeus 2009, s. 93) 

Tänk alla de gånger vi har smittats av ett barns skratt eller när vi utan att förstå varför, blivit 

på dåligt humör och känt irritation när någon annan varit arg. Enligt Svenaeus (2009) handlar 

det om att vi smittas vid bara åsynen av en annan människa som t ex skrattar och då börjar vi 

le. Det går inte att stoppa (ibid s. 98). Jag tänker att det kan vara på det viset även med sorg, 

ilska och irritation och det beror på att vi hjärnan har så kallade spegelneuroner Jag ska inte gå 

in på hjärnans funktioner men eftersom det finns mekanismer i hjärnan som påverkar hur vi 

känner och att vi påverkas av andra, tycker jag att det kan nämnas i alla fall.  

 

Trygghet i relationer 

Broberg et. al. (2012) lyfter vikten av trygga relationer mellan pedagoger och föräldrar. En 

trygg förälder betyder många gånger ett tryggt barn (Broberg et. al. 2012, s. 33). Detta är 

något vi inom förskolans värld ofta tar upp och menar är en viktig aspekt för att vi över huvud 

taget ska kunna skapa en god relation med barnens familjer. Jag tänker på relationen mellan 

pedagogerna och att den är väldigt viktig och då spelar trygghet en stor roll. Känner vi oss 

trygga upplever vi kanske inte känslor av utanförskap eller att inte duga i arbetslaget i lika 

stor utsträckning som i en otrygg relation. Henriksen & Vetlesen (2013) skriver om att vi alla 

bär på en historia och ett förflutet som påverkar hur vi gör i olika situationer. När jag och en 

kollega bär på något i vår historia som påminner oss om något tryggt vi tidigare har varit med 

om kan ett starkare band knytas mellan oss. Det kan även innebära att vårt förflutna kan 

påverka oss att reagera med starka känslor av otrygghet, vilket jag tror sker i situationerna 

som utspelar sig i mina två berättelser. Allt detta sker omedvetet, som om det skulle handla 

om kemi mellan olika personer (jfr Henriksen & Vetlesen 2013, s. 139-140).  

Jag och mina kollegor kanske inte känner oss helt trygga med varandra i de här situationerna? 

Precis som i relationerna med föräldrar och barn, behöver vi kollegor ha något som för oss 

närmare varandra, som gör att vi kan känna att vi har ett band som gör relationen starkare. När 

dilemman uppstår kommer vi inte närmare varandra utan snarare tvärtom, vi skapar ett stort 

avstånd till varandra. För att vi inte ska hamna i försvarsposition till varandra behöver vår 

relation bli tryggare. Vi behöver lära oss att lita på varandra. Henriksen & Vetlesen (2013) 

skriver  
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Vår förmåga att erkänna vår egen sårbarhet har inte bara betydelse för hur beredda vi är att ta 

emot andras hjälp där den måste komma, när vi behöver den som mest. Den är också väsentlig 

för att nå fram till andras sårbarhet. På detta område finns det ett nära samband mellan vårt 

förhållande till oss själva och vårt förhållande till andra. Förhållandet till oss själva ger ramarna 

för vår förmåga att ta del av andras situation. Behov och känslor som vi förbjuder oss själva att 

ha kan vi svårligen bekräfta hos andra. Insikten om vår egen sårbarhet är nyckeln till inlevelsen i 

andras.  (Henriksen & Vetlesen (2013, s. 91) 

Jag tolkar det som att sårbarhet har ett starkt samband till beroende av andra människor. 

Henriksen & Vetlesen (2013) fokuserar visserligen på svårt sjuka personer som har behov av 

andras omsorg för att vardagen ska fortlöpa, men jag tänker genast på vår situation i förskolan 

där jag kan se relationerna mellan pedagogerna också är sårbara. Att komma till insikt att man 

är beroende av andra emotionellt i arbetet, när man först trott sig att inte vara det, kan kännas 

smärtsamt. Att inse att man är i en beroendesituation och inse att man inte kan klara allt själv 

fast man trott det kan beskrivas som en sårbarhet. Man är helt plötsligt skör, vilket kan tolkas 

som en svaghet (ibid, s. 90). Henriksen & Vetlesen (2013) menar att vi bör se över vårt 

förhållande till oss själva i första hand eftersom det är grunden för hur vi kan möta andra 

människor där de står (ibid. s. 91).  

Jag upplever att jag inte är tillräckligt mycket i barngruppen och det väcker olika känslor hos 

mig. Känslan av att inte vara delaktig i det som sker samt känslan av att jag inte hinner bygga 

upp en relation med barnen på det sätt som jag tänkt. Jag upplever även att jag och mina 

kollegor inte har hunnit lära känna varandra som jag ville och förväntade mig att vi skulle 

göra. Min känsla av att det inte blev som det var tänkt gör sig påmind oftare nu för tiden. Om 

jag nu känner på det här viset, kanske mina kollegor också känner något liknande? Jag som 

tidigare tänkt och trott att de mest är irriterade över att jag skyndar fram och tillbaka med en 

massa papper och viktiga möten, när de egentligen kanske bara saknar att ha mig närvarande, 

där tillsammans med dem i vardagen. Det är lätt att låta känslorna ta överhand och då 

framkommer inte det som man egentligen vill uttrycka och förmedla.  
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Vilken plats får känslorna ta i verksamheten? 

När man tänker på hur mycket vi människor påverkar varandra känslomässigt så är det ju inte 

konstigt att vi som arbetar inom förskolan berörs av varandra. Vi arbetar nära varandra hela 

tiden och vi är nära barnen och deras känslor också. Får vi uttrycka våra känslor som vi 

känner när vi arbetar med andra människor? Är man professionell om man tillåter känslorna 

ta plats i verksamheten? Hur ska man hantera de känslor som uppstår i relation till barn, 

föräldrar och kollegor? När barnen känner olika känslor hjälper vi dem att både beskriva var 

de sitter och samtidigt hjälper vi dem att sätta ord på känslorna. Vi uppmuntrar barnen och 

berättar att det är okej att känna sig ledsen, arg och glad. Det är en del av våra arbetsuppgifter 

att hjälpa barnen att bli sociala individer genom att bland annat lära dem hur man kan bemöta 

olika känslor hos dem själva och andra. Hur kan det då vara så svårt för oss pedagoger att 

hantera våra känslor i relation till andra vuxna? Om jag i situationerna med både Nina och 

Mattis hade visat mina känslor öppet inför mina kollegor, barn och eventuella föräldrar som 

kom och lämnade sina barn, hur hade jag då framstått i förhållande till professionell pedagog? 

Bara tanken på det får mig att skaka sakta på huvudet och jag kommer på mig själv med att ge 

ifrån mig en arrogant suck åt mig själv. Nej, jag hade inte varit en professionell pedagog om 

jag hade visat öppet om hur jag kände just då. Ändå ifrågasätter jag mitt eget agerande i de 

båda situationerna, där jag höll känslorna inom mig och jag undrar varför? Vad var det då som 

blev fel egentligen? Att vi känner känslor är inget konstigt och att vi inte visar dem öppet just 

när de uppstår ser jag som normalt och skulle till och med vilja kalla för att det hör till sunt 

förnuft. Jag tror att jag inte hade kunnat göra på något annat sätt just i den situationen när ett 

barn gråter men om jag ser till hur jag kunde ha agerat efteråt finns det handlingsalternativ 

som jag förbisett. I reflektion med mina kollegor efter dessa situationer som uppstår, hade jag 

kunnat berätta om hur jag upplevde det och vi tillsammans hade kunnat lyfta problemet.   
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Tre kunskapsformer 

Jag vänder mig till forskaren och filosofen Christian Nilsson (2009) som tolkar Aristoteles tre 

kunskapsformer episteme, techne och fronesis i boken Vad är praktisk kunskap? för att få mer 

klarhet i varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Nilsson (2009) skriver att episteme är 

den teoretiska kunskapen som är den kunskap som är prövad och bevisad. Människor utan 

erfarenhet kan läsa sig till kunskap genom teoretisk litteratur och på så vis tillgodose sig 

episteme. Episteme är sann kunskap då den är prövad och pålitlig, den är konstant och 

oföränderlig (Nilsson 2009, s. 45-46).  

Både Techne och fronesis är den praktiska kunskapen men det är skillnad på dem samtidigt 

som de båda samspelar med varandra. Nilsson (2009) förklarar techne som den kunskap som 

vi använder oss av då vi skapar något, som en hantverkare som utför praktiska sysslor eller 

skapar något materiellt. Det är aktiviteter som vem som helst skulle kunna utföra så länge 

man följer manualen eller den rutin som gäller för att utföra uppgiften. Techne är därför en 

bestämd kunskapsform (ibid. s. 46- 47). I förskolan skulle vi kunna säga att vi använder oss 

av techne när vi klär på barnen ytterkläderna inför utevistelse, byter blöjor eller plockar fram 

rätt material inför en aktivitet. Det praktiska görandet som är en stor del av vår vardag i 

förskolan, kan vi jämföra med kunskapen techne och det är den kunskap vi också lär oss 

genom att praktiskt utföra den. Det är inte väsentligt att veta varför specifika kläder ska tas på 

barnet eller vem som klär på barnet, för det är påklädningen som är själva görandet.  

Fronesis som också är en praktisk kunskap, men istället för det praktiska görandet skriver 

Nilsson (2009) om fronesis som praktisk klokhet. Fronesis använder vi oss av när vi handlar i 

olika situationer då den hjälper oss att handla rätt vid rätt tidpunkt. Det är en omedveten och 

vanemässig handling som vi själva inte uppmärksammar utan snarare bara gör. Ibland uppstår 

det situationer då vi inte vet vad som är rätt och riktigt att göra, det är då vi hamnar i ett 

dilemma. Detta belyser då även att fronesis endast existerar i en situation där det sker ett 

handlande. Jämfört med technes praktiska görande så handlar fronesis om det praktiska 

handlandet i en livsprocess (ibid. s, 47-48).  

När jag tolkar fronesis är den en kunskap som vi använder i många olika situationer under 

hela livet. Precis som techne är fronesis en kunskap vi har inom oss, fast fronesis är den 

kunskap som vi använder för att handla på ett visst sätt i en viss situation. Med fronesis 

handlar vi i stunden och med ett nästan omedvetet handlande utifrån en slags känsla och ett 

snabbt övervägande om vad som är rätt eller fel att göra just här och nu. Jag vill knyta mitt 
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handlande i berättelserna om Nina och Mattis, till fronesis och tänker då framför allt på hur 

jag hanterade mina känslor i förhållande till situationerna. Jag valde att inte agera ut mina 

känslor i situationerna trots att jag upplevde att händelserna som utspelade sig inte var i 

enlighet med min uppfattning av vad som var rätt. Jag valde att handla som jag gjorde i den 

stunden där och då, att inte visa mina känslor öppet eftersom jag ansåg att det var det enda 

rätta att göra. Det var ingen som stoppade mig eller talade om för mig att inte agera, utan jag 

gjorde det valet själv i stunden eftersom det krävdes av mig. Ändå kände jag mig inte tillfreds 

med mitt handlande utan snarare upplevde jag ett dilemma. Kluvna känslor och tankar om att 

jag agerat fel vilket visat sig i det jag skrivit i min uppsats första del. 

Vad var det då som gjorde att jag handlade som jag gjorde och hur kan jag avgöra om mitt 

handlande verkligen var det rätta att göra? Jag vänder mig åter igen till Christian Nilsson och 

hans text där han tolkar den tyske filosofen Martin Heideggers läsning av Aristoteles. Enligt 

Heidegger har samvetet en koppling till fronesis och är på så vis avgörande för vårt handlande 

(ibid. s. 50). Var det mitt samvete som talade om för mig att skynda ut från personalrummet 

då Nina började skrika? Jag ville ju hellre sätta mig ner och njuta av lugn och ro för att ge mig 

själv lite sinnesro i den inbjudande stämningen i rummet. Jag tänker på samvetet som två 

delar, ett gott samvete och ett dåligt samvete där det sistnämnda syns mest i mina berättelser. 

Det är också det dåliga samvetet som jag bär på som fick mig att agera och att inte agera i de 

olika situationerna. Det dåliga samvetet över att Nina skrek och vetskapen om att Berit var 

ensam med barnen på avdelningen fick mig att skynda in till avdelningen för att underlätta 

och rädda dem båda ur situationen. När Berit lite senare berättar för mig om att hon tänker ta 

med Nina mot hennes vilja och jag inte protesterar eller agerar konstruktivt, får jag dåligt 

samvete. Trots mitt dåliga samvete gör jag inget åt det i den situationen. Nilsson (2009) 

skriver ”Att handla samvetsgrant betyder att man handlar med en viss uppmärksamhet och 

omsorg.” (ibid. s. 50). Med det citatet vill jag belysa skillnader i mitt handlande i situationerna 

med Nina, då jag först är uppmärksam och med omsorg för både Nina och Berit skyndar in till 

avdelningen för undsättning. När jag i nästa situation inte hanterar situationen med gott 

samvete utan väljer att backa för Berits åsikter, uppstår en inre konflikt och jag upplever att 

jag hamnade i ett dilemma om hur jag egentligen borde ha gjort. 

 

Den som har fronesis har förmågan att >>överväga sådana saker som är goda och nyttiga för 

honom själv, inte bara partiellt, till exempel med avseende på hälsa eller styrka, utan med 

hänsyn till ett gott liv överhuvudtaget>> (114oa25f). (Nilsson 2009, s. 53) 
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Jag tolkar citatet som att den egna hälsan och nyttan av att rå om sig själv och leva ett bra liv,  

är en förutsättning för att ha fronesis. I min berättelse skriver jag att jag väljer bort att ge mig 

själv egen tid och jag unnar mig inte att sätta mig ner för att njuta för min egen vinnings skull 

trots att jag väl behöver det. Jag väljer alltså bort detta för någon annans skull, vilket i sig kan 

ses som något positivt i vissa avseenden. Men i denna situation där jag väljer att agera utifrån 

någon annans behov trots att jag visste att Berit fanns för Nina inne på avdelningen kan jag nu 

inte se som en fronetisk handling.  

Svenaeus (2009) menar att känslor styr en och för att kunna hantera känslorna behövs det 

emotionell intelligens, speciellt när man arbetar med andra människor. Att kunna och klara av 

att styra och hantera sina egna känslor behövs för att man ska kunna möta andra människors 

känslor. Detta behövs för att man ska kunna handla klokt i olika situationer även om känslor 

uppstår (Svenaeus 2009, s. 91-95). Min tolkning blir utifrån Svenaeus tankar att jag i 

situationerna med Nina och Berit handlade utifrån det jag då kände var rätt. Jag ville inom 

mig protestera mot Berits önskan om att ta med Nina mot hennes vilja men valde att inte göra 

det. Mina känslor styrde min åsikt men frågan är ju om det verkligen hade varit rätt av mig att 

vilja stoppa Berit? Nilsson (2009) tar också upp känslor och skriver att det är en svaghet som 

tillsammans med olika stämningar inom oss hotar det goda tänkandet som fronesis står för (s. 

51). Jag kommer mer och mer till insikt om att mitt handlande i båda situationerna inte var fel 

på det sätt jag som hela tiden upplevt. Det hade säkert gått att göra på ett annat sätt, men det 

betyder inte att det andra sättet hade varit bättre, kanske bara annorlunda. Känslorna tar plats 

inom oss och påverkar vårt handlande även om vårt främsta mål är att handla gott för en själv 

och andra. 
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Hur kan vi använda pedagogisk teori tillsammans med den praktiska 

kunskapen? 

Jag väljer att se på den här frågeställningen med hjälp av Schwartz & Cederberg (2013) och 

texten Reflektion – en nödvändighet då de lyfter vikten av reflektionen mellan kollegor. Jag 

undrar om jag och mina kollegor reflekterar med varandra och vill säga att vi gör det. Vi 

pratar ganska mycket med varandra, informerar om det är något som de andra bör veta. Har vi 

funderingar kring något barn eller om vi sett ett lärande, tar vi upp det med varandra. Det kan 

bli väldigt välbeskrivna händelser som vi delar med varandra och vi tycker att vi blir delaktiga 

i det som sker. Visserligen mest vardagliga saker och sådant som rör verksamhetens praktiska 

del. Så visst reflekterar vi med varandra. Vi har ju även planeringstid tillsammans en gång i 

veckan. Då har vi en timme att diskutera olika saker som vi funderar på och få lite olika tips 

på hur vi kan gå vidare. Reflektionen vi har handlar mycket om det som hänt i barngruppen 

och dess lärande och utveckling. Schwartz & Cederberg (2013) skriver att man behöver vara 

närvarande och skapa relation med dem man utforskar tillsammans med liksom med det man 

utforskar. Sen måste man ha förmågan att kliva undan, ta ett steg tillbaka, för att kunna 

granska det som skett ur ett annat perspektiv vilket sker genom reflektion (ibid. 44-45). När 

jag ser på mig själv och vad jag är kapabel till när det gäller att diskutera det som kommit 

fram ur reflektionen, är jag inte rädd eller osäker så länge jag kan luta mig emot styrdokument 

som läroplan för förskolan eller likabehandlingsplanen. Både jag och mina kollegor är bra på 

att reflektera och ta oss tid till reflektion, så länge det handlar om praktiska göromål, barns 

lärande, dokumentation mm. Men vad hjälper det att vi är bra på den sortens reflektion när vi 

hamnar i situationer där känslorna tar överhand och även tar en väldigt stor plats i 

verksamheten?  

Under snart tre års tid har vi förskollärarstudenter varje vecka reflekterat olika slags dilemman 

som vi studenter tagit med oss från verksamheterna. Då vi alla mer eller mindre varit på 

samma kunskapsnivå då vi kollegialt under många seminarier diskuterat med varandra kan jag 

se att sociala spegelbilder har betydelse för mitt och andras agerande. Mina referensramar 

som jag bär med mig från reflektionerna jag haft med mina medstudenter på 

erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet på Södertörns högskola stämmer inte överens 

med relationen jag har med mina kollegor på avdelningen. Jag förväntar mig omedvetet att 

mina kollegor bär på samma kunskaper som jag har och jag förväntar mig även att de har en 

medvetenhet om mitt perspektiv (jfr Svedberg 2007, s. 38). Om jag vänder på det och tänker 

ur mina kollegors perspektiv kanske det är just så här de också tänker? Här kommer jag in och 
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ska styra och ställa med en massa nya konstiga teorier och driver på förändringsarbetet. De 

tänker säkert att jag inte alls förstår dem trots att jag själv varit i deras situation innan jag 

började utbilda mig till förskollärare. Som exempel vill jag ta Lpfö 98 och hur jag numera 

använder den i arbetet med barnen och verksamheten och refererar dagligen till. Jag förväntar 

mig även att mina närmsta kollegor som är utbildade barnskötare också ska se Lpfö 98 på det 

sätt jag gör och även på ett naturligt sätt använder den. Istället för att jag formulerar 

styrdokumentet på ett sätt som andra förstår, väljer jag att utan eftertanke driva på i uppdraget 

vi har tagit på oss. Det var bara tre år sen som jag stod där de står idag och jag borde inte 

förträngt hur det var då. Det känns lite som att jag vuxit ifrån mina kollegor på den fronten 

och behöver stanna upp och landa, för annars kommer jag inte kunna samarbeta med dem på 

det sätt jag helst vill göra. 

Jag vänder mig åter igen till Schwartz & Cederberg (2013) och istället för att fokusera på 

reflektion kring fortlöpande verksamheten och projektarbete vill jag möta dem med mitt 

dilemma om hur vi kan hantera de känslor som kan uppstå bland kollegorna i arbetslaget. Hur 

kan vi synliggöra att det finns känslor som vi anser vara tabu att känna när man är en 

professionell pedagog?  Det första som författarna tar upp förutom att det krävs kunskap om 

vad reflektion är för något, är att vi måste avsätta tid för reflektion. Man kommer aldrig vidare 

i processen om det inte finns bestämda rutiner kring när reflektionen ska ske, hur ofta den ska 

ske samt hur lång tid ett reflektionstillfälle ska vara (s. 46-47). Att prata om saker som 

känslomässigt tar en ur balans är påfrestande vilket gör att man låter det hänga svävande i 

luften. Kanske nämner man lite snabbt i förbifarten om man ens nämner något alls om att man 

inte är riktigt nöjd med det som sker. Jag valde att inte säga något alls i situationen med Nina 

och Berit vilket jag borde ha gjort för det hade öppnat upp för reflektion. Ledarskapet blir 

synligt här eftersom det behövs någon som har mod att lyfta och synliggöra det som behöver 

diskuteras och reflekteras. I det här fallet är det mig som snart är utbildad förskollärare och 

min ledarskapsroll som jag ifrågasätter. Ansvaret för att reflektionen blir av, ligger mest hos 

mig eftersom jag har uppmärksammat dilemmat och för att jag nu har kunskap om hur man 

kan gå till väga. Det är även min uppgift som tillförordnad förskollärare att ta täten och leda 

arbetslaget igenom den här processen, vare sig det är jag eller någon av mina kollegor som 

lyft dilemmat (ibid s, 47).  

Det finns fyra olika reflektionsformer som egentligen inte går att särskilja mer än att de är 

någorlunda uppdelade eftersom de egentligen går in i varandra. Det är ändå bra att se dem 

som olika delar för att få en förståelse för hur de kan användas.  
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Reflektion i handling är att i situationen reflektera utan att behöva kliva ur för att avgöra vad 

som behöver göras här och nu (Schwartz & Cederberg 2013, s. 48). Här kan jag använda mig 

av situationerna med både Mattis och Nina, utifrån både mitt och kollegans perspektiv. Vi 

handlade där och då utifrån det vi ansåg vara rätt utifrån den givna situationen. Vi båda hann 

tänka, dock väldigt hastigt, hur vi skulle hantera den situation vi befann oss i. Jag valde att 

skynda mig in till avdelningen då Nina var hysteriskt ledsen, både för att hjälpa Nina men 

även för att underlätta för min kollega då jag visste att hon tyckte att det var en besvärlig 

situation. Kollegan som visste att Nina skulle bli väldigt ledsen valde att försöka trösta henne, 

för det är så vi gör när ett barn blir ledsen. Att vi väljer att reflektera i handling betyder inte 

alltid att vi väljer det som ger ett lyckat resultat för stunden (Schwartz & Cederberg 2013, s. 

48). 

Reflektion över handlandet som är den andra reflektionsformen och som jag kan se att 

denna essä är en del av. Jag har nu klivit ur handlandet och formulerat ett dilemma som tas 

upp i reflektion med andra. Denna reflektionsform kan jag använda med mig själv men den 

fungerar bäst med andra eftersom det är då vi kan få ta del av fler perspektiv och lära oss av 

varandra. Det är även den är formen som jag ser att vi kan använda oss av i arbetslaget för att 

lyfta att vi känner känslor som vi inte pratar om. Om vi först synliggör att känslorna finns kan 

vi reflektera över dem sen. Reflektera över att vi kände som vi gjorde i de olika situationerna. 

Men hur kan vi lyfta något som är svårt att prata om? Om vi nu tänker att vi har en reflektion 

om de olika känslorna och att de tar plats i verksamheten på ett sätt som vi inte vill kännas 

vid, kan vi komma vidare genom att vi låter varandras perspektiv få komma till oss. Om mitt 

perspektiv formuleras i ord och jag får tid att uttrycka mig kanske min kollega kan få lite mer 

förståelse för mitt handlade och reaktioner, precis som jag får ta del av hennes upplevelser. I 

den här delen av reflektion kan mitt perspektiv också bli tydligare för mig själv när jag 

reflekterar med mina kollegor (Schwartz & Cederberg 2013, s. 48). 

Reflektion över reflektion behövs för att vi ska kunna reflektera över hur processen i 

reflektionen gått. En slags bedömning över hur väl reflektionen fått genomslag i det vi ville 

komma vidare i. Här kan vi lyfta de normer som styr oss i arbetet när känslorna uppstår inom 

oss och hur de ger sig i uttryck i verksamheten. Det är även här vi kan lyfta hur samtalet 

fungerat och hur vi ser på reflektionen som verktyg. Vad kan vi göra annorlunda och vad kan 

vi fortsätta använda oss av i reflektionen är exempel på vad som kan diskuteras. Den här delen 

av reflektionen kan utföras enskilt med sig själv, vilket jag tror att vi oftast gör, men att göra 
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den tillsammans är bra som komplement till hela processen (Schwartz & Cederberg 2013, s. 

48-49). 

Den fjärde formen av reflektion handlar om strukturella och organisatoriska faktorer som 

pedagogerna inte rår på. Det kan handla om kulturella föreställningar i samhället som vi mer 

och mer kanske måste förändra vårt förhållningssätt till för att kunna acceptera att de finns. 

Jag tänker här att det kan handla om att vi behöver uppmärksammas om att det finns 

föreställningar och normer i samhället och att de ligger djupt rotade, för att vi ska bli 

medvetna om dem och inte för att vi måste förändra världen omkring oss. Vi kan i och med att 

vi är medvetna om hur det ter sig i vår omvärld också förmedla ett nytt synsätt på det som 

sker, Istället för att t ex se i negativt perspektiv kan vi lyfta det som är bra och förmedla att vi 

kan göra annorlunda eller ha ett annat synsätt än det som råder (Schwartz & Cederberg 2013, 

s. 49).  

 

I Lpfö 98 står det: 

Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att […] personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Skolverket 2016, s. 16). 

Utifrån det som man kan läsa i Lpfö 98 är det alltså så att vår chef är skyldig till att låta oss få 

den reflektionstid som krävs för att vi ska kunna utföra våra arbetsuppgifter. Det är annars lätt 

att vi prioriterar annat framför reflektion, då vi anser att tiden inte räcker till. Eftersom jag 

gärna vill knyta det mesta till styrdokument och teorier ser jag här att jag kan använda Lpfö 

98 till förmån för mitt arbetslag och vår reflektionstid. 

För att knyta tillbaka till frågeställningen om hur vi kan använda teorier och praktisk kunskap 

i samspel i verksamheten, vill jag åter igen vända mig till Christian Nilsson (2009) och hans 

tolkning av de tre kunskapsformerna. Jag tänker att i reflektionen kan vi nå varandra och på så 

vis koppla ihop episteme, techne och fronesis. Alla dessa kunskaper behövs och finns i vår 

verksamhet; episteme som är den teoretiska kunskapen, techne som är den praktiska 

kunskapen och fronesis som är den praktiska klokheten. Vi använder oss av dessa kunskaper 

hela tiden även om vi inte alltid kan sätta ord på dem. Förmodligen går det inte att ge ett givet 

svar på hur vi ska göra men att i reflekterande samtal lyfta frågan och dela med oss av våra 

perspektiv kan vi kanske komma vidare och utvecklas tillsammans. Varje möte, händelse, 

känsla och tanke är unik och det finns inget givet rätt svar utan bara flera olika 
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handlingsalternativ. Vår praktiska kunskap kan i mötet med teori ge en förklaring till görandet 

och fronesis hjälper oss att handla rätt i rätt ögonblick. 

En avslutande reflektion 

Jag kan nu i slutet av min essä se att jag har förändrats och fått en helt annorlunda förståelse 

för fenomen som känslor och relationer i arbetet i förskolan. I början när jag formulerade mitt 

dilemma i form av de två berättelserna om Nina och Mattis var mitt egentliga fokus på vem 

som gjorde rätt eller fel enligt teorier och styrdokument. Det är just teorier som har varit min 

bas och det som jag utgått ifrån trots att jag är en väldigt känslosam människa. Känslorna har 

alltid funnits med men då har jag försökt att bara visa känslor som kan uppfattas som positiva 

känslor och inte känslor som avund eller ledsamhet. De negativa känslorna har applicerats på 

kollegor och det har gjort att jag fått tankar om att det varit mina kollegor som gjort eller tänkt 

fel och inte jag. Insikten om att mina kollegor förmodligen har tänkt detsamma om mig har 

skapat en strävan hos mig att försöka få mer klarhet kring det här fenomenet.  

Dessa tankar och känslor inte bara är mina utan vi är många som kan känna så här. Det är 

mänskligt att känna och om vi inte känner är vi inte längre mänskliga. Förväntningarna jag 

hade på mig själv och på mina kollegor i relation till teoretiska perspektiv och känslor har 

lyfts och jag har börjat synliggöra dem. Teoretiska perspektiv  är viktiga och nödvändiga i 

förskolearbetet men vi behöver ha något mer än dem för att det ska fungera i arbetet med 

andra människor. Med hjälp av Aristoteles tankar och dem som tolkat hans verk kan jag nu se 

mina berättelser ur ett annat ljus. Syftet med min uppsats var från början att undersöka 

relationen mellan olika kunskapsformer och känslor som kan uppstå i relationer i samband 

med inskolning av barn på förskola. Dilemmat var i början av min essä tänkt handla om mig 

och barnen samt relationen mellan oss, men ju mer jag skrev och reflekterade så växte det 

fram en helt annan innebörd. Det var relationen mellan oss kollegor och känslor som uppstår i 

arbetet och som vi inte diskuterar med varandra av olika anledningar. Detta blev synligt tack 

vare denna essä och den reflekterande skrivprocess som detta är. Teoretisk kunskap kan 

förklara varför något är på ett visst sätt. Jag tar upp anknytningsteorin och den kan ge en 

förklaring till vilka medfödda processer som ryms i ett barn och som visar sig på olika sätt vid 

inskolning i förskolan. Teoretiska perspektiv har även varit det vi under utbildningens gång 

hänvisat till som ett bevis på att vår kunskap är på riktigt, ett bevis på sanningen. 

Teoribildningar kan inte ersätta känslomässiga reaktioner eller det som vi pedagoger känner 

och ska inte användas för det ändamålet heller.  



Jannice Jarpe 740726 
 

31 
 

Jag kan aldrig begära att mina kollegor på avdelningen ska veta det jag vet, eftersom vi är 

enskilda individer med olika förutsättningar och historia. Vi har olika slags utbildning, både 

teoretisk men även estetisk som påverkat och påverkar vår kunskapsbank och vårt handlande. 

Det går inte att jämföra våra olika kunskaper utan det går bara att sammanföra våra olika 

egenupplevda tolkningar och perspektiv och skapa nya förutsättningar. Jag undrade vilken roll 

det kollegiala samspelet spelar när negativa känslor uppstår och vilken plats får känslorna ta i 

verksamheten. Känslor tar plats i verksamheten eftersom vi är människor som arbetar med 

andra människor. Att känna är att vara mänsklig. Det vi kan göra är att vi lär oss att hantera 

känslorna på ett annat sätt än att stänga in dem, eller som jag upplevt mig och mina kollegor 

gjort, där vi omvandlat känslorna av utanförskap till irritation över den andre. 

Jag har nu genom den här essän förstått hur viktig reflektionen kring och om oss pedagoger. 

Reflektionstid har vi haft och då fokuserat på barns lärande och bedömning av verksamheten. 

Hittills har vi mest fokuserat på att nå alla målen i styrdokumenten och inte tänkt så mycket 

på det kollegiala och relationerna där emellan. Genom reflektion kan vi använda pedagogisk 

teori tillsammans med den praktiska kunskapen så att de samspelar med varandra i arbetet på 

förskolan. Om reflektionen får ta plats och om vi avsätter tid för den kommer vi också kunna 

tillåta att känslorna tar plats genom att vi har en levande diskussion med aktiv lyssnande. 

Ibland kan det räcka med att vi kan mötas genom att bekräfta varandra. Om vi bekräftar för 

varandra att vi alla kan känna känslor som kan upplevas som icke tillåtande i förskolan, kan 

vår relation stärkas genom att vi inser att vi är ganska lika på så vis. I reflektionen med 

varandra kan även vår relation till varandra stärkas på ett positivt sätt då vi uppenbarligen tror 

oss veta vad den andre tänker och känner när vi inte pratar med varandra. Jag som 

förskollärare kanske intar en roll som utåt sett symboliserar makt då jag pratar läroplan så fort 

något sker i barngruppen, vid planeringen och reflektion över aktiviteterna. Detta är något jag 

behöver ta till mig och förhålla mig till, samt skapa en nivå som passar hela arbetslaget och 

inte bara det som jag tror är det rätta.  

Den kunskap jag fått om själv och andra, genom essäskrivandet kan appliceras på många 

andra situationer, vilket jag förhoppningsvis kommer att göra i framtiden. Jag har nu i och 

med denna uppsats påbörjat en resa mellan teoretisk och praktisk kunskap. Att ha en 

aristotelisk praxisuppfattning hör till när man vill arbeta med människor, men för att förstå 

vad det innebär teoretiskt är det bra att läsa sig till det. Det är då som först man kan applicera 

det på görandet och få en förståelse för vad det är vi faktiskt gör. 
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