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Abstract 

Title: Stop moving stuff around all the time! - A scientific essay about the challenges in the 

preschool indoor environment  

Author: Sofia Ingebrigtsen 

Supervisor: Ursula Naeve-Bucher  

Term: Autumn 2017  

My scientific essay is based on a series of events in which I believe that both I and my 

colleague was unprofessional and did not have the children’s best interest at heart. The events 

took place in my professional career as an unskilled educator. The quandary was about the 

clashes that occurred between me and my colleague, when I was hired as a new but 

experienced educator to her department. A department with, in my opinion, a poor 

educational indoor environment. I came up with new ideas on how it could be further 

developed, but did not discuss it with my colleague or children before I changed it. This 

meant that we ended up in conflict with each other, both because of my hasty actions, but also 

because of her ambiguous leadership. The purpose of this scientific essay has been to reflect 

on the importance of how we as educator communicate with each other and what the 

consequences are when we do not. I examined how the distribution of power between us 

educators may appear and the importance of having a good educational indoor environment in 

the preschool facility. The issues I have analyzed are: What characterizes a good educational 

environment? How to work towards cooperation and collaboration in a new team of educator? 

How does the division of power between the teachers affect the educational operation in 

preschools? I have used the method of reflection to examine my dilemma. I chose to use the 

Reggio Emilia pedagogy to reflect on the children's part in creating the preschool 

environment, in which they spend their days. I’ve also reflected on the perspective of 

knowledge of Aristotle’s work The Nicomachean Ethics, where I focused primarily on the 

three forms of knowledge; episteme, techne and phronesis. Last but not least, I reflect on 

power relations, based on some of Foucault's thoughts about power. It has been discovered in 

my individual reflections as well as in discussions with my fellow students and work 

colleagues that this is a common dilemma and that conflicts often arise when strong wills 

meet and are to be welded into a collaborating team.  

 

Keywords: Preschool, Aristotle, episteme, techne, phronesis, Foucault, Reggio Emilia, the 

environment, the third educator  



 2 

Sammanfattning  

Titel: Sluta flytta runt saker hela tiden! - En vetenskaplig essä om utmaningar i förskolan 

innemiljö 

Författare: Sofia Ingebrigtsen 

Handledare: Ursula Naeve-Bucher 

Termin: Höstterminen 2017 

 

Min vetenskapliga essä utgår från en serie händelser där jag anser att både jag och min 

kollega handlade oprofessionellt och inte hade barnens bästa för ögonen. Händelserna 

utspelade sig inom min yrkesverksamma tid som outbildad barnskötare. Dilemmat handlade 

om de krockar som uppstod mellan mig och min kollega, när jag kom som ny men erfaren 

pedagog till hennes avdelning. En avdelning med, enligt mig, undermålig pedagogisk 

inomhusmiljö. Jag kom med nya idéer om hur den skulle ändras, men diskuterade inte det 

med min kollega eller barnen innan jag ändrade i den. Detta gjorde att vi hamnade i konflikt 

med varandra, både på grund av mitt förhastade handlande men även på grund av hennes 

otydliga ledarskap. Syftet med den vetenskapliga essän har varit att reflektera över vikten av 

att vi pedagoger kommunicerar med varandra och vilka konsekvenserna blir när vi inte gör 

det. Jag undersökte hur maktfördelningen mellan oss pedagoger kan te sig och vikten av att ha 

en god pedagogisk inomhusmiljö på förskolan. De frågeställningar jag utgått från är: Vad 

kännetecknar en bra pedagogisk miljö? Hur får man till bra samarbeten och samarbetsformer i 

ett nytt arbetslag? Hur påverkar maktfördelningen mellan pedagogerna det pedagogiska 

arbetet i förskolan? Jag har använt metoden reflektion för att kunna undersöka mitt dilemma. 

Jag valde att använda mig av Reggio Emilia pedagogiken, för att reflektera över barnens del i 

den miljön de vistas i varje dag. Jag har reflekterat kring kunskapsperspektivet med 

utgångspunkt i Aristoteles bok Den Nikomachiska etiken, där jag fokuserat på de tre 

kunskapsformerna; episteme, techne och fronesis. Sist men inte minst har jag reflekterat 

utifrån ett maktperspektiv med utgångspunkt i några av Foucaults tankar om makt. Det har 

framkommit i mina individuella reflektioner samt i diskussioner med mina kurskamrater och 

arbetskollegor att detta är ett vanligt dilemma och att det ofta förekommer konflikter när 

starka viljor möts och ska sammansvetsas till ett fungerande arbetslag. 

Nyckelord: Förskola, Aristoteles, episteme, techne, fronesis, Foucault, Reggio Emilia, miljön, 

den tredje pedagogen  
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Berättelsen 
 

Det är en speciell dag. Det är första dagen efter semestern, solen skiner mig rakt i ansiktet och 

jag känner värmen sprida sig i min kropp när jag kör den korta vägen till arbetet. Jag tänker 

tillbaka på dagarna innan jag gick på semester, då jag fick veta att en omorganisering skulle 

ske och jag skulle byta avdelning. Detta gjorde mig både spänd och förväntansfull, så idag är 

inte bara första dagen efter semestern, utan även första dagen på min nya avdelning. 

 

Jag parkerar bilen på parkeringen och känner fjärilar i magen. Jag kliver ur och promenerar 

den sista biten mot min arbetsplats och funderar samtidigt på vad som är orsaken till min 

nervositet. Jag kommer fram till att det bottnar sig i att jag nu ska få en ny kollega, Britt. Britt 

är utbildad förskollärare, äldre och mer erfaren än jag och har arbetat på avdelningen en 

längre tid. Att få en kollega med den erfarenheten gör mig spänd. Hur ska jag, med min i 

förhållande till hennes, korta erfarenhet kunna matcha hennes kunskap? Jag känner mig lite 

orolig över att hon inte ska anse mig bra nog.  

 

Jag och Britt har arbetat på samma arbetsplats i flera år, men på olika avdelningar vilket gjort 

att vi inte lärt känna varandra. Innan semestern hade vi ett kort möte, för att kunna prata ihop 

oss lite. Jag kommer ihåg att hon berättade hur de arbetat tidigare, vilket tema de förberett 

inför hösten och hur barngruppen såg ut. Jag minns att jag upplevde Britt som positiv och att 

jag kände mig välkommen till “hennes” avdelning. Hon beskrev sig själv som ordningsam 

och att hon alltid sätter barnen i första rummet, vilket lät bra i mina öron då även jag tycker 

om att ha ordning på avdelningen, och att barnen skulle vara prioritet ett känner jag är en 

självklarhet.  

 

“Nu måste jag verkligen visa vad jag går för” tänker jag samtidigt som jag öppnar dörren till 

förskolans personalentré. Jag är både nervös och förväntansfull när jag går genom korridoren 

från personalhallen där jag hängt av mig min jacka, och vidare mot avdelningen. 

 

Jag tittar på klockan som sitter på dörren utanför, den hänger lite snett, men genom att lägga 

huvudet på sned ser jag att den visar kvart över sju. 

“Bra” tänker jag, “Britt och barnen kommer klockan åtta, det ger mig en stund för mig själv, 

att bekanta mig och fixa lite på avdelningen”. 
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Jag tittar in genom rutan som utgör övre delen av dörren, trycker ner handtaget och går in. 

När jag öppnar dörren ser jag vinden ta tag i gardinerna som svajar långt in i rummet, då ett 

av de fyra fönster som finns längs med ena långsidan är öppet. 

 

Avdelningen består av ett stort rum och därifrån kan man gå in i ett litet angränsande rum, där 

det på ena väggen sitter en whiteboardtavla som jag antar används till samlingarna. Jag går 

runt en stund och tar in lokalerna. Jag reagerar på att det är väldigt tomt överallt. “Var är allt 

material, alla leksaker och allt skapandematerial?” tänker jag när jag långsamt går runt i det 

kala rummet. Längs med väggarna står små, låga hyllor med några lådor i. Över hyllan som 

står i högra hörnet av rummet ligger en stor matta ihoprullad. Men förutom det är det nästan 

tomt. Det nästan ekar när jag går över golvet. “Det här måste jag göra något åt,” tänker jag för 

mig själv. 

 

Jag flyttar hyllorna så de gjorde rum-i-rummen vilket jag anser är ett bra sätt att utnyttja 

rummet maximalt då det ger barnen möjlighet att leka på olika platser i samma rum. Jag 

ställer fram kritor och papper på ett av borden, skapandematerial i en hylla och bilar, tåg och 

klossar i en annan. Efter en stund känner jag mig nöjd med mitt arbete och ställer mig i 

dörröppningen för att beskåda mitt verk. 

 

“Sådär ja! Nu är det en inbjudande och tilltalande miljö” tänker jag nöjt för mig själv. Hoppas 

Britt också tycker att det är bra. Jag ser Britt komma gående utanför dörren. Hon är brunare 

än sist vi sågs och det mörka håret är uppsatt i en stram knut. 

– God morgon, säger hon med ett leende. 

– God morgon, svarar jag. Jag har fixat lite inne på avdelningen. 

– Ja ja, sa Britt. Jag går och hämtar barnen. 

“Men va? Varför går hon bara? Hon kan väl titta på det iallafall” tänker jag. 

 

Jag blir avbruten i mina tankar av barnen som precis kommer in från öppningsavdelningen. 

De har precis ätit frukost, vilket tydligt syns då flera av barnen, har både mjölk runt munnarna 

och gröt på tröjorna. Jag hälsar på dem och ler nöjt. Jag ler för mig själv och fantiserar om hur 

barnen blir inspirerade av den nu pedagogiska miljön och direkt börjar leka och skapa. Men så 

blir det inte. På bara några minuter ligger klossar, hästar och pusselbitar utspridda över golvet. 

Jag känner stressen komma. “Varför gör de såhär när miljön är så bra?”, tänker jag.  

Jag sätter mig ner och börjar lägga tillbaka bilarna i lådan. 



 6 

 

– Ojdå, här var det omgjort. 

– Jag rycker till av förvåning, vänder mig om och ser Britt stå i dörröppningen med 

armarna i kors. 

– Ja jag tyckte att det såg lite tomt ut och tänkte göra det mer inbjudande för barnen, 

pressar jag fram. 

– Ja så kan man ju också göra, om man tycker om att städa, säger Britt. 

– Vad menar du? frågar jag förvånat. 

– Ja, ställer du fram så där mycket saker så kommer du få städa ihjäl dig. Du hade ju inte 

behövt röra runt bland alla saker det första du gör säger Britt syrligt. 

– Hade det sett lite trevligt ut, hade jag inte behövt ändra något, snäser jag åt henne. 

Britt svarar inte utan vänder på klacken och går ut ur rummet. “Vad menar hon” tänker jag 

samtidigt som jag stirrar på dörren som Britt stängt bakom sig.  

 

När jag står där mitt på golvet, känner jag ett ryckande i byxbenet. 

– Fröken, får jag rita me de? 

Jag tittar ner och ser rakt in ett par bruna ögon. Pojken som påkallar min uppmärksamhet ler 

och pekar på färgpennorna som står på hyllan uppe på väggen. 

– Ja visst säger jag och tar ner muggen med pennorna. Var vill du sitta? 

– Får jag sitta där säger pojken och pekar på en tom plats på golvet, precis nedanför 

fönstret. Solen lyser in och bildar en pöl av solljus på golvet, och jag kan förstå att 

pojken ser den som en passande ritplats. 

– Absolut säger jag och börjar gå ditåt. Jag hör då Britt ropa: 

– Sluta flytta runt alla saker. Det blir så rörigt när vi inte vet var allt är. Han kan sitta 

och rita vid bordet istället! 

– Klart han ska få rita var han vill! fräser jag åt henne.  

Pojken tittar på Britt, och sedan på mig. Jag pekar på platsen på golvet och nickar 

åt honom, varpå han sätter sig och börjar rita. 

 

Britt och jag säger inte så mycket mer till varandra. “Varför ska hon komma och tillrättavisa 

mig det första hon gör” tänker jag surt. Jag försökte ju bara göra det bra för barnen.  

Både jag och Britt är griniga och irritationen hänger som ett mörkt moln över hela 

avdelningen. Jag känner alltmer som dagen fortgår att mitt tålamod blir kortare och kortare, 

och det känns som om jag inte gör annat än tjatar och skäller på barnen.  
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Britt visar tydligt sitt missnöje mot mina ändringar av miljön. - Nej, jag vet inte var bilarna är. 

Ni får fråga Fia, det är hon som har flyttat runt alla saker, säger hon med hög röst från det lilla 

rummet med whiteboardtavlan. Jag förstår på hennes höga tonläge att det är meningen att jag 

ska höra henne, och tolkar hennes höga röst som en pik mot mig för att jag inte diskuterat 

miljön med henne innan jag gjorde om. 

 

– Nu ska vi ha sagostund ropar Britt. 

Jag tittar mig omkring. Några barn går och sätter sig inne i rummet med Britt, men många gör 

det inte. Jag känner stressen komma krypande. Varför kommer inte barnen när Britt ropar? 

Menade hon inte att alla skulle komma när hon ropade? 

– Kom igen nu! ropar jag till barnen som sitter på den stora mattan och bygger med 

duplo. 

Barnen tittar förvånat upp på mig. 

– Men vi ska bara….. säger den ena pojken vars namn jag ännu inte lärt mig. 

– Nej! inte sen. NU ska vi läsa saga! Jag hör hur min röst går upp i falsett. 

Barnen reser sig motvilligt och börjar gå mot rummet där Britt och de andra barnen väntar. 

– Lämna inte bara sakerna där…… eller förresten, gå ni så tar jag det här, ropar jag efter 

dem. 

– Låt dem vara där Fia! ropar Britt. De är ju mitt inne i ett bygge. De kan komma om de 

vill när de är klara. 

Jag känner att känslan av att inte klara av barngruppen håller på att äta upp mig. “Det är bara 

min första dag men borde inte jag klara av det här, efter att ha arbetat i så många år”, tänker 

jag medan jag för tredje gången plockar upp duplot från golvet. 

 

På eftermiddagen när jag sakta går mot bilen känner jag mig helt slut. Jag blir sittande i bilen 

en lång stund med mina tankar och funderingar. Varför hade jag reagerat som jag gjorde? Var 

det viljan att vara den ”perfekta” pedagogen som gjorde att jag blev stressad över situationen. 

Varför lät jag min irritation över Britt, gå ut över barnen? Varför tog jag inte henne åt sidan, 

vi kunde ha diskuterat det och förhoppningsvis löst situationen redan från början. Kanske 

hade vi då fått en bättre start på terminen. Jag väcks ur mina tankar av att telefonen plingar till 

och jag rullar långsamt hemåt i den ljumna augustikvällen. 
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Kort reflektion över berättelsen. 

I förskolans läroplan står att ”verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar 

barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” 

(Skolverket 98/16, s. 9). Men hur fungerar det rent praktiskt? I berättelsen här ovan kommer 

jag som outbildad barnskötare till en avdelning där det arbetar en utbildad förskollärare som 

har både lång erfarenhet inom förskolan men även erfarenhet om avdelningen där vi båda ska 

arbeta. Mina nya idéer skulle samsas med de invanda regler och arbetssätt som redan fanns på 

avdelningen. Alla pedagoger har olika erfarenheter om hur en fungerande miljö ska vara och 

ibland krockar de nya idéerna med de invanda mönster och vanor som redan finns på 

avdelningen. Viljan att snabbt utforma en fungerande miljö tar ibland över och pedagogen 

glömmer att presentera den för barnen och övriga pedagoger. Bristen på kommunikation och 

tydligt ledarskap kan även göra att pedagoger missförstår varandra och det uppstår 

maktkonflikter. Jag kände att jag inte var den pedagog jag hade för avsikt att vara. Var gick 

det fel? 
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Syfte & frågeställning 

 
Syftet med denna vetenskapliga essä är att undersöka och reflektera kring de konflikter som 

uppstår mellan mig och min kollega gällande inomhusmiljön på förskolan. Jag vill synliggöra 

min respektive min kollegas roll i det hela samt ta reda på varför vi handlade som vi gjorde. 

Jag kommer föra en diskussion om hur maktfördelningen mellan oss såg ut och hur konflikter 

mellan pedagoger kan påverka barnen. Jag kommer undersöka betydelsen av att ha en god 

inomhusmiljö på förskolan, och barnens delaktighet i utformningen av den.  

 

När pedagoger som arbetat i flera år på olika avdelningar, tillsammans ska bilda nya 

arbetsgrupper uppstår ibland konflikter. Jag upplever att konflikterna uppkommer innan 

pedagogerna har arbetat ihop ett arbetssätt och kommit överens om gemensamma 

förhållningsregler som alla parter känner sig nöjda med. Alla har sina egna föreställningar och 

erfarenhet om hur en avdelning ska utformas och vilka regler som ska tillämpas. Det är när de 

ska sammanflätas som meningsskiljaktigheter kan uppstå. Även barnen blir påverkade av 

förändringar och jag upplever ofta att barngruppen då blir instabil och lite rörig, exempelvis 

när nya barn eller pedagoger tillkommer. Det kan även uppstå när pedagoger som i min 

berättelse pratar förbi varandra, när gränserna suddas ut och barnen provar på nytt vad som är 

gångbart på avdelningen. 

 

Min förhoppning är att andra pedagoger kan, om de hamnar i liknande situationer, använda 

min text för inspiration i sina reflektioner och diskussioner.  

 

Utifrån detta syfte kommer jag undersöka följande frågeställningar:  

 

• Vad kännetecknar en bra pedagogisk inomhusmiljö?  

• Hur får man till bra samarbeten och samarbetsformer i ett nytt arbetslag? 

• Hur påverkar maktfördelningen mellan pedagogerna det pedagogiska arbetet i 

förskolan? 
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Metod och etiska överväganden 

 
I min vetenskapliga essä kommer jag för att reflektera över dilemmat använda mig av Reggio 

Emilia pedagogiken. Detta för att påvisa vikten av att miljön som barnen vistas i varje dag är 

genomtänkt och pedagogisk. Jag kommer också reflektera kring kunskapsperspektivet utifrån 

Aristoteles bok Den Nikomachiska etiken och där främst fokusera på de tre 

kunskapsformerna; episteme, techne och fronesis. Sist men inte minst kommer jag att 

reflektera utifrån ett maktperspektiv med utgångspunkt i några av Foucaults tankar kring 

makt.  

Vetenskaplig essä 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete som en vetenskaplig essä. Formen vetenskaplig 

essä, såsom vi använder den på Södertörns högskola, är utformad av bland annat Lotte 

Alsterdal, tidigare lektor och forskare vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns 

högskola, och är avsedd att användas som en skrivmetod för studenter med yrkeserfarenhet 

(Alsterdal 2014, s. 51). Jag befinner mig nu på slutsträckan av min utbildning till förskollärare 

och anser att essäskrivandet är en bra metod för mig att använda för att reflektera över ett 

dilemma från min yrkesverksamma tid då jag arbetade som outbildad barnskötare. Min tanke 

var att med den kunskap jag fått, i och med utbildningen, bringa klarhet i mitt och min 

kollegas handlande i den valda situationen.  

 

Min vetenskapliga essä inleds med en berättelse där jag reflekterar över mina handlingar i 

situationer som uppstod i min vardag. Jag har valt att skriva om en händelse som kommer 

tillbaka till mig med jämna mellanrum och som skaver på flera plan. Jag har arbetat med 

texten under en längre tid, vilket gjort att känslorna jag känner för den har vuxit. Journalisten 

och författaren Jo Bech-Karlsen skriver i boken Jag skriver, alltså är jag att ”Formen du 

skriver i är berättande, det vill säga du visar närhet och personligt engagemang genom ett så 

kallat inifrån-perspektiv” (Bech-Karlsen 1999, s. 32). Känslorna till sin text kan bli väldigt 

starka då berättelsen är så naken och nära en själv. Man arbetar med texten under en sådan 

lång tid att den blir som en del av ens familj som man dagligen har kontakt med.  
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Reflektion 

Berättelsen följs av en reflektion där jag som författare reflekterar över min del i dilemmat. I 

reflektionsdelen försöker jag som författare byta perspektiv och se dilemmat ur andras 

synvinklar. Forskaren och docenten Maria Hammarén skriver i boken Skriva- en metod för 

reflektion att när man tar en annan persons perspektiv ska man göra det helhjärtat och vara 

sann mot både sig själv men även mot den andra personen, “att ta den andre på det fulla allvar 

som visar sig i att du villigt prövar dina ståndpunkter på det sätt de blir ifrågasatta” 

(Hammarén 2005, s. 51). För att ta någon annans perspektiv krävs att man är villig att 

reflektera över sina egna brister. Man reflekterar över sin yrkeserfarenhet genom att både vara 

den som riktar blicken mot dilemmat, samtidigt som man är den som får blicken riktad mot 

sig.  Docenten i pedagogik Inge Johansson beskriver reflektion i boken Kvalitet i förskolan 

och under de första skolåren: 

 

Relationen mellan frågan, dess innebörd och svaret blir en typ av 

kvalitet genom den process som leder till ökad insikt. Väl 

genomtänkta och medvetet formulerade frågor leder enligt detta 

synsätt till att svar erhålls som är klargörande och leder i sin tur till 

ökad insikt hos den som svarar. Svaren ger alltså den som besvarar 

frågan större självinsikt genom den egna reflektionen över svarets 

innehåll (Johansson 1995, s. 32).  

 

Jag har reflekterat över texten enskilt men även med mina arbetskamrater samt i mindre grupp 

tillsammans med kurskamrater på Södertörns högskola. Gruppen bestod av fem studenter och 

en handledare som har träffats varannan vecka och handlett varandra. Till varje sammankomst 

har vi läst varandras texter och givit samt fått konstruktiv kritik. Under första skrivseminariet 

fick vi läsa upp vår berättelse högt. Jag anser att det var bra att få höra min text högt och 

omedelbart få feedback på den från gruppen samt handledaren. I de diskussioner jag deltagit i 

har det framkommit att mitt dilemma är vanligt. Det förekommer ofta i och med att nya och 

gamla pedagoger med sina olika erfarenheter och kunskaper skall arbeta fram ett fungerande 

och pedagogiskt arbetslag. Om inte pedagogerna gemensamt tar ett steg tillbaka och 

reflekterar över situationen och hur den kan gynna barnen, uppstår ofta konflikter, vilket i 

slutändan kan bidra till dålig stämning och prat bakom ryggen. 
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Jag vill med min reflektion undersöka vikten av att pedagoger kommunicerar med varandra 

innan de handlar, samt att de har barnens bästa i fokus. Jonna Hjertström Lappalainen, doktor 

i filosofi och lärare samt forskare vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola 

skriver i boken Reflektionens gestalt att ”denna förmåga att stanna upp eller ta ett steg tillbaka 

för att betrakta sina känslor eller begär beskriver vi som människans förmåga till reflektion” 

(Hjertström Lappalainen 2009, s. 18). Genom att reflektera över mitt och Britts handlande får 

jag möjlighet att se var vi brast i vårt handlande och utifrån det kunna agera annorlunda i 

framtiden.  

 

Olika synvinklar 

Jag kommer försöka tolka hur barnen och Britt såg på situationerna, för att försöka få ett 

bredare perspektiv. Genom att jag som yrkesverksam pedagog får rikta blicken mot mig själv 

har jag möjlighet till ökad förståelse för min del i dilemmat. Reflektion är något jag använder 

i mitt vardagliga arbete på min nuvarande arbetsplats, då jag tillsammans med mina kollegor  

reflekterar över barngruppen och vårt förhållningssätt för att säkerställa att alla barn få det de 

har rätt till. Detta ligger även i linje med vad som står i läroplanen för förskolan: “Förskolan 

ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i 

begreppen kunskap och lärande” (Skolverket 98/16, s. 6). Vi är ålagda att se till att vi i 

arbetslaget för diskussioner för att hålla en hög kvalitet på undervisningen vi bedriver. 

 

Etiska överväganden 

Vid essäskrivandet är det av största vikt att inget eller ingen går att identifiera utan alla ska 

göras anonyma. De fyra begreppen som vi enligt Vetenskapsrådet skall användas är; 

anonymitet, sekretess, tystnadsplikt och konfedensialitet. Sekretess betyder att jag som 

pedagog inte får föra vidare information om barnen eller kollegor till utomstående, inte heller 

skrivna handlingar som till exempel kartläggningar eller liknande får föras vidare så att 

utomstående kan få tag på den informationen. Anonymisering betyder att inga personer ska gå 

att identifiera. Med konfedensialitet menas att man inte får föra vidare information som man 

fått i förtroende, det vill säga obehöriga ska inte kunna ta del av de uppgifterna 

(Vetenskapsrådet 2017). För att följa Vetenskapsrådets rekommendationer har personer och 

platser i min text drag och utformningar från olika personer och platser jag mött under min 

yrkesverksamma tid. Detta för att anonymisera alla inblandade. 



 13 

Reflektion 

 
I förskolans värld sker det ofta personalbyten. På de arbetsplatser jag arbetat på är det ofta 

pedagogerna som är unga och ofta outbildade som slutar. Anledningarna till att de väljer att 

göra uppehåll i eller avsluta sina anställningar upplever jag ofta är för studier, resa eller 

föräldraledighet. Ibland är det flera personer på samma avdelning som slutar. Detta gör att det 

måste ske en omorganisering på förskolan för att försöka bibehålla den pedagogiska kvalitén 

på alla avdelningarna. Det var detta som hände i mitt fall. Britts kollega valde att ta 

tjänstledigt vilket gjorde att det fattades en pedagog i det arbetslaget. Jag fick då frågan om 

jag ville börja arbeta där, vilket jag såg som ett bra tillfälle att få arbeta och utvecklas 

tillsammans med en erfaren kollega.  

 

I läroplanen står att “miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (Skolverket 98/16, 

s. 9). Kan det vara så att jag tagit fasta på just den meningen? Att jag, när jag klev in på 

avdelningen, gjorde bedömningen att miljön inte var som jag ansåg att den skulle vara, och 

därför kände att jag ville göra om den. Jag hade föreställningen om att jag och Britt skulle 

flyta ihop och bli ett harmoniskt arbetslag på en gång. Att mina idéer var så bra att jag inte 

behövde förankra dem hos henne innan jag satte igång. Jag utgick från att Britt tänkte som jag 

gjorde, att hon också ansåg att miljön var undermålig och behövde göras om. Eventuellt 

gjorde hon också det, men att sättet jag utförde ommöbleringen på gjorde att hon och jag blev 

irriterade på varandra med resultatet att barnen blev osäkra och inte visste vem de skulle lita 

på och vems regler de skulle rätta sig efter. Jag och Britt hade båda ryggsäckar fyllda med 

kunskap och erfarenheter, men vi lät inte den andre ta del av innehållet, vilket gör att vi får 

svårt att förstå den andres tankar. 

 

I boken Vad är kunskap? skriver idéhistorikern, forskaren och läraren på den pedagogiska 

institutionen vid Linköpings universitet Bernt Gustavsson att ”kunskap bärs av människor 

men vi kan bära den på olika sätt” (Gustavsson 2002, s. 40). Det anser jag är ett bra sätt att 

förklara vår situation på. Problemet var att Britt bar på sin kunskap och jag på min. Hur skulle 

vi tillsammans hitta sätt att kunna sammanföra våra kunskaper så att de gynnar den 

pedagogiska inomhusmiljön på förskolan? Kanske hade vi liknande åsikter och tankar, men 

när vi la fram dem utan att ha diskuterat med varandra, blev resultatet att vi trampade 

varandra på tårna och stämningen blir irriterad. 
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Gustavsson skriver “På samma sätt kan vi säga att en enskild människa ständigt förändrar sin 

kunskap genom att hon lär sig nya saker och får nya perspektiv på tillvaron. På det sättet kan 

vi säga att kunskap är något vi skaffar oss i en ständigt pågående process” (Gustavsson 2002, 

s. 40). Hade vi tagit oss tid att lyssna på varandra och tagit in den andras tankar och kunskap 

så anser jag att vi båda hade vunnit på det. Vi hade kunnat fylla våra ryggsäckar med mer 

kunskap som inte fanns där innan och jobba vidare och utveckla de idéer vi tillsammans 

kommer fram till. Jag hade kunnat få ta del av Britts teoretiska kunskaper och Britt hade 

kunnat få ta del av mina idéer och kunskaper om den pedagogiska miljön, där jag anser att 

hennes kunskap brister. 

 

Samtidigt kan jag inte undgå att tänka på hur Britt reagerade. Hon hade en negativ inställning 

till mina försök att förbättra inomhusmiljön. Vad hade hänt om hon kommit in och utbrustit - 

Oj, här var det omgjort, det ska bli kul att se barnens reaktioner. Kom så hämtar vi dem och 

visar dem tillsammans. Då hade jag kanske flyttat fokus från hennes negativitet och istället 

lagt energin på att presentera miljön för barnen. Nu glömdes barnen bort och all min energi 

gick åt att förstå och tolka Britts reaktion. Hade vi kommunicerat mer med varandra och 

barnen, hade vi kunnat arbeta fram en miljö baserad på deras intressen och på vad de vill 

utforska, vilket även är något som Reggio Emilia pedagogiken förespråkar.  Reggio Emilia 

pedagogiken lägger stor vikt vid att följa barnen. Pedagogerna ska genom att diskutera med 

barnen och observera deras lek få en inblick i vad som intresserar barnen och utforma 

verksamheten och miljön utifrån det.  
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Pedagogisk inomhusmiljö 
 

Jag kommer här diskutera den pedagogiska inomhusmiljön, och har valt att göra det genom 

Reggio Emilia pedagogikens glasögon, och då främst för att se vad som anses vara en bra 

inomhusmiljö.  

Reggio Emilia 

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som grundades i norra Italien. Grundaren var Loris 

Malaguzzi (1921–1994), som 1963 startade upp och senare vidareutvecklade förskolorna i 

staden Reggio Emilia. Att beskriva Reggio Emilia pedagogiken är svårt. Vilket jag anser till 

stor del beror på det översättaren Marika Gedin skriver i boken Från Fröbels gåvor till 

Reggios regnbåge att ”Malaguzzi själv skrev väldigt lite om sitt arbete och sina idéer. En 

grundläggande tanke hos honom är att han ser pedagogiken som en föränderlig process och 

han var därför tveksam till att stänga in sina idéer i en nedskriven text” (Gedin 1995, s. 100). 

Detta ger utövarna utrymme att fritt tolka hans ord och använda mer eller mindre av det han 

ansåg vara viktigt för barns utveckling och lärande. Det gör även att det är svårt att säga vad 

som kännetecknar en Reggio Emilia inspirerad förskola.  

Grethe Kragh-Müller, docent vid Aarhus universitet, skriver i boken Goda lärmiljöer för barn 

att ”en av de saker som karaktäriserar pedagogiken i Reggio Emilia är ett särskilt fokus på 

goda lek- och lärmiljöer för barnen- detta för att göra vardagen så spännande och utvecklande 

som möjligt för barnen” (Kragh- Müller 2012, s. 39). Miljön har en central plats i Reggio 

Emilia pedagogiken tillsammans med bland annat reflektion och dokumentation där barnen 

ska ges möjlighet att själva reflektera över sitt lärande. Hillevi Lenz Taguchi, lektor på 

lärarhögskolan i Stockholm skriver i boken Varför pedagogisk dokumentation? om det synsätt 

som kännetecknar Reggio Emilia pedagogiken:  

Det är i kommunikation med omvärlden, via språket, kroppsspråket och alla 

våra andra uttryck (bild, konst, musik och rörelse osv.) som vi tillsammans 

skapar en gemensam mening och innebörd. Det är därför Malaguzzi menade att 

alla våra 'hundratals' språk [...] är så viktiga, för att vi ska kunna skapa mening 

och innebörd i våra liv (Lenz Taguchi 1997, s. 18).   

Inom Reggio Emilia arbetar man ofta temainriktat, vilket innebär att pedagogerna fångar upp 

ett av barnens intressen och låter dem fördjupa sig i det och genomsyra verksamheten. Genom 
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att använda sina observationer kan pedagogerna följa barnens intressen och utefter det 

utforma en miljö som är föränderlig. Pedagogen har ofta inte en framträdande roll, utan ses 

mer som en medforskare som genom observationer följer barnen och deras intressen. 

Inlärning sker i relationer mellan pedagoger och barnen. Pedagogerna utformar miljön efter 

de intressen som de ser, i sina observationer och dokumentationer, att barnen har. Detta 

beskrivs även på Reggio Emilia Institutets hemsida: 

Genom att observera, dokumentera och tolka det man ser […] kan pedagogen 

lättare se och förstå barnen. De pedagogiska dokumentationerna möjliggör 

också ständig omprövning. Pedagogerna och barnen, men även andra 

pedagoger, föräldrar, politiker och än fler vara delaktiga och reflektera i 

efterhand, vilket kan leda till nya upptäckter långt senare (Reggio Emilia 

Institutet 2017).  

 

Reggio Emilia pedagogiken beskrivs snarare som en filosofi än som en metod som går att 

kopiera, ett förhållningssätt där barnen ses som kompetenta och ska ha ett stort inflytande 

över sin vardag. Pedagogiken lyfter vikten av att kommunicera, att lärandet sker i samspel 

med varandra och barnen ska ges möjlighet att vara delaktiga i sitt egna lärande (Reggio 

Emilia institutet 2017). Det är även viktigt att vi pedagoger är nyfikna och intresserar oss för 

det barnen har att berätta och visa. Pedagogen Karin Wallin skriver i boken Flygande mattor 

och forskande barn att ”man anser att kunskap skapas i en relation och betonar därför även 

den vuxne pedagogens roll som utmanare och ”medforskare”” (Wallin 1993, s. 105). Det är 

en viktig del i arbetet med att hitta och följa barnens intressen, att vi pedagoger är med i 

barnens lek för att försöka se var de kan bygga vidare på deras intressen, vilket betyder att 

pedagogen tillsammans med barnen forskar vidare tillsammans. 

 

Under reflektionen över mitt handlande inser jag att jag omedvetet hade Reggio Emilias 

filosofi som utgångspunkt när jag kom till avdelningen. Att jag haft det förhållningssättet 

angående miljön har jag inte tidigare reflekterat över, utan är något jag upptäckt nu när jag 

genom mina studier fått möjlighet att läsa om just Reggio Emilia pedagogiken. Reggio Emilia 

pedagogiken anser att en god inomhusmiljö innehåller material som gör att barnen i alla lägen 

kan uttrycka sig med alla sina språk. Skapandematerial och lekmaterial ska stå på låga hyllor 

som gör att det är tillgängligt för barnen. Gedin citerar Loris Malaguzzi i boken Från Fröbels 

gåvor till Reggios regnbåge ”Om man vill lära känna barnen måste man också lära känna 
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deras värld” (Gedin 1995, s. 103). Jag tolkar mitt handlande som ett försök att lära känna 

barngruppen och att de skulle få ett första intryck av mig som en tillåtande, påhittig och 

nytänkande pedagog. Jag hade för avsikt att göra miljön tillgänglig men brast då barnen inte 

fick möjligheten att vara delaktiga, med undantag för pojken som ville sitta och rita på golvet. 

Vad Britt hade för avsikter med miljön vet jag inte. Då miljön enligt mig inte var direkt 

inbjudande, ställer jag mig frågan om hon faktiskt menade det hon sa till mig, att hon ansåg 

att ju mer saker man plockade fram, desto mer fick man som pedagog städa. En sådan 

uppfattning är inte heller pedagogiskt, vilket gör att vi båda brast på den punkten. Hade vi 

båda haft en mer pedagogisk inställning till inomhusmiljön, hade vi kanske, precis som 

Reggio Emilia pedagogiken förespråkar, varit medforskare och sett miljön som den tredje 

pedagogen. 

Miljön som den tredje pedagogen  

Inom Reggio Emilia pedagogiken har miljön en central roll och den kallas ofta för Den tredje 

pedagogen. Den första pedagogen är barnet som tillsammans i barngruppen lär och hjälper 

varandra. Pedagogen är den andra pedagogen, som stöttar barnet i bakgrunden utan att ta allt 

för mycket fokus från barnet. Miljön är den tredje pedagogen, som ska inspirera och stimulera 

barnen, så pass att den i princip kan räknas som en pedagog. Den ska utformas för att barnen 

ska få möjlighet att uttrycka sig på alla sätt de kan. I det pedagogiska ansvaret som vilar på 

oss pedagoger är det av stor vikt att vi kan se vilka hinder men även möjligheter som den 

pedagogiska miljön består av. Detta ska göras möjligt med hjälp av observationer som sedan 

diskuteras i arbetslaget. ”Det anses vara pedagogernas och föräldrarnas uppgift att skapa 

inspirerande miljöer för barnen- rummen ska vara spännande och väcka nyfikenhet” (Kragh- 

Müller 2012, s. 55). Vi pedagoger ska utforma en miljö som följer och utmanar barnen inom 

deras intressen samt utgå från deras nyfikenhet och vilja att veta mer.  

 

Min erfarenhet säger att det ofta händer mycket med barnens utveckling under sommaren, det 

som var deras största intresse innan sommarlovet är kanske inte lika intressant på hösten. Då 

är det viktigt att alla pedagoger är lyhörda och försöker se var barnens intressen ligger samt 

vara medvetet närvarande. Att vara en medveten pedagog beskriver förskollärarna Jenny 

Biteus och Teres Engholm i boken Utveckla barns inflytande. En pedagog som är medvetet 

närvarande arbetar i nära relation med barnen. Reflektionen sker gemensamt med barnen och 

pedagogen lyssnar in deras tankar och funderingar för att sedan kunna utforma en lärmiljö 

som utmanar barnens utforskande (Biteus & Engholm 2016, s. 35). För att ge barnen 
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möjlighet att påverka sin miljö på förskolan, krävs att vi pedagoger ger dem möjlighet att 

använda alla sina språk. Vi kan inte enbart lyssna på vad de säger utan bör även följa deras 

lek och samtal samt intressera oss för vad de målar och bygger. Detta för att upptäcka var 

deras intressen för tillfället ligger och utforma miljön därefter. Jag anser att en bra pedagogisk 

miljö är en miljö där barnen väljer att vara. Den följer deras intressen vilket gör att de känner 

att de har inflytande över sin vardag. Enligt Reggio Emilia Institutet ska miljön ”stimulera 

och inspirera barnen. Rum som utmanar och uppmuntrar till utforskande och 

kunskapsskapande. En miljö som skapar möten, kommunikation, lek, utforskande och 

lärande” (Reggio Emilia Institutet 2017). Barnen ska aldrig begränsas eller hindras i sin vilja 

att uttrycka sig, utan ges möjlighet att utveckla alla sina uttryckssätt. De ska alltid känna att de 

när som helst ska kunna uttrycka sig och då ska det finnas material tillgängligt för dem att 

göra det. Universitetslektorn Lotta Bjervås skriver i boken Förskolan- barns första skola! om 

vikten av att pedagogerna har ett pedagogiskt syfte när det kommer till att forma 

inomhusmiljön. 

 

Hur den pedagogiska miljön är organiserad, det vill säga hur lärare i 

förskolan tänker kring samt presenterar och organiserar rum och 

material, är också en viktig del i hur pass kompetenta barn har 

möjlighet att vara och vilka kompetenser de har möjlighet att utveckla. 

Den inre miljön signalerar till barnet vilken tilltro vi har till dess 

kompetens (Bjervås 2003, s. 74). 

 

Kan det ha varit så Britt resonerade? Att hon ville starta terminen med att se vilka intressen 

barnen hade just nu och följa dem samt utforma innemiljön för att den skulle passa barnens 

nuvarande utvecklingszoner. Jag å andra sidan presenterade inte miljön för barnen, inte heller 

hade jag ett pedagogiskt syfte med hur jag utformade den, utan utformade miljön efter min 

föreställning om hur en tilltalande miljö ska vara. Men var den det för barnen? Jag tolkar 

deras reaktion som att de fysiskt visade mig att de inte förstod min avsikt med materialet, 

vilket jag inte klandrar dem för. Om man som barn kommer in i ett rum som man tror att man 

känner, anser jag att en av reaktionerna kan vara att riva det nya. Kanske för att få tillbaka det 

gamla, som det kände igen och inte överraskas av att sakerna är placerade på andra platser än 

de är vana vid. Jag anser att om barnen hade fått komma ”hem” till sin avdelning som var 

utformad precis som den var innan sommaren så skulle oroligheten i gruppen blivit mindre. 

Barnen hade kanske längtat efter vissa av leksakerna men när de kom in på den nu omgjorda 
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avdelningen så fanns sakerna inte där de minns att de var. Pedagogen och författaren Ann 

Åberg och lektorn vid lärarhögskolan i Stockholm Hillevi Lenz Taguchi skriver om vad de 

anser att vi pedagoger bör göra i utformandet av den pedagogiska miljön i boken Lyssnandets 

pedagogik:  

 

Om vi lyssnar på vad barnen behöver och intresserar sig för och 

använder det som utgångspunkt när vi formar miljön ger vi dem 

möjlighet att vara delaktiga och påverka sin egen miljö   

(Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 33). 

 

Om jag låtit barnen vara med att utforma miljön, hade de fått känna delaktighet och jag anser 

även att deras självkänsla då hade ökat. De hade givits möjlighet att använda ett av de hundra 

språk, som barn enligt Reggio Emilia pedagogiken har för att uttrycka sig. Vi pedagoger 

måste vara lyhörda för vilket material som barnen leker med, men ibland måste vi ta egna 

initiativ och plocka bort saker. Det kanske är bättre att ta bort exempelvis pusslen, om det 

blivit som den legitimerade barnpsykologen och universitetsadjunkten vid lärarhögskolan i 

Stockholm, Elisabeth Nordin-Hultman skriver i boken Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande. ”Pusslen hade hon lagt så många gånger att de måste läggas med baksidan 

upp för att ge lite spänning” (Nordin- Hultman 2013, s. 56).  

 

Jag anser att i förskolans värld är pengar en bristvara, vilket gör att man inte kan köpa in nya 

saker utan de gamla får hänga med tills de går sönder. Barnen kanske visar stort intresse för 

att lägga pussel men bristen på varierat material gör att de inte ges någon utmaning i 

pusselläggandet. De möts ständigt av samma motiv och de har lagt dem så många gånger att 

de tappat intresset för dem. Det är då vi pedagoger måste ta till vår kreativitet och komma 

med idéer som kan hjälpa barnen att väcka liv i det avsvalnade intresset. Man kanske inte 

behöver köpa nya pussel utan barnen kan få göra ett eget. Om de får välja motiv på pusslet så 

ges de inflytande över aktiviteten. De ges då möjlighet att i samspel med oss pedagoger 

uttrycka sig på det språk de känner sig bekväma med. De har då fått använda flera av de 

hundra språk som Malaguzzi anser att barn har. 

 

 

 



 20 

De hundra språken  

Inom Reggio Emilia pedagogiken talas det ofta om ”de hundra språken”. Det uttrycket 

myntades av Loris Malaguzzi i dikten ”De hundra språken” (se bilaga 1). Dikten handlar om 

att barn har många uttryckssätt och att de ska ges möjlighet att använda dem, exempelvis 

genom tal, rörelse, musik, teater, matematik och så vidare (Reggio Emilia institutet 2017). 

Detta är även något som finns skrivet i förskolans läroplan, vilken jag anser har influerats av 

Reggio Emilia pedagogiken. I den står ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp 

av tal- och skrivspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande” (Skolverket 98/16, s. 7). Såsom jag tolkar läroplanen ligger det i vårt 

uppdrag att ge barnen möjlighet att uttrycka sig på flera sätt och att de behöver det för att 

utvecklas. Detta menar jag även är Malaguzzis poäng när han i dikten skriver:  

 

Barnet har hundra språk, hundra händer, hundra tankar, hundra sätt att tänka, att 

leka och att tala på, hundra alltid hundra 

sätt att lyssna, att förundra att tycka om, hundra lustar, att sjunga och förstå, 

hundra världar, att uppfinna, hundra världar, att drömma fram.  

/Loris Malaguzzi (reggioemiliasvanner.se, 2017). 

Om barnen ska kunna uttrycka sig på så många sätt som möjligt, behöver de ges friheten att 

använda det material som för stunden tilltalar dem, utan att begränsas av oss pedagoger menar 

Reggio Emilia institutet ”Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig 

på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn 

använder i sitt lärande och utforskande av världen” (Reggio Emilia Institutet 2017). Eller 

behöver de begränsas för att inspireras? Jag anser att det ibland också kan bli för mycket, att 

vi pedagoger begränsar barnen genom att överösa dem med material i vår strävan efter att det 

ska göra dem inspirerade och utveckla deras lärande. Jag anser även att Malaguzzi är kritisk 

till skolan och hur kunskapen lärs ut till barnen, vilket han skriver i dikten ”Ett barn har 

hundra språk”: ”Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra) men berövas 

nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen” /Loris Malaguzzi 

(reggioemiliasvanner.se, 2017). Jag tolkar det som att han menar att om man tar bort 

materialet, tar man bort barnens möjligheter att uttrycka sig. Men är det alltid positivt att ha 

allt material tillgängligt? Jag anser att det kan vara både positivt och negativt, att barnen kan 

bli förblindade av allt de ser och därför inte väljer något alls. Det jag har märkt under min 
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yrkesverksamma tid, är att barnen kan bli mer inspirerade om det finns lite material framme, 

men som byts ofta. I min berättelse fanns det inte mycket material framme, men barnen som 

lekte på mattan hade ändå påbörjat en lek, vilket visar på att barnen själva skapade ett sätt att 

uttrycka sig på utan hjälp av massa material. De följde sina intressen och formade en lek 

utefter det.  

Professorn i pedagogik vid Stockholms universitet Gunnar Sundgren beskriver de tankar som 

John Dewey, en amerikansk filosof och psykolog har, i Boken om Pedagogerna. Han skriver 

att Dewey anser att pedagogerna ska ha barnens intresse som utgångspunkt i det dagliga 

lärandet. Om vi pedagoger saknar kunskap om barnens värld, blir pedagogiken ytlig 

(Sundgren 2013, s. 104). Detta borde jag haft i åtanke innan jag började flytta runt möblerna. 

Jag kunde tillsammans med barnen diskuterat deras intressen, och med deras hjälp utformat 

en för dem tilltalande och inspirerande miljö. Kragh-Müller menar att vi pedagoger måste 

vara målinriktade och genom att ha blicken mot de pedagogiska målen kan vi följa barnens 

intressen, vi måste även vara flexibla för att kunna utforma miljön utefter barnens egna 

utvecklingszoner (Kragh-Müller 2012, s. 66). Jag följde inte barnens intressen när jag 

utformade miljön, men jag anser att jag gjorde det när jag tillät pojken som ville rita att flytta 

aktiviteten till golvet vid fönstret. Han fick följa sin kreativitet som han kände var bäst i solen 

vid fönstret. 

 

Var ville jag komma med mitt handlande? Enligt läroplanen ska barnen erbjudas en miljö som 

lockar, inspirerar och utmanar barnen till aktivitet och lek (Skolverket 98/16, s. 6). Detta anser 

jag inte att jag gjorde, utan jag följde mina tankar om vad barnen inspirerades av, vilket inte 

stämde med verkligheten. Barnen visade att deras intresse just där och då låg på byggleken. 

Hade jag tagit tillvara på den så kunde vi ha utformat miljön med deras duplobygge som 

utgångspunkt. Det hade kanske höjt deras självförtroende, och fått dem att känna att jag 

trodde på dem och deras idéer. Då hade jag varit en bättre ledare för barnen än vad jag anser 

att jag var i den verkliga situationen. Hade Britt dessutom haft en mjukare ton när hon 

tillrättavisade mig, så hade jag ansett att hennes ledarskap varit mer tydligt och lagt fokus på 

vad hon sa istället för att lägga all energi på hur hon sa det. 
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Ledarskap  
 

I boken Interkulturellt ledarskap skriver Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell 

pedagogik, att ledarskapet handlar om att leda i en viss riktning “där ledaren har ett stort 

personligt ansvar och självständig roll” (Lahdenperä 2012, s. 18). Jag hade förväntat mig att 

Britt skulle vägleda mig samt vara en stor inspirationskälla som jag kunde lära mig mycket 

av. Min åsikt är att hon visade ett väldigt osäkert och svagt ledarskap. Jag upplevde att hon 

var den som backade och avvaktade, när det egentligen var en roll som låg på mig som 

nytillkommen pedagog. Jag anser att hon visade prov på ett så kallat låt gå-ledarskap vilket 

Lahdenperä menar är ”bland det mest negativa som man kan vara med om” (Lahdenperä 

2012, s. 36). Hon ignorerade att jag hade gjort en ommöblering och valde istället att reagera 

med ett ”oj då”, för att sedan gå därifrån. Jag hade önskat att hon där och då hade berättat för 

mig hur hon kände och att hon inte uppskattade att jag tog egna initiativ utan hennes vetskap. 

 

I artikeln ”Ledarstilar” står att det finns flera olika sätt för en ledare att utöva sitt ledarskap. 

Tre av dessa är; auktoritär ledarstil (autokratisk), vilket innebär att ledaren säger åt dem som 

är underordnade hur och vad de ska göra. Deltagande ledarstil (demokratisk), där ledaren och 

medarbetarna gemensamt är delaktiga i besluten. En ledare som använder sig av en 

delegerande ledarstil, litar på medarbetaren och är villig att erkänna att hen inte hinner med 

allt utan delegerar ut arbetsuppgifterna (Ledarstilar 2013). Om Britt, enligt mig, haft ett bra 

ledarskap så skulle hon till en början använt sig av den auktoritära ledarstilen och hon skulle 

motiverat den med att hon hade kunskapen om avdelningen och barngruppen. Hon skulle gett 

mig tydliga direktiv om vilka regler som gällde, hur dagen skulle se ut och vilket ansvar jag 

till en början skulle ha. Jag påstår att den ledarstilen är bra att använda när det kommer in en 

ny pedagog på avdelningen, och att den används tills alla inblandade lärt känna varandra och 

rutinerna och den nyanställda kommit in i sina arbetsuppgifter. När det sedan gått en tid och 

jag, Britt och barngruppen lärt känna varandra, skulle hon ha använt sig av en demokratisk 

ledarstil. Hon skulle lyssnat in mina förslag och tankar, och vi kunde gemensamt arbeta fram 

ett arbetssätt som vi ansåg var det bästa för både oss och barngruppen. Då kunde Britt även ha 

använt sig av en delegerande ledarstil, där hon hade delegerat ut uppgifter för att underlätta 

för sig och för att arbetsuppgifterna skulle fördelas mer jämnt mellan oss. 
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Psykologen Gunilla Guvå skriver i boken Från JAG till VI att ”det är nödvändigt att 

tydliggöra ledarskapet för att få ihop en grupp” (Guvå 2016, s. 106). Min åsikt är att det var 

Britts uppgift som arbetslagsledare att med ett tydligt ledarskap presentera, informera och 

vägleda mig som ny pedagog genom den första tiden på avdelningen. ”Det viktiga är att var 

och en i arbetslaget är klar över vilka mål som gäller och vad som är den gemensamma 

uppgiften” (Guvå 2016, s. 107). Jag och Britt hade, när vi träffades innan sommaren, enbart 

talat om barngruppen inte om hur arbetsuppgifterna skulle delas mellan oss. Min åsikt är att 

det är av stor vikt att den som kommer ny till en avdelning får tydliga direktiv av 

arbetslagsledaren, gärna innan hen börjat, för att kunna förbereda sig inför sina kommande 

arbetsuppgifter. Det måste finnas en tydlighet mellan den pedagog som sitter på kunskapen 

och erfarenheten och den som kommer som ny på avdelningen, för att förhindra missförstånd 

och osämja. 

 

Ledarskap är något jag har reflekterat över nu under min utbildning till förskollärare, då jag 

snart inte är en följare utan ska axla ansvaret av en ledare. När jag blickar tillbaka på mig 

själv, innan jag började studera, och ser på min roll som ledare över barngruppen upptäcker 

jag att jag handlade likadant som i berättelsen även lång tid efter att den utspelat sig. Jag 

handlade helt utifrån mig själv. Upplevde jag att en hylla eller pennor stod på fel plats så 

ändrade jag det utan att tänka på att jag skulle diskutera beslutet med barnen eller kollegorna. 

När vi skulle skapa var jag noga med att alla skulle göra lika, gärna efter en mall. Detta gjorde 

att det fanns ingen eller mycket liten plats för barnen att använda sin egna fantasi. Jag anser 

att jag vid den tiden inte var en ledare som tillvaratog barnens nyfikenhet och tankar och 

utformade deras vardag utefter det, utan jag var en person som ville att barnen skulle lyda 

mig, göra som jag sa och inte ifrågasatta mitt beslut. Sedan började jag studera och fick 

kunskap om barnens rättighet att vara delaktiga och kunna påverka sin vardag. Detta gjorde 

att jag släppte allt ledarskap och blev extremt tillåtande, så tillåtande att jag i princip tillät allt 

och skulle ta tillvara på alla barns idéer samtidigt och hela tiden. Jag påstår att jag nu när jag 

snart är färdig med min utbildning har hittat en balans mellan dessa två i mitt ledarskap. Jag 

försöker få barnen intresserade och involverade i de aktiviteter vi har.  

 

Stefan Svenningsson docent i företagsekonomi och Mats Alvesson professor i 

företagsekonomi, båda verksamma på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, beskriver i 

boken Ledarskap, ledarskap som “förmåga att se helheten och få människor att höja blicken 

och om att skapa entusiasmerande medarbetare. Inte sällan nämns att detta ledarskap handlar 
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om att lyssna, kommunicera visioner och vara tydlig” (Sveningsson & Alvesson 2014, s. 14).  

Jag hade kanske för höga förväntningar på hur den första tiden på avdelningen skulle vara. 

Kanske så höga att mina förväntningar var svåra att uppnå. Vad hade hänt om jag inte hade 

haft de förväntningarna? Då kanske jag hade gått in och deltagit i verksamheten, och inte 

försökt att ändra på den, med resultatet att det istället för irritation legat ett lugn över 

avdelningen. Det enda ögonblick jag anser att Britt var tydlig i sin roll som förskollärare, var 

när hon tydligt markerade att hon ansåg att jag handlat fel i och med att jag ryckte upp barnen 

från deras lek. Då, när jag var mitt i situationen, kände jag mig förnärmad och förödmjukad. 

Jag kände att hon ville sätta mig på plats, genom att tala om för mig att jag handlade fel. Nu i 

efterhand anser jag att hon till viss del gjorde rätt. ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder” (Skolverket 98/16, s. 4). Hon följde 

förskolans läroplan genom att göra mig uppmärksam på att barnen har rättigheter och att jag 

inte hade rätt att köra över dem och därmed vara en dålig förebild för dem. Jag anser dock att 

sättet hon la fram sina åsikter på var oprofessionellt. Hade hon tagit mig åt sidan och där 

framfört sina synpunkter, anser jag, att jag antagligen inte hade tagit emot kritiken på ett 

negativt sätt, utan sett det som ett sätt för henne att hjälpa mig utvecklas som pedagog. Enligt 

mig hade hon då haft ett mer professionellt förhållningssätt. Samtidigt anser jag att vi alla är 

människor, och att hennes sätt att reagera kanske var ett resultat av att vi sedan morgonen 

varit irriterade på varandra och att det blev droppen som fick bägaren att rinna över. Min åsikt 

är att både jag och Britt inte hade ett professionellt förhållningssätt. Hon hade det inte 

gentemot mig och jag hade det inte varken mot Britt eller barnen på mattan. 

 

Professionellt förhållningssätt? 

Varje pedagog i förskolan ansvar för att deras förhållningssätt gentemot barnen är 

professionellt. Psykologen och familjeterapeuten Margareta Öhman skriver i boken Hissad 

och dissad - om relationsarbete i förskolan, om pedagogens roll som förebild ”Pedagogen är 

viktig som förebild och hennes sätt att samspela och vara tillsammans med barn påverkar 

deras lärande” (Öhman 2008, s. 144). När både jag och Britt brister i vårt förhållningssätt, kan 

det bidra till att barnen istället för att koncentrera sig på, i det här fallet bygget med 

duploklossar, har fokus på hur jag och Britt brister i samspelet med varandra. De kan då ha 

gått miste om en lärandesituation. 
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Även om jag anser att Britts förhållningssätt gentemot mig inte var det bästa så bedömer jag 

att det var mitt handlande som var starten på vår konflikt. Jag hade enbart mina egna tankar 

och åsikter i åtanke, vilket resulterade i att Britt och barnen hamnade i skymundan. Hade 

situationen sett annorlunda ut om jag hade avvaktat och försökt läsa av barngruppen och inte 

kastat mig in och försökt ändra på det som Britt och hennes tidigare kollegor arbetat fram? 

Var det detta barnen reagerade på när de kom in i rummet första gången, att det helt plötsligt 

stod nya saker framme på nya platser? Och eftersom jag inte tog mig tid att presentera dem 

blev de överraskade och överväldigade, med resultatet att de i all iver började riva och kasta 

sakerna. 

 

Den grekiska filosofen Aristoteles skriver i boken Den Nikomachiska etiken att ”vi fruktar 

uppenbarligen det skräckinjagande, och detta är för att uttrycka saken generellt ´ont´. Därför 

definierar man också fruktan som en föraning om det onda” (Aristoteles 1966, s. 84). Jag får 

känslan av att jag till en början har sån respekt för Britt att jag i princip är “rädd” för henne. 

Vad förväntade jag mig? Att hon, eftersom hon har en högre utbildning och mer erfarenhet, 

inte var villig att lyssna på mina idéer och det jag hade att säga? Varken jag eller Britt hade ett 

professionellt förhållningssätt, vilket jag visade genom att “slå det första slaget” för att inte få 

en smäll först? Det vill säga börja ändra på miljön för att förhindra att hon fick den 

uppfattningen att jag inte gjorde något. Britt å sin sida, la till en vresig ton som speglade 

hennes humör och genom att högt förklara för barnen att hon minsann inte var nöjd med sättet 

jag agerat på. 

 

“Vresiga individer vredgas lätt både över olämpliga ting och på orätta personer och mer än 

vad som är tillbörligt” (Aristoteles 1966, s. 115). Vi lät båda våra känslor styra, vilket gjorde 

att vi inte hade ett professionellt förhållningssätt varken mot barnen eller mot varandra. Jag 

använde en otrevlig ton mot både barnen och Britt, och Britt pratade illa om mig till barnen. 

Personer som är arga och vresiga, har en tendens att låta det gå ut över vem som helst som 

råkar komma i deras närhet. Jag blev den där vresiga personen. Jag stressade på barnen som 

satt och byggde på mattan, med en ton som inte var befogad, vilket jag inte förstod förens en 

lång stund efteråt när jag hade lugnat ner mig. Jag var så inne i mitt tänk om hur miljön skulle 

vara utformad, att när jag märkte att Britt inte var lika entusiastisk över det, överreagerade jag 

och handlade väldigt oprofessionellt. Enligt Aristoteles är det ”[...] inte lätt att avgöra, hur och 

gentemot vem och över vilka ting och för hur lång tid man bör vara vred, samt hur långt man 

kan gå, [...]” (Aristoteles 1966, s. 116). Det dröjde en lång stund efteråt innan jag kunde tänka 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Filosof
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klart och se hur jag brustit i kommunikationen både med Britt men även med barnen. För att 

komma överens krävs det att man läser av den andra parten. Det är något jag nu i efterhand 

önskade att jag gjort från början. Jag påstår att om kommunikationen mellan oss varit bättre så 

hade även sättet vi tilltalade varandra på varit betydligt mer professionellt. Jag hade inte den 

kunskapen om avdelningen, barnen och Britt även om jag genom mitt handlande gav sken av 

det.  
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Kunskap 
 

Vi hade kunnat samarbeta allihop. Jag och Britt kunde ha samlat hennes teoretiska kunskaper 

och sammanflätat dem med barnens teorier och idéer, för att tillsammans utforma en miljö 

som både var pedagogisk, lärorik och genomsyras av barnens intressen. ”Som jag ser det, 

bygger lärande på samspel mellan barnen, miljön och den vuxna och det är upplevelser och 

den egna nyfikenheten som utgör grunden för lärande” (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 58). 

Om vi hade samarbetat med utformandet av miljön, är jag övertygad om att kunskapsutbytet 

blivit större. Vi hade tillsammans med barnen kunnat lära oss om det som intresserade dem 

just vid den tidpunkten.  

  

Filosofen Magdalene Thomassen skriver i boken Vetenskap, kunskap och praxis om de tre 

kunskapsformerna; techne, episteme och fronesis vilka Aristoteles menar är vägarna till 

kunskap (Thomassen 2007, s. 21). Professorn i pedagogik Bernt Gustavsson skriver i boken 

Vad är kunskap?- en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, om Aristoteles 

kunskapsform Techne, som han beskriver som kunnandet om hantverk, och inkluderar alla 

verksamheter som innefattar tillverkning och framställning (Gustavsson 2002, s. 54–55). 

Gustavsson skriver även i boken Kunskapsfilosofi-. Tre kunskapsformer i historisk belysning 

om Techne, att den även kallas praktisk-produktiv kunskap, och delas då upp i praktisk- och 

produktiv kunskap. Det krävs en teoretisk kunskap för att utföra handlingarna, “kunskap i 

handling” (Gustavsson 2000, s. 31). Aristoteles beskriver episteme som vetandet eller den 

teoretiska kunskapen. Det vill säga det vi vet, det som är säkert och som inte är något vi tror. 

Den beskriver hur människan, världen och samhället fungerar och är uppbyggda (Gustavsson 

2002, s. 54). Forskaren i filosofi Christian Nilsson liknar Aristoteles kunskapsform Episteme 

med det fasta måttet på en cirkel. ”Det Aristoteles kallar episteme […], är en form av kunskap 

vars objekt är konstant: har vi väl en gång upptäckt förhållandet mellan en cirkels radie och 

dess omkrets, så behöver vi inte mäta upp det varje gång. Vi kan vara förvissade om att det 

förblir likadant även om vi tittar bort […]” (Nilsson 2009, s. 44). Episteme-kunskap är 

oföränderlig och ändras inte utan är konstant. Aristoteles ansåg att det är den kunskapen som 

inte bygger på erfarenhet, utan den kan läras in, vilket gör att oerfarna människor kan ha 

samma teoretiska kunskap som erfarna (Nilsson 2009, s. 45). I många sammanhang är det den 

kunskapen som räknas, då den går att ta på och är konstant. Fronesis beskriver den praktiska 

klokheten. Den praktiska klokhet som “sitter i kroppen”. Fronesis ställer inte frågan om vi ska 

agera utan hur vi ska agera i situationerna (Nilsson 2009, s. 48). Det är den kunskapen vi 
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inom förskolan kan jobba fram. Vi lär känna barnen enskilt och i gruppen, vilket gör att vi lär 

oss vilka metoder som krävs för att lösa eller förhindra konflikter och dilemman. Vi lär känna 

barnen så bra att vi löser konflikterna utan att tänka på vad vi gör, det bara sker.  

 

När jag började arbeta på förskola, var jag vikarie. Jag var dessutom outbildad och hade ingen 

erfarenhet, jag saknade med andra ord både den teoretiska kunskapen, episteme och den 

praktiska klokheten, fronesis. Jag minns att jag kände att de övriga kollegorna inte ville lyssna 

på mig, de kunde även säga: ”det förstår du om du utbildar dig” eller ”vi vet ju inte hur länge 

du stannar, eftersom du är outbildad”. Det är något jag alltid har i bakhuvudet och som jag 

aktivt jobbar med, att alltid lyssna på människors idéer, oavsett om det är barn, barnskötare, 

praktikanter eller förskollärare jag samtalar med. Alla har idéer som är värda att lyssna på. 

 

Trots att jag kände mig förbisedd av dåvarande kollegor stannade jag kvar och allt eftersom 

åren gick, anser jag att jag jobbade upp min fronesis, jag kunde lösa dilemman i vardagen 

utan att behöva tänka eller bli rådvill, kunskapen satt i ryggraden. När jag som jag berättade i 

min berättelse, började på en ny avdelning, där varken jag eller barnen kände varandra, påstår 

jag att min fronesis kunskap sjönk. Jag anser att en av anledningarna till att jag handlade som 

jag gjorde var att jag kände att jag inte hade samma kunskap och kontroll över vad barnen och 

Britt tidigare haft för regler eller vad de kommit överens om. Jag antar att jag hade 

föreställningen om att jag skulle behålla den fronesis kunskap jag arbetat fram i den gamla 

barngruppen och när jag märkte att så inte var fallet, föll jag enligt mig tillbaka till där jag var 

i början av min yrkesverksamma tid i förskolan. Jag handlade utan att tänka på varken barnen 

eller min kollega och jag tog mig inte tid att försöka förstå vad de ville förmedla till mig. Min 

tolkning är att det kan ha varit därför som det blev så fel. Jag fick panik över att mentalt 

slängas tillbaka i tiden och återigen känna att jag inte kunde något och att barnen inte ville 

lyssna på mig. Att det var jag som inte tog mig tid till att lyssna på dem, var inte något jag 

reflekterade över just då. 

 

När jag sedan började studera till förskollärare fick jag episteme, den teoretiska kunskapen. 

Jag fick den bland annat genom att läsa och ta till mig kunskapen och teorierna som finns i 

kurslitteraturen. ”Det är när teori och praktik möts som man lär sig” (Alsterdal, 2015). Britt 

hade episteme kunskapen i och med att hon var förskollärare, då hon under sin utbildning fått 

ta del av olika teorier och forskning. Hon hade även fronesis kunskapen, då hon arbetat med 

barngruppen en längre tid och handlade efter sina tidigare erfarenheter. Hon visar en större 
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förståelse för barnen än vad jag gjorde, vilket visades när hon ifrågasatte mitt beslut att 

avbryta barnens bygglek, för att vara med under sagostunden. Däremot anser jag att hon trots 

sin kunskap inte kommunicerade med mig på ett professionellt sätt, om att hon inte 

uppskattade förändringen jag gjorde på avdelningen. Detta gjorde att det uppstod en 

maktkamp mellan oss båda. 
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Makt 
 

Jag kommer här att reflektera över maktfördelningen på avdelningen med utgångspunkt i 

några av Michael Foucaults tankar om makt.  

 

Det finns en mängd olika relationer där makt utövas, till exempel mellan barn och vuxen, 

vuxen och vuxen, chef och anställd och så vidare. Även mellan barnen förekommer 

maktpositioner. Det barnet som först tar fram billådan, får en ledarposition över dem som 

kommer efteråt. Det barnet har en påbörjad lek som de andra, om de vill delta, måste få ett 

godkännande till. Jag kommer reflektera över de maktpositionerna som förekommer i mitt 

dilemma, det vill säga maktrelationen mellan pedagog och barn samt pedagog och pedagog, 

med hjälp av Foucaults maktteori. 

 

Michel Foucault 
 

 Frilansjournalisten Karl-Olof Andersson skriver om Foucaults historia och teori i artikeln 

”Härska och Behärska”. Michel Foucault (1926–1984) var en fransk filosof och idéhistoriker. 

Han skrev och forskade om olika områden: etnologi, historia, kriminologi, filosofi, 

pedagogik, sociologi och socialt arbete, psykologi och genusvetenskap. Han skrev inte om 

teorier och idéer som är knutna till ett specifikt område utan metoder avsedda att användas 

inom flera olika ämnen. Foucault ville att hans verk inte bara skulle läsas igenom utan skrev 

för att de som läser ska använda sig av dem. Som att han hade en låda av kunskap som de som 

ville kunde låna ur (Andersson 2013).  

 

Foucault påstår att makt är något man inte har, utan den utövas i en relation människor 

emellan (Andersson 2013). I relationen mellan mig och barnen som byggde på mattan, 

utnyttjade jag att jag hade en högre position, då jag både var pedagog och äldre än de vilket 

gav mig ett maktövertag när jag gav dem uppdraget att plocka undan. Sättet jag stod på kan 

även det ha haft en inverkan på hur mina ord togs emot av barnen. Barnen som satt på mattan 

var underkastade mig som stod, lite lutad, över dem, vilket kan ha gjort att mina ord verkade 

hårdare och de reagerade med nervositet och orolighet. 

 

Var finns makten?  

Inom förskolans värld har vi pedagoger en viss makt över barnen från början. Vi har mer 

kunskap om hur dagarna ser ut och vilka aktiviteter den innehåller. Vi får även en viss makt i 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9historia
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och med att vi kan klockan. Barnen har ofta inte den kunskapen och behöver därför ställa 

frågor som; - När ska vi äta frukost? - När kommer min mamma och så vidare, för att kunna 

se helheten av sina dagar på förskolan. Åberg och Lenz Taguchi beskriver den makten i boken 

Lyssnandets pedagogik: ”Det är vi pedagoger som organiserar hur dagarna på förskolan ska se 

ut och därmed är det vi som har makten att ge eller ta ifrån barnens möjligheter till delaktighet 

när det gäller utformningen och innehåll under en dag” (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 67). 

Både jag och Britt hade makt över pojken som bad om färgpennorna. Vi gjorde pojken 

förvirrad när vi var oense om var han fick gå och rita med dem. Det skapar en förvirring och 

osäkerhet hos barnen när vi pedagoger inte har pratat ihop oss om vilka gemensamma regler 

och ramar som ska gälla på avdelningen.  

  

Den makten vi pedagoger har kan även användas på fel sätt, så pass fel att det utvecklas till en 

kränkning. Jag kan känna nu i efterhand att jag använde min maktposition felaktigt. Mitt 

fokus låg på Britt och sagoläsningen, vilket resulterade i att jag överhuvudtaget inte 

reflekterade över barnen och deras leksituation. Jag anser att jag genom mitt agerande kränkte 

barnen som satt och byggde. Mare Erdis jurist och tidigare universitetsadjunkt vid Karlstads 

universitet skriver i boken Juridik för pedagoger att en kränkande behandling är ”ett 

uppträdande som kränker ett barns […] värdighet” (Erdis 2011, s. 57). Jag anser att jag 

kränkte barnen när jag ryckte upp dem från den lek de påbörjat för att byta till den aktivitet 

som jag ansåg var viktigare. Jag anser att jag i och med denna handling sänkte barnens 

förtroende för mig som pedagog. Deras självkänsla och självförtroende kan, enligt mig, ha 

sänkts genom att jag som vuxen inte tar deras lek på allvar och lyssnar på dem.  

 

Varför ansåg jag att alla måste vara med på sagostunden? Jag kände inte barnen och visste 

inte hur stort deras intresse var. Eller hade jag föreställningen att alla barnen ville lyssna på 

saga? Åberg och Lenz Taguchi skriver om pedagogers sätt att se på sagostunden i boken 

Lyssnandets pedagogik: ”I åratal har jag föst ihop hela barngruppen i ett rum för att läsa saga 

för dem. Hur många av barnen var verkligen intresserade av att höra saga […]? ” (Åberg & 

Lenz Taguchi 2005, s. 72). Barnen som satt och byggde visade tydligt att de inte var 

intresserade av att gå in i rummet för att höra på sagan, varför ignorerade jag deras signaler 

och använde min högre maktposition till att avbryta dem i leken? 

 

Nu i efterhand när jag reflekterar över händelsen som jag beskriver i min berättelse, men även 

i andra situationer, framförallt i rutinsituationer, så anser jag att jag ofta hade ett kollektivt 
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tänk. Alla skulle gå och tvätta händerna, alla skulle läsa saga, alla skulle pyssla och så vidare. 

Åberg & Lenz Taguchi har ett exempel på en sådan kollektiv situation:  

 

Om jag sätter 20 barn runt bordet och ger dem i uppgift att måla en 

fågel, hur många av barnen har då fått en uppgift som är intressant och 

spännande? Jag är övertygad om att alla barn är intresserade av att 

pröva allt, men inte samtidigt och inte på samma sätt. Flera av de barn 

som sitter vid bordet är inte det minsta intresserade av att måla fåglar 

just precis då. Barnen målar troligtvis en fågel i alla fall, fast de inte 

har lust, för att göra mig nöjd (Åberg & Lenz Taguchi, s. 71–72). 

 

Jag såg inte till barnens intresse utan ansåg att sagoläsningen var en kollektiv aktivitet som 

alla skulle delta i. Om jag försöker se situationen ur barnens synvinkel, så kan de, i och med 

mitt agerande i byggsituationen känna sig väldigt otrygga och oroliga. Där kom jag, en ny 

pedagog som de endast känner till utseendet, och avbryter deras aktivitet. De kanske inte 

struntade i vad Britt sagt utan de kanske inte hade hört henne. Eller så var de vana vid att få 

sitta och bygga, under sagostunden. Men att jag inte var van vid det, utan hade fokus på att 

“klara av barnen” och få dem att göra som jag sa. De kunde ha fått en känsla av att jag var 

otrevlig och inte någon de ville eller kunde känna förtroende för. Jag var i och med mitt 

bemötande ingen god förebild för barnen. Socionomen Jenny Gren skriver i boken Etik i 

pedagogens vardagsarbete om hur barns empati påverkas av oss pedagogers bemötande. 

”I mötet med andra utvecklas barnens empatiska förmåga. I det ömsesidiga mötet tar barnet 

till sig och utvecklar en värdegrund för sitt handlande. Barnet behöver möta vuxna som är 

goda förebilder” (Gren 2001, s. 177). Är det så jag vill att barnen ska tänka om mig? Att det 

inte är någon idé att prata med mig, eftersom jag inte lyssnar utan bara vill att de ska lyda 

mig. Att mitt ord alltid väger tyngst? Eller vill jag vara en god lyssnare som barnen känner 

förtroende för och som de vill anförtro sig till? Jag anser att även barnen kände av att jag och 

Britt hade olika syn på hur miljön, det vill säga att maktfördelningen oss emellan var otydlig 

och att vi var osäkra på varandra.   

 

Kollegor emellan 

Makt är ett brett begrepp som förekommer mellan olika individer. Maktfördelningen mellan 

pedagoger kan komma automatiskt, och ofta bero på att den ena parten har högre utbildning, 

är äldre eller är mer erfaren. Enligt Foucault är kunskap och makt knutna till varandra ”Det är 
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inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte framkalla 

makt” (Andersson 2013). Detta stämmer väl överens med min syn på Britt. Jag ansåg mig 

underlägsen henne redan innan vårt första möte, då hon satt på mycket kunskap och 

erfarenhet som var knuten till avdelningen och barngruppen. Även Magdalene Thomassen 

reflekterar över makt i boken Vetenskap, kunskap och praxis, där hon skriver att “makt finns 

överallt och utövas i komplexa relationer som ständigt förändras” (Thomassen 2007, s. 138). 

Jag och Britt hamnade i en maktkamp, där vi inte var medvetna om hur vi skulle gå tillväga 

för att komma ur den negativa spiralen. Vi kämpade om vems sanning som skulle gälla, vilket 

resulterade i att vi och barngruppen hamnade i gungning.  

 

Vad var det som gjorde att jag agerade som jag gjorde? Jag hade redan innan vi träffades 

föreställningen av att Britt inte var villig att dela makten över avdelningen med mig. Detta 

speglas i de tankar jag hade innan jag kom till avdelningen den där morgonen. Jag var spänd 

över att träffa Britt, men det fanns ingenting i vårt tidigare möte som gjorde att jag hade 

behövt vara orolig. Men kanske bottnar det i att jag var nervös inför hela den nya situationen. 

Jag gick från att ha kunskap om både avdelning, kollegor och barngruppen till att komma som 

helt ny till en avdelning där jag behövde förhålla mig till regler som redan var 

implementerade i verksamheten. 

 

Hade Britt samma tankar om mig och situationen? Om jag försöker se händelsen ur Britts 

perspektiv, tror jag att hon såg på mig på samma sätt. Att jag stressade fram något, för att 

sätta min prägel på miljön och snabbt komma in i barngruppen. Att det inte var något hon 

uppskattade ville hon visa tydligt, genom att med hög röst förklara att ingen visste var sakerna 

var, eftersom jag hade flyttat på dem. Men varför gjorde hon så? Jag anser att hon hade 

handlat betydligt mer professionellt om hon redan på morgonen, när hon såg min 

ommöblering, tagit mig åt sidan och förklarat att hon inte uppskattade det. Roger Säljö, 

professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet skriver i boken Lärande i 

praktiken- ett sociokulturellt perspektiv att ”samtidigt som vi uppträder på ett något så när 

stabilt sätt i förhållande till omgivningen, är vi känsliga för de krav och möjligheter olika 

praktiker erbjuder” (Säljö 2014, s. 105). Så som jag tolkar det så visade Britt ett stabilt yttre 

till att börja med, men när jag handlade utanför hennes ramar för hur situationen runt 

sagostunden skulle skötas så brast hennes samlade yttre och hon höjde rösten mot mig. 
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Dagen kanske hade blivit väldigt bra om jag hade fokuserat mer på att lära känna barnen, 

gruppen och Britt med dess styrkor och behov och även låtit dem lära känna mig? Eller vem 

vet? Jag och Britt kanske hade krockat ändå, även om jag inte hade möblerat om. Jag anser att 

vi båda brast i kommunikationen mellan varandra, men jag anser även att det låg i hennes 

uppdrag som förskollärare att ha det övergripande ansvaret för avdelningen, vilket bland 

annat innebär att introducera nya medarbetare både för avdelningen och miljön, men även för 

barnen i barngruppen.  

 

Karin Utas Carlsson, pensionerad barn- och skolläkare samt fil. Dr i pedagogik skriver 

tillsammans med fritidspedagogen Anette Rosenberg Kimblad i boken Hantera konflikter och 

förebygga våld att konflikter uppstår när det grundläggande behovet inte tillgodoses och ”för 

att hantera konflikter konstruktivt behöver man alltså lyssna på varandra, och till sig själv, för 

att komma underfund med behov och intressen, det som ligger under det man säger sig önska 

och vilja” (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 21-22). Konflikter kan uppstå i ett 

arbetslag om inte pedagogerna kommunicerar. Jag och Britt hamnade i en konflikt då vi båda 

var otydliga med vad vi hade för förväntningar på den andra. 

Kommunikation 

Enligt mig hade vi haft lättare att ta in varandras idéer och tankar om vi kommunicerat bättre. 

Min tolkning är att det är när kommunikationen brister som klyftorna i maktfördelningen 

ökar. Om jag och Britt hade tagit oss tid att sitta ner och diskutera vilket förhållningssätt vi 

skulle ha och vilka regler som skulle gälla på avdelningen, påstår jag att dilemmat jag 

beskriver här ovan inte funnits, eller varit betydligt mindre dramatiskt.  

 

Jag anser att Britt, liksom jag själv, hade vunnit på att stanna upp och reflektera över vårt 

beteende och hur vi talade med varandra. Jonna Hjertström Lappalainen skriver tillsammans 

med Eva Schwarz, fil. dr och verksam lektor på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns 

högskola i boken Våga veta! om varför pedagoger bör reflektera över sitt handlande. ”Detta 

för att den yrkesverksamme skall bli medveten om varför hon löser en uppgift på ett visst sätt 

[…]” (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 99). Om vi båda hade reflekterat över vårt 

handlande och hur vi kommunicerade, under dagen, påstår jag att vi hade kunnat förändra vårt 

beteende och fått en behagligare eftermiddag. Nu kommunicerade vi nästan inte alls. Jag 

anser att vi båda istället för att vara ärliga och raka med varandra, tolkade varandra på ett sätt 

som inte gynnade varken oss, barnen eller verksamheten. Vi talade inte med varandra utan 



 35 

förde en tyst kommunikation som den andra inte hade möjlighet att förstå. Hade jag haft 

ytterligare ett samtal med Britt, där hon fick ge sin syn på hur en bra pedagogisk miljö kan 

vara utformad, då hade vi tillsammans kunnat kombinera våra idéer och båda hade kunnat 

känna att vi tillfört något till avdelningens utformning. Så vad gjorde den bristande 

kommunikationen med oss? Vi talade förbi varandra och istället för att vara raka med vad vi 

tyckte, vilket gjorde att vi var tvungna att tolka vad den andra menade. Om vi hade 

kommunicerat innan vi handlade hade makten fördelats mellan oss. Nu blev det snarare så att 

vi båda kämpade med att få vår vilja fram vilket gjorde att maktvågen gungade fram och 

tillbaka, istället för att vara balanserad.  

 

Kommunikationen mellan oss brast och gjorde att vi inte kunde ge varandra ett rättvist första 

omdöme. Vad gjorde min och Britts bristande kommunikation med barnen och barngruppen? 

På den arbetsplatsen där min berättelse utspelade sig, hade vi kommit överens om att alla 

pedagoger aktivt skulle arbeta med barns känslor. Vi skulle arbeta aktivt med att stärka dem i 

deras känslor samt stå för vad de kände. Vi uppmuntrar dem till att säga stopp, när något inte 

kändes bra, inte skrika åt varandra när de pratade, att berätta hur man känner och våga fråga 

om man inte förstår vad någon menar. Så hur upplevde barnen, Britts och mitt handlande, när 

vi handlade tvärt emot vad vi förespråkade? Jag anser att uttrycket ”Barn gör inte som vi 

säger, barn gör som vi gör”, passar in här. För genom att vi säger en sak men gör en annan så 

påstår jag att vi indirekt visar barnen att det vi säger inte ska tas på allvar, utan att det är 

acceptabelt att prata bakom dennes rygg, att fräsa åt varandra när man har 

meningsskiljaktigheter, att ändra på saker när den andra inte ser och inte berätta för någon att 

man gjort förändringar. Jag anser att man omöjligt kan få en harmonisk och ärlig barngrupp 

om inte vi pedagoger ser över hur vi själva beter oss och försöker ändra oss för att bli bra 

förebilder till barnen, det är ju för deras skull vi är där. Vi pedagoger måste lägga stor vikt på 

hur vi tilltalar varandra och hur vårt kroppsspråk är när vi gör det. Vi behöver även vara 

tydliga med vad det är vi vill ha sagt, andra kan inte gissa sig till hur du tänker eller skulle 

vilja säga om du inte talar om det. Hade kommunikationen mellan mig och Britt varit rakare 

och ärligare, så hade kanske ingen konflikt blossat. 

Slutord 
 

Att skriva denna essä, har varit en utmaning för mig. Jag har fått stanna upp och försökt se 

texten ur andras synvinklar. Jag anser att det varit väldigt nyttigt att reflektera och se 

dilemmat med andras ögon, vilket också har gjort att jag nu i efterhand till viss del kan förstå 
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Britts agerande, och delvis mitt eget också. Vi hade olika förväntningar och föreställningar 

om hur den första dagen skulle gå till. Jag ville göra mitt bästa för att gruppen skulle tycka att 

jag var en påhittig och inspirerande pedagog. Men jag använde inte mina pedagogiska 

erfarenheter till att göra det. Jag borde ha tagit det lugnt och observerat barngruppen istället 

för att börja ändra på “deras” avdelning. Detta anser jag bidrog till att gruppen blev orolig och 

att Britt och jag kom på kant med varandra. Jag kom som ny och borde ha följt reglerna som 

redan fanns, tills alla hade lärt känna varandra. Ett bättre tillfälle för förändringar hade 

uppstått naturligt när gruppen blivit trygg med mig och jag med den. Britt å andra sidan skulle 

ha tagit ett större ansvar redan när hon märkte att jag höll på att möblera om. Hon kunde då ha 

informerat mig om sina tankar och förklarat varför de valt att inte ha saker framme, för jag 

kan inte tro att hon plockat bort sakerna för att hon ansåg att det blev för stökigt. Utan jag 

hoppas att det fanns en pedagogisk tanke bakom det beslutet. 

 

Jag har fått insikt i hur viktig den pedagogiska miljön är för barnen. När miljön ändras, utan 

att barnen blir involverade, uppstår stor förvirring vilket slutligen bidrar till att de blir oroliga 

och stämningen blir rörig. För att kunna framställa en bra pedagogisk miljö krävs att barnen är 

delaktiga. Alla barn behöver olika mycket stöttning och guidning i sin vardag, och därför är 

det av största vikt att vi pedagoger är lyhörda och utformar den pedagogiska miljön utifrån 

barngruppen. Det finns inte ett svar på vad en bra pedagogisk miljö är, utan det beror helt på 

vilken barngrupp man för närvarande har. 

 

För att få till ett bra samarbete mellan pedagoger som är nya för varandra, krävs 

kommunikation. För att undvika missförstånd och irriterade pedagoger, måste man vara tydlig 

med vad man förväntar sig av den andre. Den nya pedagogen behöver klara riktlinjer för hur 

hen ska bete sig till en början, för att infasningen i den nya gruppen ska gå så smidigt som 

möjligt. Om maktfördelningen är otydlig, kan det göra gruppen orolig, otrygg och stressad. 

För att göra gruppen trygg krävs ett tydligt ledarskap med tydliga ramar. Jag påstår att om 

pedagogerna delar på det pedagogiska ansvaret, blir känslan av delaktighet större och 

maktfördelningen blir jämnare mellan dem. Att förskolläraren har det övergripande 

pedagogiska ansvaret på avdelningen utesluter inte att de andra pedagogerna inte ska ha något 

ansvar, utan det bör delas upp. Genom att jag och Britt inte var på det klara med vilka roller vi 

skulle ha och hur makten skulle fördelas, anser jag att barnen påverkades negativt. Vi la ner 

mer tid på att kämpa om makten än på barnen och verksamheten. Vi kunde ha diskuterat 

redan vid vårt första möte, vilka arbetsuppgifter som var och en skulle ha och vilket ansvar 
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som vi var ålagda att ha. För trots att jag vid den tidpunkten ansåg att jag som outbildad skulle 

ha lika mycket makt och ansvar som Britt som var förskollärare, så låg inte det i mitt uppdrag 

att ha det. Jag hade behövt få läroplanen satt i min hand redan första dagen och där fått läsa 

om det ansvar som en förskollärare ska ha.  

 

Att vi pedagoger har ett maktövertag över barnen visste jag innan jag började studera. Men att 

jag förr, i princip regelbundet missbrukade min makt är något jag fått upp ögonen för nu 

under skrivandet av denna vetenskapliga essä. Under mina reflektioner upptäckte jag att jag 

vid den tiden buntade ihop barnen, och nästan alla aktiviteter gjordes kollektivt. Alla skulle 

måla, alla skulle kissa, alla skulle göra samma sak samtidigt. Jag såg inte barnen som 

kompetenta individer med egna idéer och åsikter.  
 

Det har varit nyttigt att reflektera över händelser och situationer som jag inte är stolt över, rent 

pedagogiskt. Ju mer jag reflekterar över mitt dilemma, desto mer känner jag att jag aldrig vill 

att det ska upprepa sig. Jag vill tro att det inte kommer att göra det då jag, bland annat, i och 

med skrivandet av denna essä utökat min förmåga att reflektera kring mitt egna 

förhållningssätt och hur mitt handlande kan ses utifrån andra pedagoger och barn. Om någon 

frågar mig om jag märker någon skillnad på mig själv nu när jag snart är klar förskollärare, 

mot innan jag började studera, skulle jag nog vilja påstå att förmågan att reflektera är en av de 

sakerna. Jag har utvecklat min förmåga att se och lyssna på barnen. Jag ser resan mot målet 

som huvudsyftet med våra aktiviteter och inte målet i sig. När jag ser på mig själv nu ser jag 

att jag hela tiden har ett hur med i allt jag gör. Jag ifrågasätter mitt agerande vilket jag inte 

gjorde förut. Jag reflektera kring de händelser som sker runt omkring mig i mitt dagliga arbete 

på förskolan och jag påstår att detta gjort att jag nu fått ett mer pedagogiskt tänk och 

handlande, vilket påverkar mitt arbete på förskolan positivt.  

 

Det är svårt att i efterhand veta hur det hade varit bäst att handla. Men jag anser att man alltid 

vinner på att sätta sig på golvet, tillsammans med barnen, och vara delaktig i deras lek. Miljön 

är viktig men relationen till barnen är alltid det viktigaste.   
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Bilaga 
 

Ett barn har hundra språk 

 

Tvärtom, det är hundra som finns! 

 

Ett barn 

är gjort av hundra 

 

Barnet har hundra språk 

hundra händer 

hundra tankar 

hundra sätt att tänka 

att leka och att tala på 

hundra alltid hundra 

sätt att lyssna 

att förundra att tycka om 

hundra lustar 

att sjunga och förstå 

hundra världar 

att uppfinna 

hundra världar 

att drömma fram 

 

Ett barn har hundra språk 

(och därtill hundra hundra hundra) 

men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 

 

Man ber barn; 

att tänka utan händer 

att handla utan huvud 

att lyssna men inte tala 
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att begripa utan glädjen i 

att hänföras och överraskas 

annat än till påsk och jul. 

 

Man ber dem: 

att bara upptäcka 

den värld som redan finns och 

av alla hundra 

berövar man dem nittionio 

 

Man säger dem: 

att leken och arbetet 

det verkliga och det inbillade 

vetenskapen och fantasin 

himlen och jorden 

förnuftet och drömmarna 

är företeelser 

som inte hänger ihop. 

 

Man säger dem: 

att det inte finns hundra 

Men barnet säger: 

Tvärtom, det är hundra som finns. 

 

/Loris Malaguzzi 

(reggioemiliasvanner.se, 2017) 
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