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Abstract  

Putting children first, today and tomorrow — reflections on creating a sustainable work             

environment and processes at preschool 

The starting point for this essay is two self-perceived dilemma situations in preschools where              

children have end up in conflicts. These two dilemmas have given us the understanding that               

children can be treated in completely different ways by preschool teachers when they on one               

hand are excluded and ignored and on the other hand are confirmed and heard. The aim of                 

this essay is to open a dialogue among educators about a sustainable work approach. It is a                 

treatment we believe works long-term and provides room for strong feelings like love and              

aggression. Sustainable development is widely discussed in preschools in ecological and           

economic terms, but there is no awareness about how it addresses the social aspects of               

children’s development. We want to focus on the social aspects in our essay. In this essay, we                 

will investigate the following questions: What skills do educators need in today's preschool?             

What meaning do feelings such as love and aggression play in preschool? How can a               

socially-focused sustainable approach be created and developed in the preschool? We start            

from a sociocultural perspective looking at people as individuals influenced by society and             

culture. In order to approach our sub-questions, we take a knowledge perspective where we              

use Sheridan, Sandberg & Williams's research on the preschool teacher`s competence, an            

emotional perspective where we use Winnicott, van Manen and Montessori to seek out the              

emotional life and an educational perspective in which the authors and lecturers Svedberg             

and Persson lead us towards a sustainable work approach. Our essay shows that the whole               

child as well as her/his feelings and interests seem to have been removed from focus in the                 

preschool. Instead, the new revised curriculum requires a subject-oriented approach that           

makes it difficult for preschool teachers to include continuous reflection work focusing on             

social sustainability. We, as prospective preschool teachers, have a great responsibility to            

take a ‘whole child’ view by allowing continuous reflection focusing on sustainable work and              

processes. Only then can every child be his or her best self. 

Keywords: sustainable development, social aspects, sustainable work and attitude, long-term          

feelings in preschool, love, care, aggression, skills, requirements, child’s best  
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Sammanfattning 

Engagerad i barns bästa, nu och framöver — Reflektioner kring ett hållbart arbets- och  

förhållningssätt i förskolan  

Utgångspunkten för den här essän är två självupplevda dilemmasituationer inom förskolan           

där barn hamnar i konflikt. Dessa två dilemman gör oss medvetna om att barn kan bemötas                

på helt olika sätt av pedagoger när de å ena sidan exkluderas och ignoreras och å andra sidan                  

blir bekräftade och hörda. Med den här essän vill vi skapa en dialog kring begreppet ett                

hållbart arbets- och förhållningssätt. Det är ett bemötande som vi tror fungerar långsiktigt             

och ger utrymme för starka känslor som kärlek och aggression. Hållbar utveckling diskuteras             

flitigt inom förskolan men vi anser att det saknas en medvetenhet om att denna utveckling               

inte bara behandlar ekologiska och ekonomiska aspekter utan också sociala aspekter. Det är             

de sociala aspekterna vi vill lyfta med vår essä. I essän undersöker vi följande frågor: Vilka                

kompetenser behöver pedagoger i dagens förskola? Vilken betydelse har aggression och           

kärlek i förskolan? Och hur kan ett hållbart förhållningssätt med avseende på den sociala              

nivån av hållbar utveckling skapas och se ut i förskolan? Vi utgår ifrån ett sociokulturellt               

perspektiv där man ser på människan som individ som påverkas av samhället och kultur. För               

att närma oss våra delfrågor intar vi ett kunskapsperspektiv där vi använder oss av Sheridan,               

Sandberg & Williams forskning kring förskollärarens kompetens, ett känslomässigt         

perspektiv där vi med hjälp av Winnicott, van Manen och Montessori försöker få syn på               

känslolivet samt ett pedagogiskt perspektiv där författarna och föreläsarna Svedberg och           

Persson leder oss mot ett hållbart arbets- och förhållningssätt. Vår undersökning visar att hela              

barnet samt dess känslor och intressen verkar ha hamnat ur fokus i förskolan. Istället kräver               

en ny reviderad läroplan ett ämnesorienterat arbetssätt som gör det svårt för förskollärarna att              

inkludera ett kontinuerligt reflektionsarbete kring ett hållbart förhållningssätt. Vi som          

blivande förskollärare har ett stort ansvar att rikta blicken tillbaka mot hela barnet genom att               

möjliggöra kontinuerliga reflektioner kring ett hållbart arbets- och förhållningssätt. Först          

då kan varje barn bli sitt bästa jag. 

 

Sökord: hållbar utveckling, sociala aspekter, hållbart arbets- och förhållningssätt, långsiktig,          

känslor i förskolan, kärlek, omsorg, aggression, kompetenser, krav, barns bästa 
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1. Berättelse - Carina och Leon 

Jag sitter med några barn i ateljédelen på min förskola. Det doftar färg och skog - en underbar                  

kombination. På morgonen har vi alla varit på spaning i skogen i det soliga, härliga vädret                

och plockat kottar, löv och annat naturmaterial som vi nu doppar i olika färgnyanser. Barnen               

är helt fascinerade över att kunna måla med något annat än penslar och är inne i ett kreativt                  

utforskande. Jag älskar det här - att vara kreativ med barnen - det uppstår alltid ett speciellt                 

lugn som samtidigt fylls av mycket skratt och oväntade samtal. Plötsligt bryts den härliga              

atmosfären av gråt och skrik och min blick behöver lämna de härliga, färgglada konstverken -               

tillbaka till verkligheten. 

—   Ajjjjjjjjjjj, Ida och Elsa kommer med tårfyllda ögon från ”lägenheten”. 

—   L…Le…Le.., stammar Elsa. 

Jag förstår direkt – Leon. Jag tar båda flickorna i min trygga famn, de bryr sig inte om den                   

kladdiga färgen på mitt förkläde, de bara gosar sig in och kramar mig hårt. Vad hände? tänker                 

jag bekymrat, samtidigt ser jag hur min kollega Leah är på väg in i “lägenheten”. 

Det tar bara några sekunder innan hon kommer ut med en upprörd Leon och              

försvinner med honom i ett hörn på “stora torget”. Vi byter snabbt blickar och jag förstår att                 

jag behövs i “lägenheten”. Med Ida och Elsa i varsin hand går jag i mitt kladdiga förkläde                 

från ateljén till “lägenheten”. När vi kommer in i rummet ser jag Vilma och Tora ihopsjunkna                

på röda mattan, omringade av massor med fina handväskor och med stora röda tårfyllda              

ögon. 

—   Han BET Ida! gråter Vilma ångestladdat. 

—   Han slog Elsa så HÄR på halsen, visar Tora chockat. 

Jag sätter mig bredvid flickorna på mattan och försöker förstå vad som hänt samtidigt som               

jag försöker trösta och lugna alla. Jag är medveten om att Leon har svårigheter att komma in i                  

leken och anar att det är det som precis hände. 

—   Har ni lekt med alla fina väskor här och sedan blev det fel? frågar jag. 
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—   Jaaaa, han vet inte ALLS hur man håller en handväska. Kolla så här gör 

       man ju. Han bara slängde dem! skriker Elsa upprört. 

—   Visste Leon inte hur man gör? frågar jag. 

—   Näääää och sedan blev han arg, jättearg, viskar Vilma. 

Jag känner mig tvungen att sitta och samtala ett tag med flickorna för att förklara vad jag tror                  

har hänt. Det känns som jag vill ge Leon, som fick lämna rummet med min kollega, en röst                  

och en möjlighet att förklara sig. Jag berättar för dem att det finns barn som har svårigheter                 

att komma in i leken och att de kan blir arga när det inte fungerar och att det då kan bli fel.                      

Jag är tydlig med att Leon inte får slåss och bitas och att det var jättebra att de kom till oss                     

men är också tydlig med att vi behöver lära oss att hantera dessa situationer, att vi inte är                  

maktlösa. Vi kan inte bara säga ifrån utan även lära oss att förstå Leon bättre och hjälpa                 

honom genom att sätta ord på det vi ser.  

—   När ni ser att Leon blir arg kan ni till exempel fråga “Leon jag ser att  

       du är arg, vill du prata om det?” eller bara “Vill du vara med?” 

Flickorna verkar förstå och tar tag i väskorna igen och leken börjar långsamt om igen. Just då                 

kommer min kollega Leah tillbaka med Leon. Det uppstår en konstig och onaturlig stämning              

när Leon går fram till flickorna för att be om ursäkt - en ursäkt som Leah krävde av Leon. 

—   Förlåt, säger Leon tyst och ger Ida och Elsa en snabb kram. 

Tystnaden sitter kvar i rummet ett tag men sedan börjar leken igen och min kollega signalerar                

att hon stannar kvar. Jag går tillbaka till ateljén där utforskandet av färg och naturmaterial               

pågår i sin fulla prakt. De vita pappren har fyllts av alla färgnyanser man kan tänka sig men                  

de lyser inte lika mycket som förut. Tankarna snurrar runt i huvudet och jag önskar att jag                 

kunde tala med Leon och med mina kollegor om vad som hände - det känns inte bra hur vi                   

bemöter honom.  

Senare under dagen hinner jag prata med min kollega Leah. 

—    Hur gick det för Leon? undrar jag. 
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—   Jo, det gick bra, svarar Leah, jag var tydlig med honom att han inte får vara kvar i 

       “lägenheten” om han inte klarar av det. Vi måste prata om honom vid nästa  

        reflektionstillfälle. Vi behöver en plan, det fungerar inte. Han till och med slog

       och bet Maria och Lisa igår (båda två är kollegor till oss). 

— Vad hände? När hände det? frågar jag och tänker att det måste ha varit igår när                 

jag        inte var på plats.  

Det känns som det alltid händer när jag är borta. Det är frustrerande och gör mig ledsen, ja                  

nästan arg. Leah förklarar och jag håller med om att det är bra med ett reflektionstillfälle. Det                 

kan vara ett tillfälle för mig att berätta lite mer om Leon som precis har flyttat upp                 

tillsammans med sina kompisar och mig till storbarnsavdelningen. Leon har en historia av             

svårigheter på förskolan och jag känner att jag vill bryta det negativa tänkandet kring honom               

och andra barn som vi pedagoger ofta kallar för ”utåtagerande”. 

 

Carinas tankar kring berättelsen: 

Jag blir fundersam över hur Leon bemöts i situationen ovan. Pedagogen tar Leon åt sidan och                

berättar för honom att han gjorde fel och att han inte får vara med om han inte “klarar av” att                    

vara i “lägenheten”. Det känns som att allt är Leons fel och att han inte får lov att vara arg.                    

Jag blir ledsen och frustrerad när Leon blir exkluderad från barngruppen eftersom jag tror att               

det inte gynnar någon på lång sikt - inte Leon när han inte får chansen att lära sig att komma                   

in i leken, inte de andra barnen när de inte lär sig att förstå Leon och inte oss pedagoger när vi                     

bara försöker att bli av med problemet istället för att hantera det. 

Men var det rätt av mig att jag förklarade och nästan försvarade Leons beteende inför               

de andra barnen? Blir det inte fel då också? Vad sänder jag för signaler då till de andra                  

barnen? Kommer de tro att det är okej att slåss, att jag tar hans parti eller ännu värre att jag                    

inte bryr mig och lägger allt ansvar på dem? Det bubblar upp många känslor hos mig och jag                  

börjar fundera på vad som är det rätta förhållningssättet samt om jag är för känslosam i mitt                 

yrkesutövande när jag börjar försvara ett barn. Jag undrar varför den första reaktionen hos oss               

pedagoger blir att fly undan när det dyker upp utmanande situationer? Saknar vi kompetens              

och kunskap för att kunna hantera dessa?  
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2. Berättelse - Cecilia och Johanna 

Vinden blåser friskt och löven virvlar på marken. Hösten har verkligen kommit, tänker jag.              

Jag öppnar grinden, den gnisslar till som den alltid gör. Några barn vänder nyfiket ansiktet               

mot mig. Jag går sakta ut på förskolans gård. Som alltid hälsar jag på alla barn som är i min                    

närhet. Sara kommer skuttande och stannar en bit ifrån mig. Hon ser allvarlig ut. Hon håller                

hårt i en röd hink. Jag sätter mig på huk bredvid henne och kikar ner i hinken som jag får en                     

känsla av att hon vill att jag ser ner i. 

—   Oh har du äntligen hittat en grön larv! säger jag. 

Jag ser att Saras ögon glittrar och hon ler lite vagt. Plötsligt kommer hennes allvarliga min                

tillbaka. 

—   Men Frida vill ta den och det vill jag inte! säger hon med bestämd ton. 

Jag tittar upp mot den del av gården som består av träd, stenar och stubbar. Frida kikar fram                  

bakom ett träd och tittar mot vårt håll. Hon har bark i håret och ser rufsig ut. Jag ser att hon                     

har gråtit. Jag minns när hon började på förskolan. Det känns som igår, trots att det är över ett                   

år sedan. När hon ser på mig med den där blicken vill jag bara springa fram och krama henne.                   

Jag vill berätta för henne att jag vill lyssna på henne, jag vill säga till henne att det kommer                   

att bli bra, bara hon andas och berättar. Att hon tar det lugnt. 

— Ska vi gå och prata med Frida? säger jag med en glad ton och ser Sara vänligt i                   

ögonen. 

—   Ok... säger Sara försiktigt. 

Jag reser på mig och vi skall just gå då jag ser min kollega Johanna och en annan kollega sitta                    

på bänken och pratar. Men sitter de där igen, de har ju ingen aning om vad barnen har för sig,                    

tänker jag irriterat. Det känns rörigt här på gården. Vad gör personalen egentligen? Jaha där               

borta vid sandlådan står också några pedagoger och pratar. Hur svårt kan det vara att sprida ut                 

sig på gården! skriker jag högt i mitt huvud. 

Jag håller Sara i handen som känns liten och kall, samtidigt ser jag i ögonvrån Helen som                 

kommer springande mot mig. Jag sätter mig ner på huk och tar emot hennes glada kram.                
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Helen är ett av våra nyaste barn på förskolan. Tänk att inskolningarna gick så bra! Vi har så                  

mycket kärlek på våra två småbarnsavdelningar tänker jag varmt. Helen tar min lediga hand              

och jag går fram till Johanna. Ska jag säga till dem att lyfta på rumpan och vara nära barnen?                   

Jag själv förespråkar rak kommunikation och vi har talat om detta på flertaliga             

personalmöten. Det är svårt för mig att bemöta vissa pedagoger, antingen säger jag något för               

rakt på sak och då blir de sura eller ibland känner jag att jag lindar in det för mycket och då                     

fattar ingen min poäng. Vad jag än säger så blir det fel. Hur ska jag göra idag då? Äh Johanna                    

blir säkert bara sur, orkar inte det idag, tänker jag trött. 

— Godmorgon, säger jag med ett försök att låta vänlig. Jag känner att mitt leende är                

aningen stelt.  

—   Godmorgon Cecilia, säger Johanna och ler obekymrat. 

—   Vet du vad som har hänt med Frida? hon verkar ledsen, säger jag. 

—   Va Frida? Nää men hon har väl bråkat med Sara, du vet hur de är. Hon har slagits 

       mycket den här veckan redan, säger Johanna och himlar med ögonen. 

Varför är det ingen som förstår Frida? Är det ens någon som försöker? Hur svårt kan det vara,                  

tänker jag irriterat. Varför frågar ingen mig? Jag har känt den här familjen i flera år eftersom                 

Fridas storasyster också gick hos mig. Varför känns det som att det bara är jag som förstår                 

henne? Har hon blivit för speciell för mig? Jag kanske bara ska låta Fridas pedagoger sköta                

det. Hon är trots allt inte min på det sättet längre. En känsla av uppgivenhet kommer över mig                  

när jag tänker på de pedagoger som inte verkar bry sig om vissa barn. Jag kom att tänka på en                    

sak en förälder sagt för några månader sedan: “Det finns ingen kärlek kvar här”.              

Kommentaren var riktad mot den storbarnsavdelningen där Frida och Sara går, jag själv             

jobbar på småbarnsavdelning. Vart har kärleken tagit vägen och vad menade föräldern? Det             

är enligt mig en av det värsta saker man som pedagog kan höra från en förälder.  

Jag vänder på klacken och tillsammans med Sara går vi mot Frida som nu sitter en bit längre                  

bort på en stubbe. Hon kastar kottar mot staketet, de studsar lite hit och dit. Bakom mig hör                  

jag Johanna skrika högt: 

—   Frida inte kasta stenar! Du kan göra illa någon!  
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Johannas vrål gör att det går stötar genom min kropp. Det är kottar! Om du observerade                

barnen någon gång skulle förstå vad det handlade om! Jag känner att jag kokar inombords.               

Hur många gånger har vi bestämt på personalmötet att inte skrika på barnen! Jag ignorerar               

Johanna och fortsätter mot Frida. Då hör jag grinden gnissla till och vänder på huvudet. Oh                

nej, nu kommer Annsi och hennes mamma in genom grinden och jag är inte där och möter                 

upp dem, tänker jag. Jag vet att mamman vill att det skall vara lugnt och fint vid                 

överlämnandet. Hoppas de ser att jag står här, tänker jag snabbt. Jag ser Johanna gå fram till                 

Annsi och mamman. Jaja ok nu kommer det bli gråt, tänker jag uppgivet. För när Johanna tar                 

emot barn står hon bara där och inväntar att föräldern skall lämna över barnet. Det stressar                

både föräldern och barnet. Jag ser Johanna sträcka fram armarna mot Annsi som nu gråter. 

—   Cissi! Frida springer iväg nu! utbrister Sara. 

Oj ja, just det Frida som jag för sekunden glömt bort. Jag ser Frida springa iväg över gården                  

samtidigt som jag ser Annsis mamma gå snabbt ut genom grinden. Annsi gråter högt. 

 

Cecilias tankar kring berättelsen: 

Utifrån min berättelse om en förmiddag på förskolans gård känner jag en frustration             

över mina kollegors beteende gentemot barnen. När jag ser mina kollegor sitta på bänken och               

prata med varandra och knappt se åt barnen blir jag ledsen för att jag tycker att de inte är                   

engagerade i barnen. När jag hör Johanna skrika åt Frida blir jag arg inombords. När jag ser                 

att Johanna tar emot ett barn på morgonen och jag vet att barnet kommer att gråta blir jag                  

frustrerad för att jag anser att hon inte ser vad barnet behöver.  

Jag vill vara alla barn till lags och ge dem det bästa de kan få. Alla barn har rätt att                    

känna sig viktiga, att bli sedda och känna sig trygga. Jag upplever att inte alla barn blir                 

bemötta så. Hur kan jag få mina kollegor att bemöta barnen med kärlek även i de utmanande                 

situationerna på gården? Jag vet inte hur jag ska förmedla detta till mina kollegor för det finns                 

inget riktigt bra sätt känner jag. Samtidigt har jag börjat tvivla på mina egna känslor.               

Överreagerar jag och är jag för känslosam? Ibland känner jag att jag måste försvara alla barn.                

Men är det hållbart? Det måste finnas ett förhållningssätt som fungerar över tid. Mitt sätt               

kanske inte är det rätta, men hur ser det rätta ut? Jag saknar en samstämmighet där vi i                  
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arbetslaget agerar på ett likvärdigt sätt och att vi har ett nära samarbete där tid och utrymme                 

finns för djupa diskussioner 

 

3. Gemensam reflektion 

Båda våra dilemman visar konfliktsituationer som gör oss medvetna om hur olika vi             

pedagoger kan förhålla oss till barn i förskolan. Barnen kan, som vi anser, bemötas av ett                

negativt arbets- och förhållningssätt där de blir exkluderade som i Leons fall, där de inte tas                

på allvar som i Fridas och Saras fall eller där pedagogerna inte är inkännande som för Annsis                 

del. Det är ett arbets- och förhållningssätt som vi tror är för bräckligt för att stå emot                 

konflikter och som bara fungerar kortsiktigt och i stunden. Det är ett sätt som vi inte tror                 

gynnar någon - varken barn eller pedagoger. Vi själva försöker å andra sidan bemöta barnen        

med ett, som vi anser, positivare arbets- och förhållningssätt, där vi känner in situationen              

genom att inta barnens perspektiv, är kärleksfulla och fördomsfria och försöker förstå            

helheten genom att lyssna. Men är det det rätta sättet? Vi känner en osäkerhet om vad som är                  

det “rätta” sättet och börjar fundera på ett arbets- och förhållningssätt som fungerar             

långsiktigt, ett hållbart arbets- och förhållningssätt. Det är ett sätt som vi tror gynnar såväl               

barnen som pedagoger genom att vara starkt och stabilt så att konflikter kan hanteras som en                

tillgång för verksamheten istället för en belastning. Vi tycker att det handlar om en hållbar               

framtid och utveckling, där man inte bara fokuserar på ekologiska och ekonomiska aspekter             

utan även på sociala aspekter som att värna om varandra och samhället man lever i. Vi är                 

dock osäkra på hur ett hållbart arbets- och förhållningssätt kan se ut i verksamheten och hur               

vi kan skapa och förmedla det till våra kollegor. Vi känner att vi i nuläget saknar argument                 

och kunskap om hur vi kan sätta ord på ett förhållningssätt som är hållbart. 

Våra dilemman visar oss dessutom hur arbets- och förhållningssätt samt känslor kan            

hänga ihop, dels när Carina tycker synd om Leon och bestämmer sig för att förklara hans                

beteende för de andra barnen och även när Cecilia försöker få tillbaka lugn och ro på gården                

trots att hennes arbetsdag knappt börjat. Vi börjar båda fundera på om vi är för känslosamma                

och för kärleksfulla i vår yrkesroll. Men hur kan vi ens tro det? Förskolan borde vara en plats                 

där det sprudlar av kärlek och där man möts av värme och trygghet. För oss känns det framför                  
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allt som att de starka känslorna som kärlek och aggression inte får tillräckligt stor plats i                

verksamheten, men är det verkligen så? 

 

4. Syfte och frågeställning 

Våra dilemman handlar om olika förhållningssätt gentemot barnen inom förskolan och vår            

önskan efter ett arbetssätt som fungerar långsiktigt - ett hållbart arbets- och förhållningssätt.             

Vi ser även en utmaning i att förmedla detta arbetssätt till kollegor och hoppas att vi genom                 

uppsatsen kan hitta en väg att göra så. Våra dilemman handlar dessutom om känslor som               

kärlek och aggression samt tvivlet på om vi är för kärleksfulla i vårt agerande.  

Vårt syfte är att öppna en dialog mellan pedagoger kring ett hållbart arbets- och              

förhållningssätt - ett sätt som fungerar långsiktigt, som har utrymme för starka känslor som              

kärlek och aggression och där man försöker se helheten. I förskolans läroplanen står             

“Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att               

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö 98 rev. 16, s. 5). Vi hoppas att vi                 

genom vår essä kan skapa idéer om hur vi pedagoger med hjälp av ett hållbart arbets- och                 

förhållningssätt kan förbereda barnen för ett liv i en snabbt föränderlig värld samt bespara oss               

lite av tvivlet som finns kring vår roll som pedagoger.  

I denna essä vill vi undersöka följande frågor:  

1. Vilka kompetenser behöver förskollärare i dagens förskola? 

2. Vilken betydelse har känslor som aggression och kärlek i förskolan?  

3. Hur kan ett hållbart förhållningssätt med avseende på den sociala nivån av hållbar             

utveckling skapas och se ut i förskolan?  

En viktig fråga vi ställde oss, innan vi bestämde oss för inriktning av essän, var om det finns                  

ett behov av kunskap kring detta problemområde? Enligt Runa Patel & Bo Davidson, som              

under många år har undervisat i forskningsmetodik, är denna fråga viktig att ställa sig innan               

skrivprocessen börjar (Patel & Davidsson 2003, s. 41). Kommer någon att ha nytta av denna               

essä? Det tror vi definitivt att det gör. Detta visar inte bara våra dilemmasituationer utan även                

våra handledningstillfällen på Södertörns högskola där vi diskuterar vår och andras essäer. Vi            
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tror att behovet att diskutera kompetenser, förhållningssätt och bemötande i förskolan samt            

alla starka känslor som kommer med jobbet inte bara finns hos oss studerande utan även hos                

alla pedagoger som jobbar inom förskolan. 

 

5. Metod  

Detta examensarbete har formen av en erfarenhetsbaserad essä. Enligt Lotte Alsterdal, lektor            

vid Södertörns högskola, före detta docent i den praktiska kunskapens teori och utvecklare av              

essäskrivandet, är syftet med essäform att få tag i egna erfarenheter och göra dessa              

tillgängliga för reflektion (Alsterdal 2014, s. 53). Hon likställer essäskrivandet med en            

estetisk lärprocess där hon jämför essän med ett konstverk och en komposition av olika              

perspektiv som visar oss oväntade infallsvinklar (ibid., s. 54).  

Vi har inlett vår essä med beskrivningar av två dilemman - svårbedömda           

handlingssituationer - för att synliggöra våra erfarenheter som blivande förskollärare så att de            

kan bli öppna för diskussion och kritisk granskning. Våra två dilemman är som två bilder som                

hänger på en vit vägg i ett galleri. Vi började med att betrakta varsin bild för att sedan titta                   

på båda tillsammans. Varje gång vi tittade igen, intog vi ett nytt perspektiv som visade oss               

nya infallsvinklar. Vi rörde oss med små steg fram och tillbaka, vågade vända oss om för att                 

reflektera kring bilderna med kollegor och handledare. Vi tog modet till oss att gå åt höger                

och vänster för att hämta böcker, tidningar och vetenskapliga artiklar för att jämföra det vi               

läste i dessa med det vi såg framför oss. På det sättet kunde vi långsamt “tänja gränserna                

mellan praktik, konstnärlighet och vetenskap” (Alsterdal 2014., s. 64) och skapa oss ny             

praktisk kunskap (ibid., s. 57ff). 

Michel de Montaigne (1533–1592) var en av de första som använde sig av             

essäskrivandet som kunskapsform (Alsterdal 2014, s. 62). Han prövade sig fram genom att             

inta andras positioner och skapade på det sättet ny kunskap - för sig själv men även för alla                  

omkring sig (ibid., s. 62). Detta demonstrerar ett mod och en klokhet som vi gärna vill ta efter                  

genom att själva inta olika perspektiv men även genom att vara självkritiska och lyssna på               

vad de andra har att säga kring våra dilemman och våra reflektioner. 

I våran essä intar vi ett sociokulturellt perspektiv. Det är ett perspektiv där man enligt               

Roger Säljö (2014), seniorprofessor i pedagogisk psykologi, lärande, utveckling och          
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kommunikation vid Göteborgs Universitet, ser på människan som en individ som lever och             

påverkas av samhället och kulturen. Barnen lär sig i sociala sammanhang där lärandet styrs              

av samhället och kulturen. De värderingar som till exempel ligger till grund för läroplanen,              

för oss och därmed vårt arbets- och förhållningssätt är de värden som barnen lär sig och tar                 

vidare med sig i samhället när de blir äldre. Det är ett perspektiv som ledde oss till begreppet                  

“hållbar utveckling” och författarna och didaktikprofessorerna Annika Elm Fristorp & Inge           

Johansson. Tillsammans har de skrivit boken “Professionellt lärande i förskolan - med            

utgångspunkt i hållbar utveckling” som ligger till grund för våran reflektion. 

För att komma närmare våra delfrågor intar vi ett kunskapsperspektiv där vi använder             

oss av Sonja Sheridans, Anette Sandbergs & Pia Williams forskning kring förskollärarens            

kompetens, ett känslomässigt perspektiv där vi med hjälp av Donald W. Winnicott, Max van              

Manen och Maria Montessori försöker få syn på känslolivet där aggression och kärlek agerar              

som två källor till all mänsklig energi samt ett pedagogiskt perspektiv där författarna och              

föreläsarna Susanne Svedberg och Sven Perssons leder oss mot ett hållbart arbets- och             

förhållningssätt. 

Tillsammans reflekterar vi kring hur ett hållbart arbets- och förhållningssätt kan se ut.             

Vi är medvetna om att vi genom essäskrivandet kan komma fram till nya insikter och ny                

kunskap som förhoppningsvis berikar vår och andras praktiska kunskap men att vi kanske             

aldrig kommer fram till ett slutgiltigt resultat.  

 

6. Etiska överväganden  

För att vår undersökning skall värna om varje individs integritet (jfr Patel & Davidsson 2003,               

s. 60) har vi fingerat namn på pedagoger och barn samt att vi har ändrat detaljer i                 

beskrivningen av miljön på förskolan. Vi valde att beskriva situationer som händer om och              

om igen på vilken förskola som helst så att inte ett specifikt barn, familj eller pedagog kan                

identifieras. Vi följer därmed vetenskapsrådets rekommendationer angående anonymitet,        

konfidentialitet, sekretess och tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2012, s. 40). 
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7. Reflektion  

7.1 Bakgrundsinformation - Hållbar utveckling i förskolan 

Innan vi fördjupar oss i reflektionen kring våra delfrågor vill vi gärna belysa begreppen              

“hållbar” och “hållbar utveckling” så att läsaren får en djupare förståelse kring deras             

betydelse. 

Vad betyder “hållbar”? Enligt Nationalencyklopedin betyder det “tillräckligt stadig (i          

sin uppbyggnad) för att stå emot påfrestningar mest om (tillverkade) föremål” (NE 2017).             

Synonymer till “hållbar” är varaktig, slitstark, durabel, beständig, stark, som håller, som står             

sig eller välgrundad.  

Begreppet “hållbar utveckling” kommer ifrån arbetet inom Brundtlandkommissionen        

och beskriver “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande            

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland 1987, s. 16). I           

undervisningssammanhang dök begreppet upp när FN 2002 beslutade om den så kallade            

“Dekaden för hållbar utveckling” (UNESCO 2004, 2009). Den grundläggande idén var att            

alla världens länder “skulle arbeta med hållbar utveckling och utveckla en undervisning som             

präglas av ett tvärvetenskapligt och holistiskt arbetssätt” (Elm Fristorp & Johansson 2015, s.             

10). Det är ett arbetssätt som handlar om solidaritet mellan olika länder, generationer,             

folkgrupper och kön samt om ett gemensamt ansvar (jfr ibid., s. 16).  

Hållbar utveckling handlar alltså om så mycket mer än att släcka lampor eller att             

källsortera - något som kanske de flesta tänker på när de funderar kring frågan “Vad är                

hållbar utveckling?” (Elm Fristorp & Johansson 2015, s. 18). Begreppet innebär nämligen            

inte bara ekologiska aspekter med fokus på naturen och ekonomiska aspekter med fokus             

på människans konsumtion utan också sociala aspekter med fokus på ett långsiktigt stabilt            

samhälle (ibid., s. 9,10).  

Vad menas med sociala aspekter? Enligt Robert Goodland, som genomförde          

miljömässiga och sociala konsekvensbedömningsstudier om utvecklingsprojekt över hela        

världen i mer än 40 år, innebär de sociala aspekterna till exempel “gemenskapens             

sammanhållning, tolerans, medkänsla, fördragsamhet, samarbete, kärlek, disciplin, etik och         

viktigast av allt gemensamma värderingar” (Goodland 2002, s. 1).  

Elm Fristorp & Johansson genomförde 2012 en enkätundersökning (Elm Fristorp &           
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Johansson 2013) där de frågade förskollärare “Vad betyder hållbar utveckling för dig?” De             

vanligaste svaren var precis miljöaspekter som “att släcka lampor”, följt av aspekter            

relaterade till ansvar, omsorg, medel och resurser – mindre än en procent nämnde betydelsen              

av ett hållbart samhälle (Elm Fristorp & Johansson 2015, s. 18). Undersökningen visar oss att               

vi pedagoger kanske inte alltid är medvetna om de sociala aspekterna och deras betydelse av               

hållbar utveckling. 

Vi undrar om pedagogernas omedvetenhet grundas i att den nuvarande          

förskollärarutbildningen samt fortbildningskurser inom hållbar utveckling har fokus på         

framför allt de ekologiska aspekterna? Vi är själva förskollärarstudenter på en svensk            

högskola och även om vi har fått lära oss om hållbar utveckling låg fokus på framför allt de                  

ekologiska aspekterna i samband med läroplanens strävansmål kring naturvetenskap. De          

sociala aspekterna i samband med hållbar utveckling diskuterades inte. Man kan fråga sig             

varför? Det är något som vi vill reflektera kring i nästa avsnitt när vi försöker få svar på                  

“Vilka kompetenser behöver pedagoger i dagens förskola?”. 

 

7.2 Förskollärarens kompetenser - ett kunskapsperspektiv 

I det här avsnittet vill vi närma oss frågan “Vilka kompetenser behöver förskollärare i dagens               

förskola?”. Frågan blev intressant för oss att undersöka eftersom båda våra dilemma- och             

konfliktsituationer gav upphov till tvivel på våran egen och kollegornas sociala           

handlingskompetens. 

Vad menas egentligen med social kompetens? Anne Lillvist, författare och doktor i            

psykologi vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens          

Högskola har försökt att komma närmare denna fråga. Hon menar att begreppet förekommer             

inom förskolevärlden men att det sällan klargörs vad som menas med detta. Enligt Lillvist              

kopplar förskollärarna begrepp som nyfikenhet, äventyrslust, goda kommunikativa        

färdigheter, engagemang, delaktighet eller problemlösning till social kompetens. Hon menar          

vidare att barn föds med social kompetens och att dessa kompetenser sedan utvecklas och              

stärks i interaktion med föräldrar och andra vuxna (jf Lillvist 2014, s. 199). Lillvists              

resonemang leder oss tillbaka till begreppet “hållbar utveckling”. Om vi som vuxna inte             
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värnar om barnets medfödda sociala kompetenser och hjälper de att utveckla dessa så kan vi               

nog inte garantera att den nästa generationen barn får med sig kompetenser som nyfikenhet,              

engagemang eller problemlösning.  

När vi funderar vidare kring det Lillvist skriver börjar vi fundera på våra egna sociala               

kompetenser i dilemmasituationen. Vi tror att vi är tillräckligt nyfikna när vi försöker förstå              

vad som har hänt i de berörda konfliktsituationerna med Leon och Frida. Men har vi visat                

goda kommunikativa färdigheter? Vi har kanske visat detta emot barnen när Carina sätter sig              

tillsammans med de berörda tjejerna i en ring och försöker förklara Leons beteende för dem,               

men har vi visat goda kommunikativa färdigheter emot våra kollegor? Vi börjar inse att vi               

kanske missat att förmedla viss information till våra kollegor. Carina kunde ha varit tydlig              

och berättat för sina kollegor att Leon har vissa svårigheter att komma in i leken redan innan                 

flytten till storbarnsavdelningen och Cecilia kunde ha berättat för sina kollegor om Fridas             

familj eller Annsis mammas önskningar innan barnen flyttade till en ny avdelning. Om vi              

skulle ha gjort det skulle det kanske ha varit enklare för våra kollegor i de berörda                

situationer? Leah blev kanske överraskad över Leons beteende och gjorde då det som hon              

trodde var rätt, nämligen att lösa konflikten så snabbt som möjligt att inget barn blev skadat?                

Vi börjar fundera på vilken stor betydelse den sociala kompetensen har i förskolläraryrket.  

Forskargruppen Sheridan, Sandberg & Williams har gjort flera studier om          

förskollärarkompetens i förskolan och uppmärksammar i studien “Förskollärarkompetens i         

förändring” att forskning visar att förskollärarens kompetens är en av de mest essentiella             

aspekterna för förskolans kvalitet där lärstil, attityder och ett pedagogiskt förhållningssätt har            

en utslagsgivande betydelse (Sheridan et al. 2011, s. 1). Samtidigt nämner forskarna de nya              

kraven som ställs på förskolan och förskolläraren sedan förskolan blev en egen skolform i             

utbildningssystemet och fick sin egen läroplan.  

Anna Eriksson och Lotta Lindberg, förskollärare och universitetsadjunkter vid         

Högskolan i Gävle, skriver om ett paradigmskifte där förskoleverksamheten utvecklades från           

att vara “planeringsstyrd” till “utvärderingsstyrd” och där man med den nya reviderade            

läroplanen lägger stor vikt på “att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp,            

utvärdera och utveckla verksamheten” (Eriksson & Lindberg, s. 32ff). Vi tycker att det är              

intressant att forskarna å ena sidan skildrar vikten av ett pedagogiskt förhållningssätt och å             
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andra sidan nämner de höga krav som följer med läroplanen. De behandlas som två olika               

saker som inte riktigt passar ihop. Med den motsatsen i tanken börjar vi få en större förståelse                 

för våra dilemman samt studiens slutsats som tyder på att det finns olika synsätt pedagoger               

emellan.  

Vissa förskollärare prioriterar barns möjligheter att utveckla social kompetens medan andra 

ser barns lärande inom samtliga områden som lika väsentliga, vilket ligger i linje med  

intentionerna i den reviderade läroplanen (Sheridan et al. 2011, s. 3). 

Är det kanske så att vi i våra dilemmasituationer prioriterar barns möjligheter att utveckla              

viktiga mänskliga egenskaper för att uttrycka känslor medan våra kollegor anser barns            

lärande samt utvärdering, utveckling och dokumentation av verksamheten som lika väsentlig?  

Carina försöker uttrycka Leons känslor för de andra barnen medan Cecilia försöker sätta ord              

på det Frida och Sara verkar känna. Om våra kollegor Leah och Johanna prioriterar barns               

lärande samt intentionerna i läroplanen förstår vi till viss del varför det kan bli jobbigt för                

dem när barn som Leon, Sara eller Frida blir utåtagerande - verksamheten och därmed              

planerade aktiviteter störs och det blir svårt att hinna med till exempel utvärdering,             

uppföljning och dokumentation. Vi kan förstå när pedagogerna lägger fokus på           

organisatoriska och administrativa kompetenser istället för på sociala kompetenser när årliga           

brukarundersökningar är av stor betydelse i verksamheten. Men vi är också rädda vilka             

konsekvenser det har för barnen när mätresultaten blir viktigare än barnet själv. När vi tänker               

vidare tar vi genom vårt agerande kanske ännu mer tid ifrån våra kollegor. Vi skulle istället                

kanske lita på våra kollegors kompetenser och att de visst kan klara konfliktsituationen             

eftersom de har lika goda intentioner som vi.  

För oss känns det i situationerna som att Leah och Johanna försöker bli av med               

problemet när de exkluderar Leon eller ignorerar Frida och Sara, men det är kanske inte alls                

så. Att pedagoger i förskolan väljer att lösa problemet för stunden är enligt forskargruppen              

Sheridan, Sandberg & Williams vanligt inom förskolan: “Kunskapen är till stor del            

situationell och förskolläraren agerar ofta utifrån ett här och nu-perspektiv” (Sheridan et al.             

2011, s. 3). Det är kanske så att Leah och Johanna gjorde det som kändes rätt just då, likväl                   

som vi trodde att det var det rätta att sätta oss ner med de andra barnen eller börja samtala                   

med dem även om det fanns andra pedagoger till hands. Vi tycker att det är en intressant                 
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tanke att förskollärarna till stor del agerar situationellt, för vad händer när vi pedagoger              

använder oss av ett här och nu-perspektiv och inte förmår att tänka långsiktigt längre? Är det                

hållbart? Kan vi då skapa stabila och starka relationer oss och barnen emellan? Det tvivlar vi                

på. Vi känner att vi pedagoger behöver ta oss tid för att förstå helheten och se längre och mer                  

än det som sker här och nu. 

Forskargruppens studie visar vidare att förskollärare tror att de behöver utveckla sina            

kompetenser i främst matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. Detta låter rimligt när man             

tänker på de höjda kraven som läroplanen ställer med avseende på ämnesinnehåll nuförtiden.             

Samtidigt visar studien att föräldrarna å andra sidan anser samarbetsförmåga och empati som             

de viktigaste kompetenserna. Det blir tydligare och tydligare för oss att det verkar finnas en               

krock mellan teori (läroplan) och praktik (förhållningssätt) inom förskolan idag. Hur hände            

det? Har vi för mycket fokus på teori och vetenskapliga kompetenser idag? Kan det vara att                

de vetenskapliga kompetenserna överskuggar våra sociala kompetenser? Vi känner att vi som            

blivande förskollärare har ett ansvar att skapa en diskussion kring våra sociala kompetenser,             

som synliggörs i vårt arbets- och förhållningssätt, med våra kollegor och hela arbetslaget.  

Apropå arbetslaget visar studien även att förskollärarna tycker att de viktigaste           

kompetenserna för de själva är “demokratiskt ledarskap, samarbetsförmåga och att vara           

benägen att utveckla verksamheten” (Sheridan et al. 2011, s. 4). Varför vill de då utveckla               

sina vetenskapliga kompetenser inom matematik vidare kan man fråga sig. Tror vi pedagoger             

att vi har de sociala kompetenserna redan i oss och att vi inte behöver utveckla dessa? Enligt                 

Lillvist utvecklar vi våra sociala kompetenser i interaktion med andra. När vi tänker på våra               

dilemmasituationer krävs det förmodligen bättre samarbetsförmåga oss och våra kollegor          

emellan. Det är något som såväl Carina som Leah försöker göra genom att planera in ett                

reflektionstillfälle, vilket skulle ge båda chansen att utveckla verksamheten vidare genom att            

hitta vägar att samarbeta kring Leons svårigheter. 

Enligt studien bör arbetslaget i förskolan fördela arbetet mellan sig. Den ena är bra på               

ledarskap och utveckling av verksamheten, den andra på konfliktlösning (jfr Sheridan et al.             

2011, s. 4). Men vad händer då? Kan vi då gemensamt utveckla verksamheten och lära av                

varandra? Det är tveksamt tycker vi - det är lätt att bli specialist i ett område och då vila på de                    

kunskaperna man har istället för att lära sig mer om det man inte är bra på.  
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Studien visar att de kompetenser som utvecklas minst under utbildningen är           

konflikthantering, kulturell kompetens samt arbetsledande kompetens. Kan det vara så att           

såväl vi som våra kollegor inte har fått chansen att utveckla tillräckligt med kunskap om               

konflikthantering och social kompetens? Vi på Södertörns högskola har turen att gå en kurs i              

konflikthantering, men räcker det? Som blivande förskollärare har vi ett ansvar att förmedla             

vidare det vi lärt oss i utbildningen till våra kollegor. Det är något vi känner att vi missade                  

göra i dilemmasituationerna eller snarare redan innan. Vi har inte riktigt tänkt på vilka              

möjligheter vi själva har för att utveckla arbetslagets sociala kompetens. Under kursen i             

konflikthantering har vi till exempel lärt oss hur mycket vi kan lära oss genom rollspel där vi                 

intar barns eller även våra kollegors perspektiv för att kunna få mer förståelse varför en               

konflikt uppstod. Det är kanske något som vi kunde införa i vårt arbetslag?  

Tillsammans med författaren Lillvist har forskargruppen Sheridan, Sandberg &         

Williams även skrivit artikeln ”Preschool teacher competence viewed from the perspective of            

students in early childhood teacher education” (Lillvist et al. 2014). Artikeln visar oss tydligt              

hur Skolverkets och lärosätenas krav, mål och innehåll påverkar förskollärarstudenternas tro           

på vilka kompetenser som behövs i yrkesutövandet och vi börjar fråga oss vad som händer               

när samhällets värderingar och förväntningar definierar vad en "bra" förskollärare ska ha för             

kompetenser, färdigheter och kunskaper? Man skulle ju då kunna tro att vi alla är överens om                

vad en ”bra” förskollärare är och att alla kommer med samma kompetens ur utbildningen.              

Studien visar dock tydligt att så inte är fallet och att det finns en stor variation av hur                  

kompetenser upplevs av förskollärarstudenter. Varför är det så? Vad händer när det inte finns              

en ”röd tråd” av en gemensam förståelse för professionalitet i förskolan? Hur kan vi då               

garantera att alla barn har en tillräckligt bra förskollärare eller pedagog vid sin sida som leder                

dem genom några av de viktigaste åren i sina liv? Vi tror att vi inte kan garantera detta och                   

blir medvetna om att vi och våra kollegor förmodligen har helt olika föreställningar om vad               

som utgör en “bra” förskollärare.  

Vad är då en “bra” förskollärare? När man tittar på alla sex kompetensdimensioner             

forskarna Lillvist et al. kom fram till i sin undersökning är en ”bra” förskollärare för barnen                

sannolikt en som prioriterar samarbete och sociala kompetenser, distinkt lärarkompetens,          

lekkompetens och kompetens om barnets perspektiv före en allmän pedagogisk kompetens           
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eller en specifik innehållskompetens (Lillvist et al. 2014, s. 10–13). Det vill säga en              

förskollärare som fokuserar på att vara empatisk, flexibel, kritisk och          

problemlösningsorienterad samt vet hur man hanterar konflikter och som har bra kompetens            

att samarbeta med föräldrar och kollegor. Denna förskollärare kan dessutom utmana och            

hjälpa barnen i leken samt kan se barns individuella utveckling.  

Vi tänker på våra dilemmasituationer och undrar hur en “bra” förskollärare kunde ha            

bemött Leon, Frida eller Sara. När Leon gjorde de andra barnen ledsna kunde Carina eller               

hennes kollega Leah stannat kvar i situationen och samtalat med alla inblandade. De kunde              

försöka förstå Leon och tagit hans agerande på allvar. På liknande sätt hade Cecilia eller               

hennes kollega Johanna kunnat bemöta Frida och Sara. De kunde ha varit närmre barnen för               

att få en förståelse för barnens agerande. 

Det blir tydligt för oss att det är otroligt svårt att vara en “bra” förskollärare i allas                 

ögon. Samhället, läroplanen, barnen, föräldrar och kollegor har alla en annan syn på vad som               

är en “bra” förskollärare. Vi tror dock att vi tillsammans i arbetslaget kan bli en ”bra”                

pedagog. Denna tanke påminner oss om ett citat av produktivitetskonsulten David Allen,            

mest känd för tidshanteringsmetoden "Getting Things Done": ”You can do anything but not             

everything” (Hammonds 2000).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi behöver lyfta vår sociala kompetens           

genom att samtala, reflektera och diskutera. Detta för att kunna rikta blicken tillbaka på              

människan - på barnet - för att kunna garantera att vi förmedlar den sociala kompetensen från               

en generation till nästa och därmed garantera en hållbar utveckling för barnen i förskolan.              

Men kan man över huvud taget förmedla social kompetens? Tillsammans med en erfaren             

personalrekryterare har vi diskuterat frågan om “att vara empatisk, flexibel och           

problemlösningsorienterad i samarbetet med kollegor” verkligen är sociala kompetenser eller          

om det snarare är egenskaper hos individen. Personalrekryteraren anser att det absolut är             

möjligt att förmedla och utveckla sociala kompetenser. Detta till exempel genom läsning av             

litteratur, deltagande i föreläsningar eller workshops, utvecklingssamtal men även i rollen           

man tar i arbetslaget. Det blir tydligt för oss att det inte är bara vårt ansvar utan även                  

förskolechefens ansvar att kontinuerligt arbeta med personalens sociala kompetens för att           

kunna garantera en hållbar utveckling.  
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Men räcker det att ha utvecklade sociala kompetenser som förskollärare idag? Lillvist            

skriver “att social kompetens hänger ihop med känslomässig kompetens [...]” (Lillvist 2014,            

s.197). Vad menas med känslomässig kompetens? Det är något som vi vill undersöka i nästa               

avsnitt när vi närmar oss frågan om vilken betydelse känslor som kärlek och aggression har i                

förskolan. 

 

7.3 Känslor i förskolan - ett känslomässigt perspektiv 

I det här avsnittet vill vi närma oss frågan “Vilken betydelse har känslor som aggression och                

kärlek i förskolan?”. Detta eftersom vi i våra dilemman upplever att dessa känslor inte ges               

tillräckligt med plats i våra förskolor, när Leon, Sara och Frida inte får vara arga och vi själva                  

undrar om vi är för kärleksfulla gentemot barnen när vi försvarar dessa. 

Lars Löwenborg är leg. psykolog, psykoterapeut, föreläsare och författare som har           

arbetat som både lärare och psykolog i förskola. Han skriver i boken “Färdigheter för livet -                

socialt och emotionellt lärande” om människans grundläggande känslor som kallas          

grundaffekter - till dessa räknas glädje, intresse, förvåning, avsmak, avsky, ilska, rädsla,            

ledsenhet och skam (Löwenborg 2015, s. 88). Varje handling börjar med en känsla - ilska kan                

till exempel leda till ett aggressivt beteende och glädje kan uttrycka sig i ett kärleksfullt               

beteende. Barn i förskoleåldern reagerar med sina känslor och agerar spontant, eftersom de             

håller på att utveckla förmågan att kontrollera och styra sina impulser. “För varje känsla finns               

impulser till handling” (Löwenborg 2015, s. 88). Jämför vi det som Löwenborg nämner med              

våra dilemmasituationer förstår vi snabbt att såväl Leon som Frida och Sara måste ha haft en                

känsla i sig innan de började visa ett aggressivt beteende som att slåss eller bitas. Även vi                 

som pedagoger får komma ihåg att vi alltid möter våra kollegor med en känsla. I               

dilemmasituationen känner vi ilska och ledsenhet för att barnen inte bli bemött som vi tror är                

det rätta och då bemöter vi kanske våra kollegor med ett sätt som inte heller är det rätta. Våra                   

kollegor känner förmodligen av våra känslor och undrar då kanske varför vi låter anklagande?  

Enligt Donald W. Winnicott, engelsk barnläkare och psykoanalytiker, föds barn med           

de två viktiga grundelementen kärlek och hat. Han menar vidare att barnen är oskyldiga till               

hur deras beteende utvecklas (Winnicott 1984, s. 105). Det är den vuxnas ansvar att vägleda               
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barnet i dess känslomässiga utveckling genom att ta dess känslor på allvar. Med Winnicotts              

resonemang i åtanke förstår vi att vi pedagoger alltid behöver adressera barns känslor samt att               

ta dem på allvar och försöka förstå vilka känslor som ligger bakom deras beteende, oavsett               

om det är ett kärleksfullt beteende eller ett aggressivt beteende. Vi behöver alltså skapa plats               

för alla känslor inom förskolan. När vi tänker på våra dilemmasituationer känner vi att våra               

kollegor inte givit barnet tillräckligt utrymme för aggression men har vi gjort detta gentemot              

våra kollegor när vi håller tillbaka vår känsla av aggression? Vi kanske visar våra känslor,               

men sätter vi också ord på dem?  

Enligt Winnicott innehåller både kärlek och hat aggression (Winnicott 1984, s. 105)            

Ett aggressivt betende kan alltså enligt Winnicott vara ett uttryck för både kärlek och hat.               

Leon i dilemmat känner å ena sidan hat som vi tror uttrycks i en frustration när han inte                  

riktigt förstår leken men å andra sidan uttrycker kanske kärlek gentemot sina kompisar             

eftersom han vågar visa sina känslor? 

För oss blir det tydligt att vi som vuxna inom förskolan behöver adressera alla barnets               

känslor och framför allt de medfödda känslorna kärlek och hat för att kunna skapa ett hållbart                

arbets- och förhållningssätt i förskolan. Eftersom de två sistnämnda känslorna verkar ha en             

extra stor betydelse för barnen ska vi undersöka dessa lite mer noggrant i de kommande två                

avsnitten.  

 

7.3.1 Aggression 

Kort sagt kan aggressivitet betyda två saker. I en betydelse är aggressivitet direkt eller              

indirekt en reaktion på frustration. I den andra betydelsen är aggressivitet en av de två               

huvudkällorna till mänsklig energi (Winnicott 1984, s. 115). 

När barn får sina behov tillfredsställda kan positiva känslor som att vara glad, nyfiken eller               

trygg uppstå medan negativa känslor som ilska, rädsla och ledsenhet kan uppstå när behoven              

inte blir uppfyllda. I boken “Hantera konflikter och förebygga våld” skriver Liv Larsson,             

som är livscoach och expert på Nonviolent Communication, att de negativa känslorna ofta är              

outtalade men blir drivkraften bakom det beteende vi har - ett beteende som ofta blir               

destruktivt när det är omedvetet (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 11).             

Pedagogerna Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg Kimblad menar att det finns, utöver             
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de grundläggande kroppsliga behoven som att få mat, dryck, vila, lagom temperatur och             

husrum även de psykiska behoven: trygghet, kärlek, vänskap, känsla av eget värde,            

tillhörighet, delaktighet och glädje (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 21). Vidare             

skriver de att konflikter uppstår när de grundläggande behoven inte är tillfredsställda och att              

en viktig del i att lösa konflikter handlar om att ta reda på vilka behov som inte är                  

tillfredsställda (ibid., s. 22). 

När vi funderar på det båda författarna skriver förstår vi att barnens ilska måste              

komma ifrån icke uppfyllda behov, men vilka är det? När vi tänker på Leon, som visar ilska                 

och ledsenhet när han inte kommer in i leken är det kanske att han saknar de psykiska                 

behoven vänskap av sina kompisar och kanske känsla av eget värde när den vuxna berättar               

för honom att han inte få vara med i lägenheten om han inte klara av att vara där? När vi                    

tänker på Frida och Sara kanske de upplever ett utanförskap och känner sig missförstådda då               

pedagoger som Johanna inte ser deras behov, behov som kan vara att de känner att ingen                

lyssnar på dem. Sara och Frida hamnar ofta i konflikt med varandra, men ingen tar reda på                 

varför. Det är svårt att veta vilka behov eller vilken frustration Leon, Frida eller Sara känner                

just i stunden, men vi kan försöka få grepp om det genom att vara nära dem. Vi som                  

pedagoger måste ta barnen på allvar och vårda deras känsloliv så att de kan vara sitt bästa jag                  

känner vi. 

I dilemmasituationerna upplever vi dock att våra kollegor själva agerar med ett            

aggressivt beteende gentemot barnen. I Leons fall blir han bortplockad från leken med de              

andra barnen, han får inte ens vara i samma rum. Vad sänder det för signaler till honom? I                  

Frida och Saras fall får de höra stränga toner i samband med ett passivt bemötande från                

pedagoger. Vad signalerar det? I boken “Aggression: ett nytt och farligt tabu” skriver den              

danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juul om aggressivt beteende av vuxna. Han            

menar att när den vuxna reagerar med en förmanande och fostrande ton är det ett aggressivt                

beteende (Juul 2012, s. 39). Juul menar vidare att det är ofta i de utmanande situationerna                

pedagoger agerar på detta vis (ibid.) Vi anser att detta sätt är vanligt mot barn som är                 

utåtagerande. Det kan vara en stor utmaning för oss pedagoger att hålla oss lugna i               

konfliktsituationerna och att inte låta förmanande. Våra kollegor var säkerligen inte medvetna            

om att de lät stränga just då. Vi tror att vi behöver uppmärksamma varandra om detta. Vi                 
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kunde ha tagit modet till oss och berättat för våra kollegor “Jag förstår att du är upprörd över                  

situationen och det hörs på din röst men tänk på att det inte gynnar barnen”. Ibland behöver                 

man få möjlighet att gå åt sidan och andas för att få tillbaka sitt lugn och ro. Det är något vi                     

kunde ha givit våra kollegor istället för att bli irriterade på dem. 

“Att sätta gränser” är ett vanligt uttryck i förskolan men det kan även tolkas som att vi                 

ska få barnen att lyda och hålla sig till reglerna. Vi förstår när våra kollegor försöker att sätta                  

en tydlig gräns gentemot barnen när de slåss, kastar eller bits men hur sätter vi gränser utan                 

att bemöta barnen aggressivt? Vi tror på ett bemötande där vi först lyssnar in barnet. Utas                

Carlsson & Rosenberg Kimblad menar att det vid en konfliktsituation är viktigt att vi ställer               

frågor innan vi själva visar vad vi tycker om situationen. Exempelvis “Vad har hänt?”, “Vad               

tycker du?” eller “Hur tycker du vi ska lösa detta?”. Genom att först låta barnet uttrycka sina                 

tankar blir barnet taget på allvar. Först därefter kan vi uttrycka våra tankar kring situationen               

(Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 154-155). Självklart anser vi att vi pedagoger              

måste säga stopp i vissa situationer, men vi får aldrig glömma det fördomsfria och lyssnande               

bemötandet där vi frågar barnen om situationen.  

Vi upplever även att det inte är vanligt att tala om känslor i det svenska samhället. Vi                 

behöver dock våga visa känslor och att det är okej att det finns besvikelser eller orättvisor i                 

barngruppen. För att barnet ska kunna utveckla sina känslomässiga och sociala kompetenser            

anser vi att detta behövs. Men hur ska barnen lära sig att hantera sina känslor när vi vuxna                  

inte alls talar om dessa? Det är framför allt de negativa känslorna som vi vuxna ofta vill                 

gömma för att skydda barnen. Våra tankar är i linje med Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad                

som menar att det inte gynnar barnet i längden när vi inte kan sätta ord på våra egna känslor                  

eftersom det inte lär sig att sätta ord på framför allt de negativa känslorna. Följden kan då bli                  

att barnet istället agerar med kroppen i form av att det slåss eller puttas (Utas Carlsson &                 

Rosenberg Kimblad 2011, s. 62). Det blir tydligt för oss att det är viktigt för Leon, Sara och                  

Frida att det talas om känslor och att de lär sig sätta ord på sina känslor. Vi tror att vi kan göra                      

detta genom att vara lugna och kärleksfulla pedagoger som ger dem tid att känna det dem                

känner samt att ge dem tid att prata om detta för att göra sig förstådda. 

Vi tror, liksom Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, att pedagoger måste tidigt lära             

barnen att sätta ord på sina känslor, både de negativa och de positiva känslorna (Utas               
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Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 62). Annars finns risken att vi hämmar dessa och vi                

lär ut att det inte är okej att visa känslor. Det vill vi inte! Vi tänker att samma sak gäller för                     

pedagoger - vi måste också sätta ord på våra känslor. Det är de negativa känslorna som ligger                 

till grund för konflikter, och detta tar energi både från pedagoger och barn. Om vi inte tar tag                  

i de irritationsmoment som ligger och pyr finns risken att problem växer sig för stora och då                 

blir svårare att åtgärda. Cecilia känner att hon länge har irriterat sig på vissa kollegor, eller                

snarare deras negativa förhållningssätt, och inte tydligt förmedlat sina känslor. Carina           

upplever också att hon tidigare kunde ha varit tydlig med vad hon anser om det aggressiva                

beteendet som Leon bemöts av från kollegor som Leah. Vi inser att vi behöver hitta bättre                

metoder för att förmedla våra känslor samt våra tankar kring ett kärleksfullt bemötande. För              

att få mer förståelse kring hur ett kärleksfullt bemötande kan se ut ska vi i nästa avsnitt                 

undersöka begreppet kärlek. Vilken betydelse har kärlek i förskolan? 

 

7.3.2 Kärlek  

Om vi vill skapa harmoni i världen är det tydligt att vi bör tänka mer på kärleken. Vi bör                   

studera dess innebörd. Barnet är den enda punkt där alla människors känslor av ömhet och               

kärlek strålar samman. Människans själ mjuknar när man talar om barn. Barn väcker djupa              

känslor till liv hos alla människor. Barnet är kärlekens källa (Montessori 1987, s. 250). 

När vi i handledningsgruppen för detta essäskrivande började tala om kärlek sade en av våra               

studiekollegor att hon har svårt att ta in ordet kärlek. För henne betyder ordet kärlek något                

man ger till sin familj och sina egna barn och inte till barnen i förskolan. Barnen på hennes                  

förskola tycker hon så klart om men hon ser det som omsorg, inte som kärlek. När vår                 

studiekollega sade det förstod vi att kärlek som begrepp inte är så entydigt som vi trodde. Vi                 

började ställa oss följande frågor: Vilken betydelse har kärlek i förskolan? Vad är             

skillnaderna eller likheterna mellan att älska sina egna barn och att älska barnen på förskolan?               

Går det ens att jämföra? Och vad menas med omsorg? Vad är skillnaden mellan omsorg och                

kärlek?  

Helene Lumholdt, frilansjournalist för tidningen “Förskolan”, nämner i artikeln         

“Kärlek är en medfödd känsla” Elinor Schad, Universitetsadjunkt vid Institutionen för           

psykologi vid Lunds universitet, som menar att “Kärlek är en instinktiv och medfödd känsla”              
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och att “kärlek, i betydelsen en nära, pålitlig och lyhörd relation mellan förälder och barn               

skapar förutsättningar för att barnet också ska kunna skapa goda relationer till andra”             

(Lumholdt 2017). Schads uttalande ligger i linje med vårt tänk att vi som jobbar inom               

förskolan behöver adressera barnens men även vår egen medfödda känsla “kärlek” för att             

kunna skapa ett hållbart arbets- och förhållningssätt i förskolan. Vi anser att kärleken är              

grunden bakom hållbar utveckling där vi behandlar människor omkring oss med respekt, är             

inkännande, lyssnar och kommer ihåg kärleken i alla lägen. På det sättet tror vi att vi kan                 

skapa relationer människor emellan som genomsyras av ömsesidighet och gemenskap. 

Lumholdt skriver vidare att när pedagogerna på Kärlekens förskola i Halmstad           

frågade barnen “vad är kärlek?” fick de svar som “Att känna kärlek är att man ska vara bra                  

kompis, inte slåss och inte tramsa vid matbordet. Om man har ett hjärta kan man känna                

kärlek” (ibid.). 

Barnen har ett ganska enkelt svar på frågan känns det som. Det är kanske det Maria                

Montessori syftar på när hon i citatet ovan skriver “Barnet är kärlekens källa”? Det är inte så                 

komplicerat som vi pedagoger kanske tror - det räcker med att vi har ett hjärta. Citaten väckte                 

många känslor hos oss och vi började inse att vi kanske gjorde våra kollegor orätt när vi blev                  

frustrerade och arga på dem i dilemmasituationen. De har ett hjärta precis som vi, ingen vill                

nog barnen illa, utan däremot ge dem den kärleken de behöver, eller?  

Vi upplever dessutom att barns kärlek inte ofta är något som ifrågasätts. Varför är              

kärlek hos vuxna då något som ska diskuteras och tolkas? Den italienska pedagogen och              

forskaren Maria Montessori menade att kärlek skall ges till allt levande runt omkring oss              

(Montessori 1998, s. 82) Montessori menade att kärlek finns inneboende hos varje individ             

och barn har en grundläggande kärleksimpuls och en sådan kärleksimpuls måste vara möjlig             

även hos vuxna människor (Montessori 1987, s 250) Som Cecilia beskriver i sitt dilemma              

saknar hon ibland känslan av kärlek när hon kliver in på förskolegården - barnen bråkar eller                

är ledsna medan hennes kollegor står vid sidan om. Likväl anser Carina att Leon inte blir                

bemött med kärlek då han upplevs som jobbig av pedagogerna. 

För oss betyder kärlek att värna om allt levande runt omkring oss - precis som Maria                

Montessori tyckte. Hon undrade varför inte kärleken som begrepp kunde undersökas och            

analyseras vetenskapligt. Människan har ägnat mycket energi åt att studera andra naturfakta,            
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varför inte kärlek? (Montessori 1987, s. 251) Hon hade ett långsiktigt tänk på barnet och på                

kärleken och hennes tro på att det goda är medicinen på framgång ger oss ökad tro på att ett                   

kärleksfullt förhållningssätt är ett sätt som är hållbart.  

För oss är kärlek det hållbara och ett kärleksfullt beteende för oss innebär att vi               

pedagoger i alla möten med barn skall inta ett positivt, inlyssnande och fördomsfritt             

agerande. Barn agerar inte alltid önskvärt och utmanar vuxna och då är det särskilt viktigt att                

vara kärleksfull. Men det är inte alltid det lättaste och hur gör vi det på bästa sätt? Det kanske                   

inte räcker med att vi är kärleksfulla mot barnen. För hur är vårt beteende mot våra kollegor?                 

På vilket sätt tog Cecilia hänsyn till sina kollegor när hon klev in på gården och vill ställa allt,                   

som hon anser, tillrätta? På vilket sätt tog Carina hänsyn till sin kollega när hon inte hörde                 

kollegans frustration och kanske rop på hjälp? Kan det vara att vi glömmer våra kollegor och                

att vara kärleksfulla mot dem?  

I boken “Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund” refererar Sven Persson,            

professor i pedagogik, till Max van Manen - författare av bästsäljaren “The tact of teaching -                

the meaning of pedagogical thoughtfulness” - som beskriver hur det är att “leva med” barn i                

förskolan (Persson 2016, s. 18). Van Manen drar paralleller med föräldraskapet och vad det              

innebär att som förälder leva med barn, men det är pedagogiken som intresserar honom mest               

och han delar in pedagogikens kärna i tre teser (van Manen 1991, s. 65–70): 

- Pedagogik är kärlek till och omsorg om barnet 

- Pedagogik är hopp för och om barnet 

- Pedagogik innebär ett ansvar för barnet  

Van Manens första tes handlar om den villkorslösa kärleken som är grundtonen i den              

pedagogiska relationen till barnet, och som tar sig uttryck i de förväntningar som de vuxna               

har på barnet (Persson 2016, s. 19). Kärleken till barnet försvinner inte om barnet inte               

uppfyller förväntningarna eller beter sig olämpligt, den är alltid närvarande. Enligt van            

Manen ska kärleken gentemot Leon inte försvinna bara för att han slåss eller bits - den ska                 

finnas kvar och det viktiga är att Leon inte ska tvivla på det. Det vi dock frågar oss är om                    

kärleken även finns kvar, när vi inte tar oss tid att förstå vad som ligger bakom hans beteende                  

för att kunna tillfredsställa hans behov. 
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Van Manens andra tes handlar om att ha hopp för och om barnet. Om vi visar barnen                 

att vi tror på dem och visar att vi tar dem på allvar utvecklar barnen även en känsla av att de                     

duger (Persson 2016, s. 19). I dilemmasituationerna får vi känslan att våra kollegor inte har               

hopp för barnet och inte tar dem på allvar när till exempel Cecilia undrar vad som hade hänt                  

med Frida och får svaret “hon har väl bråkat med Sara, du vet hur de är”. När vi dock tänker                    

vidare tänker våra kollegor kanske samma om oss när vi inte tar Leons och Fridas kompisar                

på allvar när de blir bitna, slagna eller utesluta ur leken.  

Van Manens tredje tes handlar om att det är pedagogen som har det etiska ansvaret för                

att se till barnets välbefinnande, barnet har inte ansvar för att pedagogen skall må bra. Barnet                

skall känna pedagogens ansvar, att ansvaret helt och fullt ligger i pedagogens händer (Persson              

2016, s. 20). När vi applicerar van Manens tredje tes på våra dilemmasituationer börjar vi               

fundera på vårt eget ansvar. Att Carina försöker försvara Leon är inget problem känner vi -                

det är bra att ta upp svåra situationer med alla barn - men hon skulle kanske ha behövt vara                   

tydlig mot de andra barnen att hon alltid finns till hjälp när barnen känner sig hotade av en                  

kompis och att det inte är deras ansvar att Leon kommer rätt in i leken. Det är en fin                   

balansgång för en pedagog att låta barnen vara delaktiga samtidigt som hen håller kvar              

huvudansvaret. 

Van Manen menar vidare att trots att barnet inte har något ansvar baseras relationen              

dem och pedagogen emellan på en ömsesidighet. Genom att pedagogen lyssnar in barnet och              

dess behov utvecklar barnet en medkänsla. Även Persson menar att den pedagogiska kärleken             

och omsorgen är lyssnande och talande och att vara nära barnen (Persson 2016, s. 20). Skulle                

det alltså ha räckt om Carina bara hade lyssnat in Leons kompisar, skulle de ha utvecklat en                 

medkänsla för honom ändå? När Carina reflekterar kring detta kan det nog stämma, senare på               

dagen kom faktiskt en av Leons kompisar fram till henne och sade: “Kolla, Leon har lagt sig -                  

han sover - jag kan också bli riktigt arg när jag blir trött. Det var kanske det som hände när                   

han slog Elsa”.  

Juul skriver på liknande sätt om närheten och han menar att om vi som pedagoger har               

en nära relation till barnen tvingar det oss att utveckla förmågan att älska (Juul 2012, s. 57).                 

Vi tänker på Cecilias kollegor som befinner sig en bit från barnen och observerar från håll                

samt Carinas kollega som går ifrån konfliktsituationen. Om de satt nära och var bland barnen               
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skulle de kanske kunna börja förstå barnen och visa barnen ett kärleksfullt beteende? Vi              

upplever att våra kollegor inte ger sig in i de olika konfliktsituationerna mellan barnen med               

öppet hjärta och sinne när de försökte “ta bort” problemet som i Leons fall. För att förstå                 

barnen och lösa konflikter långsiktigt och hållbart krävs dock inlevelse och att verkligen             

lyssna och ha hopp om barnen tror vi. Som vi tolkar van Manen ser han på de pedagogiska                  

relationerna som kärlek och menar att den skall vara lika självklar som föräldrars kärlek till               

sina barn. En kärlek som bara är. (Persson 2016, s. 19).  

Men räcker det att vi bara finns där och ger barnen kärlek? Jesper Juul menar att                

kärlek inte är tillräckligt. “Vi måste lära oss hur vi ska kunna omvandla vår kärlek till                

kärleksfullt beteende - ett beteende som den andra människan uppfattar som kärlek.” (Juul             

2012, s. 56). Vi börjar undra om Leon och Frida upplever vårt beteende som kärleksfullt? Det                

är något som vi inte pratar med barnen om. Vi undrar vidare om även de andra barnen samt                  

våra kollegor ser vårt beteende i dilemmasituationen som kärleksfullt? Det kan man ställa sig              

tveksam till. Det är inte så att våra kollegor kommer till oss efter situationen och säger “tack                 

för att du hjälpte till”, det vi hör är att “det fungerar inte” eller “vi behöver prata om det här”.                    

Detta visar oss att våra kollegor inte är nöjda med situationen i helheten och behöver fråga                

oss hur vi egentligen betedde oss själva, brydde vi oss om alla involverade eller mest för                

Leon och Frida? 

Vad menas med omsorg i förskolan? Enligt Gunilla Halldén, professor emeritus vid            

Tema Barn vid Linköpings universitet betyder begreppet omsorg noggrannhet och att man            

utför ett arbete omsorgsfullt. Begreppet förknippas ofta med kärlek och omtanke och är             

besläktat med att sörja för någon (Halldén 2016, s. 35). I förskolans läroplan står:              

“Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” (Lpfö           

98 rev. 16, s. 4). I läroplanen nämns omsorg flera gånger men inte någon gång nämns kärlek.                 

Varför undrar vi? Vi anser att för att kunna ge omsorg krävs kärlek - vi kan inte sörja för en                    

person om vi inte bryr oss om den, eller? 

Enligt Susanne Svedberg, författare, föreläsare och legitimerad förskollärare som         

arbetat många år som förskolechef, riktar pedagogerna barnens fokus mot målen i läroplanen             

genom omsorg och respekt för barnens tankar och åsikter. Hon skriver vidare att om en               

pedagog använder sig av barnens erfarenheter och intressen väcks det en motivation hos             
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barnen att arbeta mot läroplanens mål (Svedberg 2016, s. 32). Här blir det ännu tydligare hur                

viktig omsorg är inom förskolan. Ibland undrar vi dock vart omsorgen i förskolan tagit              

vägen? Trots att begreppet “omsorg” nämns upprepade gånger i läroplanen upplever vi att             

pedagoger reflekterar alldeles för lite om betydelsen av omsorg. Är det kanske att begreppet              

tas för givet och då inte blir något som diskuteras? 

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att begreppen kärlek och aggression inte är så            

entydiga som vi kanske trodde och att vi behöver diskutera dessa mera tillsammans med våra               

kollegor. Vi har dessutom förstått att vi förmodligen lägger mycket fokus på ett kärleksfullt              

bemötande gentemot barnen men inte gentemot våra kollegor. Vi blir mer och mer medvetna              

om att det krävs mycket för att kunna skapa ett förhållningssätt som håller över tid och klarar                 

de bräckliga situationerna när barn, pedagoger och samhället utmanar oss. I nästa avsnitt ska              

vi undersöka hur ett hållbart arbets- och förhållningssätt kan se ut och skapas inom förskolan. 
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7.4 Ett hållbart arbets- och förhållningssätt i förskolan - ett pedagogiskt perspektiv 

Barnet är bärare af framtiden, och den handledningen, det får under sina tidiga             

lefnadsår, är ofta bestämmande för hela dess lif. Med tanken härpå börjar man alltmer              

samla sig kring Fröbels ord: “Kom, låt oss lefva för barnen” (Åkermark & Eklund              

1906, s. 45). 

 

Morgondagens vuxna är dagens barn, som har förskola och skola som lärplattform för             

de normer och värden de senare kommer att agera utifrån (Svedberg 2016, s. 48).  

Båda citaten visar oss hur viktigt det är för oss pedagoger att hitta “rätt” arbets- och                

förhållningssätt i förskolan. Men vad är “det rätta”? När vi tänker på begreppet “hållbar              

utveckling” borde det “rätta” förhållningssättet vara ett som fungerar långsiktigt och som            

präglas av normer och värden som hjälper våra barn i deras agerande, både nu men även                

framöver som vuxna - ett hållbart arbets- och förhållningssätt som tillfredsställer dagens            

barns behov utan att äventyra kommande generationers barns möjligheter att tillfredsställa           

sina behov.  

För att närma oss frågan “Hur kan ett hållbart förhållningssätt med avseende på den              

sociala nivån av hållbar utveckling skapas och se ut i förskolan?“ ska vi först belysa vad som                 

egentligen menas med arbets- och förhållningssätt. Med arbetssätt menas, enligt Svedberg           

(2016), “personalens praktiska arbete och metoder i arbetet mot målen, personalens kunskap            

om betydelsen av miljöer, material, rekvisita, lärandeobjekt, grupperingar, rutiner,         

organisering, barns utveckling etc.” (ibid., s. 51). Detta är något som vi framför allt lär oss                

under utbildningen men även när vi praktiserar vårt yrke. Med förhållningssätt syftar man             

enligt Svedberg på “personalens förmågor vad gäller attityder, värderingar, normer,          

likabehandling, bemötande, engagemang, intresse, samspel, nyfikenhet, kroppsspråk, tonläge        

etc.” (ibid., s. 52).  

I våra dilemmasituationer känns det för oss som att våra kollegor håller fast vid ett               

arbetssätt som genomsyras av bestämda rutiner som att plocka bort ett barn från barngruppen              

när det blir utåtagerande. Det känns som dem inte bemöter barnet med engagemang, intresse              

eller vilja att samarbeta. Det är något som skapar en frustration hos oss eftersom vi letar efter                 

ett arbets- och förhållningssätt gentemot barnen som är hållbart och gynnar barnen framöver. 
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Svedberg refererar till Persson (2015) som, i linje med vårt tänkande, menar att det              

behövs ett förhållningssätt där vi pedagoger är ett emotionellt och socialt men även kognitivt              

stöd för barnet. Det är precis det stödet som vi anser Leon, Frida, Sara och Annsi inte får i                  

våra dilemman då de inte får chans att bemöta sina medfödda källor av känslor - aggression                

och kärlek.  

När vi senare reflekterar kring vårt resonemang förstår vi plötsligt att vi har ett              

otroligt starkt fokus på Leon, Frida, Sara och Annsi. På grund av detta reflekterar vi kring                

förhållningssättet gentemot dem, men inte kring vårt eget förhållningssätt gentemot våra           

kollegor. Är det hållbart? Är vi engagerade i deras bästa, samarbetar vi tillräckligt mycket?              

Nej, det gör vi nog inte. Våra kollegor känner kanske att vi kör vårt eget race när vi pratar                   

enskilt med barnen utan att kolla med kollegorna först vad som hände, eller när vi inte                

berättar för dem om Leons eller Fridas tidigare svårigheter. Är vi i situationerna ett              

emotionellt och socialt stöd för våra kollegor? Vi försöker att hjälpa till, men även om vi ser                 

att det verkar vara jobbigt för våra kollegor säger vi inget om detta.  

Sheridan et al. (2009) anger dessutom att pedagoger i förskolor med god kvalitet är              

inkännande, engagerade, lyssnar på barnen och vill tillmötesgå och involvera dem genom            

delaktighet i lärandet och verksamheten. Enligt forskarna riktar pedagogerna då fokus inte            

bara mot de kompetenser och insikter som barnen behöver för att förstå olika fenomen,              

samband och mönster, utan också på barns förmåga att kommunicera och samarbeta.            

(Svedberg 2016, s. 39). Vi känner att våra kollegor i dilemmasituationerna missade att             

samtala och kommunicera på ett inkännande sätt med barnen men förstår nu att vi inte heller                

gjorde det gentemot våra kollegor. 

Men hur kan vi förskolepedagoger tillsammans skapa ett hållbart arbets- och           

förhållningssätt – ett sätt som fungerar långsiktigt och är av hög kvalité? Svedberg skriver att               

man som personal ska använda sig av kunskapen som man har skapat under sin utbildning för                

att höja kvalitén på sitt arbets- och förhållningssätt (Svedberg 2016, s. 45). Det är en               

intressant tanke när man tänker på det vi kom fram till när vi reflekterade kring               

förskollärarens kompetenser. Enligt Sheridans forskning borde då pedagogerna vara rustade          

för att klara ett fungerande och hållbart arbetssätt. Men hur ska pedagoger skapa ett hållbart               

förhållningssätt där barnet stöds emotionellt och socialt när man saknar kunskap kring dessa             
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på grund av att förskollärarutbildningen inte fokuserar på de sociala förmågor som krävs till              

exempel i konflikthantering? Det kan bli en stor utmaning för hela arbetslaget tycker vi. För               

vad kan hända när förskollärarna saknar viss social förmåga? En effekt kan då bli att               

pedagogerna inte bemöter barnet på rätt sätt, det vill säga inte låter barnet vara med och               

tycka, tänka, påverka eller vara delaktig. Konsekvensen blir att barnen “lär sig att det inte är                

någon idé att ha en åsikt eller att deras åsikter och behov att uttrycka sig kan ta negativa eller                   

destruktiva uttryck, såväl för dem själva som för övriga medborgare och samhället i sin              

helhet” (ibid., s. 45).  

När vi tänker på våra dilemmasituationer får vi känslan att Leon, Sara och Frida inte               

bli bemötta på ett sätt som ger dem möjlighet att tycka till och påverka sitt och kompisarnas                 

lärande. För oss känns det som att våra kollegor missade att Leon, Frida och Sara ville berätta                 

något för dem eller visa sin åsikt när de blev utåtagerande. Samtidigt vet vi dock inte vad våra                  

kollegor sade till Leon eller Frida när de samtalade med dem eftersom vi inte var med. I                 

tidigare avsnitt nämner vi att det är viktigt att vi pratar med våra kollegor om hur vi upplevde                  

situationen. Detta gjorde vi dock inte. Både våra kollegor och vi bidrar då enligt Svedberg till               

en ohälsosam arbetsplats där pedagogerna inte “självständigt och tillsammans med kollegor           

skapar de bästa förutsättningarna för barnen och deras utveckling och lärande” (Svedberg            

2016, s. 45).  

Vi blir medvetna om att vi missat något väsentligt, nämligen att ta ansvar för att               

vidarebefordra den kunskapen vi har inom oss genom vår utbildning och erfarenhet med             

Leon, Frida, Sara och Annsi till våra kollegor. Det är vårt ansvar att skapa tillfällen att                

diskutera kring hur vi kan stödja Leon, Frida, Sara och Annsi men även varandra emotionellt               

och socialt. Om vi behåller all vår kunskap för oss själva kan vi och våra kollegor                

tillsammans aldrig bli en “bra” förskollärare. I Södertörns högskolas         

professionsutvecklingsmatris, som beskriver vägen från nybörjare till professionell lärare,         

står att man ska “kommunicera sina gjorda erfarenheter och ta ett ansvar för att reflektera och                

utveckla tillsammans med andra” samt “diskutera och granska de värderingar och teorier som             

ligger bakom gjorda val och effekter av val i gjord verksamhet” (Södertörn, 2017). Det är               

något som vi inte gjorde i eller efter våra dilemmasituationer och som vi själva behöver               

utveckla mer i framtiden för att kunna vara bättre till stöd för barn som Leon, Annsi, Frida                 
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och Sara men även för oss själva i arbetslaget. I reflektion med våra kollegor skulle vi få                 

chansen att diskutera frågor som: Hur agerade vi själva mot varandra? Har vi själva reagerat               

med ett kärleksfullt sätt gentemot varandra? På det sättet tror vi att vi kan skapa ett hållbart                 

arbets- och förhållningssätt gentemot barnen men även gentemot varandra som kollegor. 

Svedberg refererar till Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) som tar upp           

begreppet “ansvar” när de skriver om pedagogiskt ledarskap (jfr Svedberg 2016, s. 38ff). Det              

är ett ledarskap som enligt Sheridan, Sandberg & Williams handlar om “att leda en              

verksamhet som är både barn- och kollegieorienterad och där innehåll och form växer fram              

genom en ömsesidig kommunikation” (ibid., s. 39). Det blir tydligt för oss att det inte bara är                 

viktigt att vi kommunicerar mera med våra kollegor i eller efter konfliktsituationer utan också              

viktigt med ledarskap. Annars kommer vi nog aldrig kunna utveckla en pedagogisk samsyn             

och ett hållbart arbets- och förhållningssätt i verksamheten. 

Persson (2015) hävdar vidare att lärandet inte sker i någons huvud utan i relation till                

andra. Det som barn lär sig i en viss situation blir till kunskap i en annan situation (Svedberg                  

2016, s. 57). Med det i åtanke blir det tydligt för oss varför det är oerhört viktigt för till                   

exempel Leon att det skapas goda pedagogiska relationer kring honom där pedagogerna            

samtalar med honom så att han kan lära sig, tillsammans med kompisarna och pedagogerna,              

att komma in i leken eller att sätta ord på sina egna känslor. Det är något som skulle hjälpa                   

Leon inte bara i en viss situation men även framöver i en annan situation. Det behövs alltså                 

goda pedagogiska relationer samt en ömsesidig kommunikation barn och pedagoger emellan           

för att kunna skapa ett hållbart förhållningssätt. 

Persson menar dessutom att när man talar om pedagogiska relationer även talar om             

förskola på vetenskaplig grund. Med begreppet vetenskaplig grund menar Persson (2015) att            

man kritiskt granskar och prövar sina erfarenheter själv men även tillsammans med sina             

kollegor - något som han kallar för kollegialt lärande. Vi som pedagoger behöver alltså alltid               

granska våra relationer, vårt förhållningssätt gentemot barnen, för att kunna garantera ett            

hållbart arbets- och förhållningssätt. För att kunna granska och pröva våra erfarenheter            

behövs tid - tid att reflektera. Detta saknas dock tyvärr eller prioriteras inte tillräckligt högt i                

de förskolorna vi jobbar på, annars skulle vi och våra kollegor haft tillfällen att diskutera               

bemötandet av Leon, Frida, Sara och Annsi. Eftersom vi är en del av våra förskolor får vi nog                  
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fundera på varför vi inte stod på oss och skapade de där tillfällena. Är det så att vi pedagoger                   

är för upptagna med planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter som kretsar            

kring läroplanens innehåll så att vi missar att samtala, reflektera och diskutera med varandra? 

Elm Fristorp & Johansson menar att innehållet i förskolans verksamhet har gått från             

personlighetsutveckling till kunskapsutveckling. De anser att idéarvet från Fröbels pedagogik          

- att fokusera på hela människan och att utgå från barns intressen - har ersatts med en                 

verksamhet som genomsyras av ett ämnesorienterat arbetssätt. Det är ett arbetssätt som            

grundas i den reviderade läroplanen med fokus på ämnen som kommunikation, matematik,            

naturvetenskap och teknik (Elm Fristorp & Johansson 2015, s. 11). Vi börjar fundera om det               

är det som ligger till grund för våra dilemmasituationer. Vi och våra kollegor försöker              

troligtvis att fokusera på hela barnet men de stora kraven i relation till den reviderade               

läroplanen samt de förutsättningar som finns i verksamheten gör det svårt för oss att skapa ett                

hållbart förhållningssätt.  

För oss verkar det som att ett första steg till ett hållbart förhållningssätt är att skapa                

plats och tid för reflektion i arbetslaget, med andra ord tillfällen där vi får chans att samtala                 

om våra erfarenheter, vårt förhållningssätt, våra attityder samt våra värderingar och normer.            

Enligt Karin Rönnerman, professor vid Institutet för pedagogik och specialpedagogik vid           

Göteborgs Universitet är gemensamma reflektioner betydelsefulla eftersom de är grunden för           

utvecklingen av professional learning communities vilka är en förutsättning för utrymme av            

hållbar utveckling inom förskolan (Elm Fristorp & Johansson 2015, s. 23). När vi tänker på               

våra dilemmasituationer tror vi att såväl vi själva som våra kollegor är medvetna om att               

reflektionstid behövs. Detta blir tydligt i våra dilemmasituationer när Leah säger “Vi måste             

prata om honom vid nästa reflektionstillfälle” eller där Cecilia nämner vikten av            

kommunikation och personalmöten. Det är alltså inte så att vi inte vill samtala med varandra.  

Svedberg påpekar därutöver att det inte räcker med att vi avsätter tid och skapar              

adekvata forum för utveckling inom förskolan för att utveckling ska ske av sig själv. “Det               

behövs kunskap om samtalsteknik och att det kollegiala lärandet bygger på samtalsteknikens            

olika strukturer” (Svedberg 2016, s. 27). Detta är en intressant tanke och gör oss medvetna            

om att vi har en hel del kvar att lära oss även efter vår utbildning till förskollärare -                  

samtalstekniker och kollegialt lärande är nämligen begrepp som vi inte har behandlat under             
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vår utbildning på Södertörns högskola.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte alls är så lätt att skapa ett hållbart               

arbets- och förhållningssätt inom förskolan som vi först trodde. Det krävs inte bara goda             

sociala-, kommunikativa- och ledarskapskompetenser, utan även tid för reflektion, kunskap i           

samtalstekniker samt rätta förutsättningar som överhuvudtaget gör det möjligt för oss           

pedagoger att skapa ett hållbart arbets- och förhållningssätt.  
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8. Slutord  

Vilken resa vi har gjort. Att skriva en essä tillsammans kräver mycket organisation, tålamod              

och ömsesidig respekt. Respekt för när ens barn blir sjuka eller när man själv inte orkar för att                  

det blir för mycket med att kombinera jobb, plugg och familj. Tålamod när man har olika sätt                 

att arbeta och organisation när man skriver på uppsatsen tillsammans via nätet. Det krävs en              

stor samarbetsförmåga och ömsesidig kommunikation oss emellan där vi vågar ifrågasätta           

och utmana den andra. Utan kärlek till varandra där vi skrattade åt varandra när vi var trötta                 

och peppade oss när vi var nere skulle vi aldrig ha skapat den här essän. Vi anser att det har                    

varit en stor tillgång att skriva i par eftersom det under skrivprocessen har öppnat nya               

tankegångar och lett till frågeställningar som vi själva kanske aldrig skulle ha fokuserat på.  

Tillsammans har vi undersökt följande frågor: Vilka kompetenser behöver pedagoger          

i dagens förskola? Vilken betydelse har aggression och kärlek i förskolan? Hur kan ett              

hållbart förhållningssätt med avseende på den sociala nivån av hållbar utveckling skapas och             

se ut i förskolan? I essän har vi intagit ett sociokulturellt perspektiv för att kunna förstå hur                 

samhällets krav och förväntningar påverkar barns lärande samt vår egen profession - nu men              

även framöver. Begreppet “hållbar utveckling” ligger till grund för vår gemensamma           

reflektion och har hjälpt oss att resonera kring ett långsiktigt fungerande och därmed hållbart              

arbets- och förhållningssätt. För att närma oss våra delfrågor har vi sedan intagit ett              

kunskapsperspektiv, ett känslomässigt perspektiv samt ett pedagogiskt perspektiv. Denna         

metod hjälpte oss att kritiskt granska vårt eget handlande i relation till våra kollegor ur olika                

synvinklar. På det sättet kunde vi skapa nya insikter och ny kunskap.  

I början tyckte vi nog “det kan ju inte vara så svårt” när våra kollegor exkluderade                

Leon eller ignorerade Frida, Sara och Annsi. Varför kan de inte bara se vad barnen behöver?                

Nu förstår vi dock att det inte alls är lätt att skapa ett fungerande arbets- och förhållningssätt -                  

ett sätt som fungerar långsiktigt och därmed blir hållbart. Vi förstår nu tydligt att mycket               

beror på brister i kommunikation, ledarskap och kompetensutveckling. Det saknas inte bara            

reflektionstillfällen och en ömsesidig kommunikation barn och pedagog respektive pedagoger          

emellan utan också kunskap om begrepp som “hållbar utveckling” eller “sociala           

kompetenser” och hur man samtalar på rätt sätt.  

Vi förstår även att vi själva kunde ha gjort betydligt mer i dilemmasituationerna. Vi              
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har ett ansvar att förmedla våra sociala kompetenser till våra kollegor och behöver se till att                

det finns reflektionstillfällen där vi i arbetslaget diskuterar kring dilemma- och           

konfliktsituationer samt skapar oss mer kunskap tillsammans. Det är tillfällen som är en             

förutsättning för en pedagogisk samsyn och ett hållbart arbets- och förhållningssätt. 

Vi förstår därutöver att trots att det skrivs mycket om förhållningssätt i läroplanen,             

skollagen och litteraturen kommunicerar, och ännu mindre diskuterar eller reflekterar,          

pedagoger kring detta. Det är då man tar vissa saker för givet. Vi är nu medvetna om att även                   

om pedagogerna sätter sig tillsammans i olika diskussionsforum är det inte självklart att             

verksamheten kommer att utvecklas bara på grund av det - det behövs kunskap om hur man                

samtalar på rätt sätt. Detta är något som vi själva känner utvecklingsbehov i och som vi gärna                

vill undersöka vidare i framtiden. Vilka samtalstekniker finns och är lämpliga inom            

förskolan? Hur arbetar man med kollegialt lärande? 

Vi inser även att vi har stora visioner. Vi tycker om att tänka stort och att göra                 

skillnad, inte bara i vår barngrupp utan även för alla förskolebarn, genom att diskutera ett               

hållbart arbets- och förhållningssätt. Det är ett sätt som enligt vår essä borde innebära:  

➢ kärlek till, omsorg om och hopp och ansvar för barnet, respekt, engagemang, intresse             

och nyfikenhet för barnen och kollegor 

➢ att pedagogen ser hela barnet, inte bara det barnet lär sig eller klarar av 

➢ en medvetenhet om ens egen och samhällets normer och värderingar  

➢ ett prövande av sitt eget beteende i relation till barnet men även sina kollegor  

➢ ett samspel med barn och kollegor där pedagogen stödjer barnet inte bara kognitivt             

utan även emotionellt och socialt  

➢ flexibilitet och kreativitet  

➢ en förmåga att sätta ord på känslor och hantera konflikter  

➢ ett positivt tankesätt och möjlighet till kontinuerlig reflektion. 

Vi hade även funderingar på att skapa en affisch som vi ville hänga upp i alla                

personalrum och som skulle bli utgångspunkt för reflektion kring ett hållbart arbets- och             

förhållningssätt. När vi sedan reflekterade kring denna affisch förstod vi dock att det kan ge               

fel signaler till våra kollegor och uppfattas som präktigt. Vi har dessutom förstått att vi gjorde                

våra kollegor orätt när vi använde oss först av en anklagande ton i våran reflektion. Med hjälp                 
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av handledning har vi sedan förstått att vi behövde gå igenom vår egen reflektion en gång till                 

och då insåg vi att vi hade precis gjord det som vi anklagande våra kollegor för. Vi använde                  

oss av ett icke hållbart arbets- och förhållningssätt gentemot dem. Vi förstår nu att om vi                

kräver att våra kollegor använder ett hållbart arbets- och förhållningssätt gentemot barnen            

behöver vi börja med att göra detsamma gentemot våra kollegor - annars kommer barnen inte               

lära sig detta heller. 

Det är viktigt att vi tillsammans i arbetslaget och tillsammans med barnen kommer             

fram till hur ett hållbart arbets- och förhållningssätt ser ut. Det är viktigt att involvera barnen                

för att kunna förstå vilka behov som finns i barngruppen så att vi pedagoger kan tillfredsställa               

dessa och garantera dem för nästa generationens barn. Vår vision har fört oss vidare i våra                

tankar - har vi överhuvudtaget en chans och makt att förändra? Finns det inte en större makt                 

som bildas av samhället, politiken, läroplanen, Skolverket med flera? Samtidigt känner vi att             

förskolan är en del av den stora makten och att det krävs mod för att göra skillnad, allt som                   

har blivit stort har varit litet någon gång, eller hur? Vi behöver tro på att vi tillsammans                 

faktiskt kan göra skillnad och tillsammans kan påverka och skapa en hållbar framtid. Det blir               

dessutom tydligt för oss att det krävs de rätta förutsättningarna för att kunna skapa ett hållbart                

arbets- och förhållningssätt inom förskolan. Det är förutsättningar som måste lyftas och            

diskuteras på alla nivåer i förskolevärlden - från politiker, förvaltning, områdeschef,           

förskolechef, utvecklingsledare och arbetslag. Hur kan man lyfta begrepp som “sociala           

kompetenser” och “hållbar utveckling” eller frågor som “Hur kan vi skapa ett hållbart arbets-              

och förhållningssätt inom förskolan?” Vad är det som krävs och vem kan göra vad? 

Vi blev dessutom ännu mer medvetna om att vi pedagoger behöver lära oss och              

barnen att sätta ord på alla känslor samt att kärlek och aggression behöver hitta plats i                

förskolan för att alla barn ska kunna vara sitt bästa jag. Vi behöver dock inte gå i försvar åt                   

barnen som vi gjorde i våra dilemman. Det räcker med att finnas där och lyssna på barnen -                  

för det är med lyhördheten det börjar. Detta påminner oss om Winnicotts uttryck “the good               

enough mother” med vilket han menar att en mor är tillräckligt bra så länge den aktivt                

anpassar sig efter barnens behov (Winnicott 1971, s. 34). Det är ju precis det vi behöver vara                 

tänker vi: “the good enough pre-school teacher”. Det räcker när vi aktivt anpassar oss efter               

Leons, Fridas, Saras och Annsis behov. Ibland ger en kram eller en blick kanske mer än                
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orden kunde göra? En kram som håller fast barnet som björnen i bilden av Sara Frisk på                 

omslaget av vår essä? Är det kanske det som menas med hållbart i förskolan? Att hålla om                 

varandra? Ett sätt att förmedla ett hållbart arbets- och förhållningssätt är kanske inte att              

diskutera kring detta så mycket som vi skrev om tidigare. Det blev tydligt att det är otroligt                

svårt att förmedla det rätta förhållningssättet till kollegorna. Det är helt enkelt inte lätt att               

förmedla vidare den delen av vår praktiska kunskap, men vi kanske kan visa det istället för att                 

hitta de rätta orden? Kan vi visa våra kollegor hur vi beter oss gentemot barnen? Kan vi                 

förmedla någonting utan att sätta ord på det? Även det är någonting vi gärna vill utforska                

vidare i framtiden. 

Plötsligt är vi tillbaka i galleriet där vi hängde upp våra två bilder - våra dilemman. Vi                 

står kvar och tittar på våra bilder som säger och förmedlar någonting till oss utan att tala.                

Efter att ha spenderat många timmar framför bilderna ser vi nu något annat, definitivt mer än                

när vi kom in i galleriet för första gången. Vad gör vi med det vi ser nu? Vi känner att vi vill                      

bjuda in både kollegor, barn och deras föräldrar till galleriet för att gemensamt uppleva våra               

bilder. Vi är vana i förskolan idag att sätta ord på och analysera allt, men ibland räcker det                  

kanske med att bara vara och se det som finns runt omkring sig? På det sättet tror vi att                  

människorna får chansen att rikta blicken mot det lilla - en viktig förutsättning för en hållbar                

framtid.  
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