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Abstract 

The purpose of my essay is to highlight the various dilemmas that can occur in the preschool 

during the moments of guided reflection but also the opportunities it can provide. I am using 

my own practical experience from situations where care for the children can be questioned 

and needs to be considered in comparison to the further development of the preschool 

teachers and with them the entire organization. In my research, I have chosen to highlight the 

importance of guided reflection, the importance of reliable and secure relationships for 

children and how these can be eradicated, and finally the importance of ethics for the 

preschool-teacher’s actions in a given situation.   

Key questions in my text are; What role does the reflection have in the work at the preschool? 

How are children affected while this is happening? How important is close and secure 

relationships for young children and how can they be affected? How can one find a balance 

between care and learning?  

By writing my essay I reflect on myself and my own actions. This leads me to a greater self-

awareness and greater understanding of my own feelings and my role in the dilemmas I face 

in my profession. 

The conclusion of my work is that the preschool organization is not given and it can be 

constructed in many different ways. The essay opens up the question of how preschool is to 

be organized in order to promote learning and development, and at the same time give the 

care for the children’s welfare and security enough room. 
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Den handledda reflektionens olika dilemman 

Mitt handledarmöte  

Det är tisdag morgon och jag sitter i bilen på väg till arbetet, lite stressad efter att ha fått iväg 

barnen till skolan. Det är som vanligt mycket att hålla i huvudet på morgonen för att få 

familjelivet att flyta och lagom tills tankarna om nedpackade gymnastikkläder och 

ombytesstrumpor till barnen har slutat virvla runt kommer tankarna på jobbet fram; 

Pedagogisk handledning! Vi ska ha handledning idag och ha med oss material från det projekt 

vi arbetar med. Hoppas mina kollegor har hunnit plocka i ordning lite för jag hann inte ta fram 

det jag hade tänkt igår, då jag fastnade i hallen med en förälder innan jag var tvungen att 

skynda mig för att hinna hämta barnen i tid. Jag tänker igenom vilket material vi ska ta med 

oss och var det ligger så jag snabbt kan plocka ihop det när jag kommer. Jag börjar nio idag 

och handledningen börjar kvart över, så jag borde hinna. 

Äntligen framme på arbetet skyndar jag in och möter ett kaos i hallen. Jag ser en grupp barn 

som min kollega försöker hjälpa att klä på sig, samtidigt är det kläder överallt på golvet. På 

vår avdelning är barnen mellan ett och tre år och det krävs en del hjälp och stöttning vid av- 

och påklädning. Det är inget som sker av sig självt och jag ser hur några barn springer 

omkring och låter och hur någon gråter och vill ha hjälp. Min andra kollega är i skötrummet 

och byter en bajsblöja på ett barn. Till råga på allt kommer en mamma in mitt i all röra för att 

lämna sitt barn. Jag slänger upp min väska på en hylla för att snabbt kunna ta emot barnet och 

mamman som ser allmänt förvirrad ut över vårt kaos. Vi går ut och jag tar emot barnet i lugn 

och ro på gården istället. När vi har vinkat klart ser jag genom fönstret att även avdelningen 

bredvid är i full gång att klä på sina barn. De är också på väg ut för att hjälpa oss med att ta 

hand om våra barn när vi har handledning. Jag inser att vi inte kommer att hålla tiden idag 

heller, som så många gånger förr.  

Jag känner en frustration växa i mig. En frustration över att det är svårt att hinna bli klar med 

barnen i tid, att hinna lämna över dem till grannavdelningens pedagoger i lugn och ro och att 

komma i tid till vår pedagogiska handledare. Min frustration går också över i tankar på hur 

vår handledare upplever situationen. Hon har planerat sitt arbete med oss och så kommer vi 

inte i tid. Förutom känslan av att vi oavsiktligt visar bristande respekt för hennes tid, så ger 

det oss också en kortare tid för vårt möte där vi riskerar att inte hinna igenom allt som är 

planerat. För mig är den här tiden med handledaren viktig och dyrbar. Den hjälper mig att 
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komma vidare i våra projekt med barnen och utvecklar mina tankar kring våra observationer 

och dokumentationer.  

Nu börjar äntligen både barn och pedagoger droppa ut på gården och jag går in och rafsar 

snabbt ihop vårt material och skyndar in i personalrummet där vår handledare sitter och 

väntar. Jag tittar på klockan, nåja, bara tio minuter sena. Jag låter min frustration rinna av mig, 

samlar mina tankar för att kunna fokusera på den för mig värdefulla timmen och tar fram 

några observationer ur högen med papper jag har framför mig.  

Idag ska vi sammanfatta vårt projekt som pågått under vintern, både vi pedagoger och barnen 

börjar känna oss utleda på snö och is, nu vill vi börja blicka mot våren och vad den har att 

erbjuda. Men för oss pedagoger är det viktigt att vi sammanställer vad vi har gjort i projektet, 

något som vi ska börja med idag på vår handledda reflektion. Inför mötet har vi samlat ihop 

alla olika dokumentationer och observationer vi gjort och tillsammans med handledaren tittar 

vi på dem och diskuterar olika frågor som; Vad har barnen lärt sig? Vilka teorier har barnen 

uttryckt? Hur har språket växt? Vilka aktiviteter har vi erbjudit barnen? Vilka frågor har vi 

ställt till barnen? Vilka frågor behöver vi ställa? Vad har vi pedagoger lärt oss? 

Dokumentationen är riklig och vår handledare hjälper oss att blicka tillbaka genom att ställa 

frågor som tvingar fram redogörelser av detaljer i såväl vårt egna som barnens agerande och 

tillsammans hittar vi svar på många av frågorna. Ur dokumentationen utkristalliserar sig nu en 

rad läroprocesser. Vi ser exempelvis i handling att barnen har lärt sig fenomen som varmt och 

kallt och att dessa kan uppstå på olika sätt. De har lärt sig att varmt och kallt känns olika på 

kroppen, och att när man lägger en kall snöboll i vatten blir det kallare i vattnet. Barnen har 

lärt sig att vatten kan befinna sig i olika former och har fått upplevelser kring volym och form 

genom att vi har arbetat med både snö, is och vatten på flera olika sätt. Genom att gå igenom 

några intervjuer som vi har gjort ser vi hur barnen har uttryckt sig verbalt och skönjer även 

här exempel på utökade ordförråd. Genom en enkel aktivitet har barnen fått en ökad förståelse 

för ett av naturens mest iögonfallande kretslopp. Med efterföljande reflektion får vi som 

arbetslag en fantastisk möjlighet att studera vårt arbete, och den effekt det har, utifrån en 

större distans och har möjlighet att se såväl helheter som detaljer. Det är spännande att sätta 

ihop vår sammanfattning och kunna synliggöra för både oss själva, barnen och föräldrarna 

vad vi har gjort och lärt oss under projektets gång. 

Det har gått en liten stund av vår handledning när jag låter blicken svepa förbi fönstret som 

vetter ut mot gården. Solen låter sina strålar värma snön som sakta börjat smälta utanför och 
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jag hinner tänka att det ser ut att bli en fin dag när jag stelnar till och får en klump i magen. 

Jag ser lilla Svea och hennes mamma Karin (Svea är två år, och går på vår avdelning).1 Svea 

har klamrat sig fast vid sin mammas ben och gråter. Jag vet att Svea har svårt att knyta an till 

andra och är känslig för förändringar. Vi fick arbeta hårt under hennes inskolning med att hon 

skulle knyta an till oss pedagoger på avdelningen. Till slut släppte det och vi fick en fin 

kontakt, men hon är fortfarande känslig och behöver sina trygga anknytningspersoner nära 

sig. Jag ser genom fönstret att Karin står och pratar med Annelie som arbetar på min 

grannavdelning. Jag ser att Svea gråter hysteriskt och förstår att Karin har svårt att lämna 

henne till en annan pedagog. 

Plötsligt dyker ett gammalt minne upp och jag minns en morgon när min förstfödde son var 

liten och jag skulle lämna honom på förskolan. Han var också ängslig första tiden och som 

mamma hade jag svårt att lämna honom ifrån mig, något som han självklart kände och som 

inte underlättade för hans del. Denna morgon fanns inte någon av hans ordinarie pedagoger på 

plats och jag fick bända loss honom från min hals där han krampaktigt höll sig fast 

storgråtandes. En pedagog tog emot och höll honom så att jag kunde gå. Jag minns hur jag 

satte mig i bilen för att köra till arbetet med tårarna rinnande nedför mina kinder. Jag ser på 

Karin och Svea där genom fönstret och det skriker i hela mig att jag vill gå ut för att ta emot 

Svea. Jag får svälja för att dämpa klumpen i halsen och känner hur mina ögon tåras. Jag tittar 

återigen på Karin och Svea och anar hur Karin känner sig, vad hon som mamma tänker och 

Svea, vad tänker hon? Jag försöker slå bort tanken, svälja gråten i halsen och återgår till 

diskussionerna kring vårt projekt om vintern. Dock med frågorna ringande i bakhuvudet. 

Borde jag ha gått ut och tagit emot Svea? Hur har barnen det där ute på gården när vi sitter här 

på reflektionen? 

Personalmötet 

Vid ett av terminens första personalmöten har vår pedagogiska handledare just fått ordet och 

hon lämnar ut ett schema över den handledda reflektionen som hon leder med respektive 

avdelning. Jag ser hur alla tittar ned på schemat och försöker säkert förstå strukturen på det de 

har fått framför ögonen. Så gör även jag. I det nya förslaget skall två pedagoger från två olika 

avdelningar gå in och ta hand om den reflekterande avdelningens barn. Tidigare har vi dels 

prövat att lämna över alla avdelningens barn till en intilliggande avdelning vid reflektion, 

något som ledde till alltför stora barngrupper och brist på personal, samt även prövat 

                                                            
1 Alla namn som förekommer i texten är fingerade. 
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alternativet att bara en pedagog närvarar på reflektionsmötet. I det senare fallet fann vi dock 

att den som hade handledd reflektion hade svårt att vidareförmedla sina reflektioner och 

nyfunna kunskaper till sitt arbetslag. Handledaren frågar vad vi tycker om det nya förslaget? 

Det är blandade känslor som kommer fram. Det finns både för och nackdelar. Är vi två 

pedagoger per avdelning är vi lite personaltätare, samtidigt så måste vi hjälpa varandra vid 

fler tillfällen än tidigare jämfört med om vi slår ihop två avdelningar på tre pedagoger. Jag 

känner att barnens säkerhet och omsorg måste komma i första hand och stödjer alternativet 

där vi är två pedagoger per avdelning under reflektionstiden.  

Bettan som har suttit tyst en stund harklar sig och säger ”Ursäkta mig, men jag måste bara få 

säga att det här ser ju jättefint ut och så, men jag undrar bara, om vi ska hjälpa till så här 

mycket vid reflektionerna, som visst är jättebra, men jag undrar när jag som förskollärare ska 

ha tid att arbeta med barnen, med de nya läroplanen och allt vad den innebär också? ”2 Det 

blir alldeles tyst och jag ser hur det glänser till av tårar i Bettans ögon. Jag ser hur hon har 

tagit mod till sig att säga detta. Jag vet att hon precis som jag tycker att reflektionen är viktig 

och ger oss mycket, samtidigt har hon så rätt i det hon säger. Hur ska vi organisera för att 

kunna ha tid till att reflektera på ett bra sätt och ordna det så att barnen inte behöver komma i 

kläm? Hur det än är så är det arbetet med barnen vi måste fokusera på, annars har vi inget att 

reflektera kring i slutändan heller. Jag förstår att hon, när hon sett förslaget på schemat anser 

att det ser väldigt mycket ut. En, både här och där, skall gå in och hjälpa till på olika 

avdelningar, ibland flera gånger på en vecka. Det ser rörigt ut på pappret och man får en 

känsla av att vi ska gå in och hjälpa varandra mest hela tiden. Bettans tanke är viktig, hur ska 

vi organisera så att det blir bäst för barnen? 

Pernilla viftar till med handen och säger ”Jag känner att om jag inte skulle få reflektera så 

skulle jag inte klara av mitt jobb. Reflektionen är jätteviktig för mig, kanske ännu mer nu med 

den nya reviderade läroplanen också.”  Ännu en viktig aspekt lyfts fram. Jag känner med 

Pernilla och håller med om att reflektionen har en stor betydelse för vårt arbete. Vi beslutar 

oss att pröva förslaget med delat ansvar mellan fler avdelningar.  

Ute på gården 

Några veckor förlöper och all snö som kom i vintras har börjat smälta till barnens stora 

förtjusning. På gården börjar det ansamlas stora vattenpölar som inbjuder till både hopp i 

                                                            
2 Ordet ”läroplanen” i min text avser Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010. 
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pölarna så att det riktigt stänker omkring, lek med hinkar och byggen av vattenkanaler. 

Influensan härjar i huset och idag är flera av mina kollegor sjuka. Det fattas någon på varje 

avdelning och jag saknar båda mina kollegor, men Astrid från grannavdelningen har kommit 

för att hjälpa mig. Vi beslutar snabbt att gå ut under förmiddagen då Astrids kollega, som är 

själv med deras fyra-femårsgrupp, kan behöva lite hjälp på gården.  

När äntligen alla barn är påklädda och har kommit ut genom dörren säger jag till min kollega 

att jag passar på att plocka upp på avdelningen innan jag kommer ut, för vår städerska skall 

precis komma in och städa. Jag skyndar mig att ställa upp stolar och röja undan lite leksaker 

från golvet och passar på att hinna med ett toalettbesök innan jag börjar klä på mig 

ytterkläderna. Då sticker min kollega in huvudet genom dörren och säger med en lätt stressad 

och irriterad röst ”Åh, vad bra att du är på gång! Det här fungerar inte, du måste komma ut nu. 

Anna är själv ute med hela sin avdelning och är jättestressad och vi skulle ju hjälpa Eva med 

hennes barn också.” Jag är klar, jag kommer nu, säger jag och skyndar ut. På vägen ut hinner 

jag tänka att vi är fyra pedagoger ute med barn från tre avdelningar, två småbarnsavdelningar 

och en grupp med fyra-femåringar. Är alla barn här så borde vi alltså ha tjugosju barn 

tillsammans. Jag möter Anna som sitter i snön med en grupp barn och undrar hur det ser ut för 

henne, var är hennes kollegor? Anna berättar att de har reflektionsmöte och att den avdelning 

som skulle hjälpt dem inte kunde, då de hade en del frånvaro bland personalen. Anna låter 

spänd på rösten och jag förstår att hon känner sig stressad över situationen. Hon är vikarie på 

en av våra småbarnsavdelningar och eftersom hon inte är ordinarie personal brukar hon inte 

vara med på reflektionsmötena. Vi hjälper dig här ute, säger jag och anar en liten lättnad hos 

henne.  

Barnen rör sig över hela gården och jag ser hur aktiviteten flödar. De flesta är upptagna på 

olika sätt med alla vattenpölarna som finns. Jag går fram till Astrid och hon ber direkt om 

ursäkt för att hon låtit irriterad tidigare. Hon förklarar att hon kände att barnens säkerhet stod 

på spel. Det är ingen fara jag förstår, svarar jag och vi bestämmer oss för att vi placerar ut oss 

en i varje hörn på gården för att ha så stor överblick över barnen som möjligt. Vår gård 

sträcker sig runt hela förskolan så det finns många vrår som behöver uppsikt. Förmiddagen 

löper på och trots att vi är få pedagoger på plats reder det sig utan större problem. Tur att 

vatten kan fascinera så starkt. 
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Syfte 

Det som jag vill synliggöra genom min berättelse är hur reflektionen kan påverka 

verksamheten i förskolan, hur den kan hjälpa både arbetslag och pedagoger att 

kompetensutvecklas och därmed också utveckla den pedagogiska verksamheten vi erbjuder 

barnen. Vi har en utvecklande organisation med pedagogiska handledare som stöder oss i vårt 

arbete med barnen för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag. Reflektion kan hjälpa oss 

pedagoger att lyfta tankar och idéer och kan hjälpa oss att få tillgång till den kunskap vi har 

inom oss men som vi kanske inte alltid är medvetna om. Detta leder till att vi kan se ett barn 

eller en grupp barn ur olika synvinklar och på så sätt bilda oss en förståelse för barnet eller 

gruppen och därmed också skapa förutsättningar för barnen för vidare utveckling och lärande. 

Men jag vill också väga in vad som händer under tiden pedagogerna reflekterar, hur barnen 

och omsorgen om dem påverkas och hur situationerna ser ut. Det tas tid från våra barn där vi 

pedagoger sitter i olika möten medan barn sätts samman i stora grupper med få tillgängliga 

pedagoger. Likaså väger jag in betydelsen för små barn av nära och trygga relationer till 

enskilda pedagoger och hur de kan påverkas när dessa relationer störs. 

För mig har reflektionen en stor betydelse och jag anser att för att kunna uppfylla det uppdrag 

vi har i förskolan idag krävs det också att vi reflekterar tillsammans med kollegor och 

handledare, samtidigt är pedagogens frånvaro inte helt okomplicerad då jag känner att det ofta 

är på bekostnad av barnens trygghet.  

Dilemmat i min berättelse är; Vad har reflektionen för betydelse i förskolan? Vilken betydelse 

har nära och trygga relationer för små barn och hur kan de påverkas? Hur kan man finna en 

balans mellan omsorg och lärande? 

 

Metod 

Jag har valt att skriva min text i erfarenhetsbaserad essäform, en form av akademiskt 

skrivande som har utarbetats på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Essä 

betyder försök, och är prövande och sökande i sin karaktär där författaren utgår från sina egna 

erfarenheter, sin praktiska kunskap. Genom mitt skrivande, när mina reflektioner, litteraturen 

och teorierna i texten möts, kan jag reflektera och få perspektiv över min kluvenhet inför mitt 

dilemma och fördjupa och öka förståelsen av den och hur jag kan förhålla mig till den. Ett 
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dilemma uppstår ur något som skaver hos oss, något som inte vill lämna mig. I berättelsen 

beskrivs situationer där man kan ställa sig frågor som: Skulle det finnas något ytterligare 

alternativ eller handlade jag verkligen klokt?  Detta är en av saker man kan undersöka som det 

uttrycks av Fredrik Svenaeus som är en av dem som har varit med och utarbetat formen av 

essäskrivande (Svenaeus 2009 s. 33). I min berättelse skriver jag om flera olika situationer 

som belyser mitt dilemma ur olika perspektiv där jag i mina reflektioner kan försöka sträva 

efter att hitta en balans i min kluvenhet för att kunna hantera den och hur jag på bästa sätt kan 

använda mig av min praktiska kunskap. 

Jag kommer att pendla mellan del och helhet och ställa dessa i relation till varandra genom att 

jag på olika sätt går tillbaka till delar i mitt dilemma för att kunna få en så fullständig 

förståelse som möjligt. Jag kommer att använda min egen förståelse som ett verktyg i min 

tolkning. Mitt tillvägagångssätt är hermeneutiken, så som det utarbetats av Runa Patel och Bo 

Davidsson, vilken är en tolkningslära som innebär att jag använder mig av min förståelse – 

min kunskap, mina tankar, känslor och intryck, som en tillgång för att se helheten i mitt 

dilemma (Patel och Davidsson 2003 s. 30). När jag reflekterar i min text utgår jag från mina 

egna praktiska erfarenheter och kunskaper. Praktisk kunskap kan förklaras som en kunskap 

som är erövrad i den gemenskap där jag handlar och bärs av individen självt och som kommer 

till uttryck genom intuitiva handlingar (Svenaeus 2009 s. 13). 

Inställningen till reflektion i förskolan är i många avseenden ett förhållningssätt till 

pedagogisk utveckling som varierar beroende på individ och situation. Genom att välja att 

skriva i erfarenhetsbaserad essäform vill jag försöka förmedla de förhållanden som råder i det 

praktiska arbetet på förskolan och de känslomässiga aspekter som påverkar såväl min egen 

som mina kollegors inställning till och genomförande av den handledda reflektionen. 

 

Reflektion om reflektionens roll 

Vad har reflektionen för betydelse i förskolan? Reflektionen ger oss en chans att se på vårt 

arbete, inte bara i ljuset av våra egna erfarenheter och kunskaper, utan även i skenet från våra 

kollegors och handledares kunskaper. Detta ljus med andra infallsvinklar än enbart mina egna 

låter mig se saker som annars skulle förbli dolda i mörker och bidrar starkt till min egen 

personliga utveckling.  



11 
 
 

För att få syn på tankar och handlingar måste vi våga lyssna, vara nyfikna och ställa frågor. 

När vi reflekterar återvänder vi till våra erfarenheter och möjliggör att nya tankar kan födas, 

vi får en ny insikt och en ny förståelse och vi kan därmed fördjupa vårt yrkeskunnande. För 

att få syn på och kunna förhålla oss till vårt yrkeskunnande måste vi kunna uttrycka och 

formulera våra erfarenheter, det innebär att kunna reflektera över de intryck vi möts av i 

efterhand.  För att kunna berätta, måste vi stanna upp och se oss omkring och sätta ord på det 

vi gör och tänker och för det krävs det tid. Pedagogen Gun Mollberger Hedqvist skriver att tid 

just är en avgörande faktor för en bra reflektion (Mollberger Hedqvist 2006 s. 150).  

I vårt uppdrag är vi enligt läroplanen skyldiga att kontinuerligt och systematiskt dokumentera 

förskolans kvalitet genom att följa upp, utvärdera och utveckla den. Syftet är att kunna ge 

varje barn bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. För att kunna göra det 

krävs en kunskap om varje enskilt barns erfarenheter, kunnande, delaktighet och inflytande, 

men också på vilket sätt dessa kunskaper och erfarenheter tas tillvara på i verksamheten är av 

betydelse (Skolverket 2010 s. 14).  

 Förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och  

 lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och  

 analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan  

 tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet  

 med Läroplanens mål och intentioner (Skolverket 2010 s. 14). 

Jag minns starkt en händelse av naturvetenskaplig utveckling hos ett av våra yngre barn, en 

flicka på ett och ett halvt år. Hon kom springande genom vår hall och genom ett litet fönster 

sken solens strålar in och skapade en spotlightliknande effekt på golvet i hallen. När flickan 

kom fram till solljuset tvärstannade hon med armen utsträckt framför sig och handen 

instucken i solstrimman. Hon tittade förundrat på handen, som nu lystes upp av det 

koncentrerade solskenet, vände på den och konstaterade att solljuset var kvar ovanpå handen. 

Jag betraktade flickan genom hela förloppet när hon undersökte solljuset och funderade över 

vilka tankar och funderingar som väcktes hos flickan, vad konstaterade hon, vad undrade hon? 

Undrade hon hur handen blev så ljus fast hon var inomhus, kände hon solens värme, lärde hon 

sig något om solljuset inverkan på människor och natur eller var det andra funderingar som 

cirkulerade i hennes huvud? Jag kunde inte undgå att bli både fascinerad och att känna det 

som ett fantastiskt privilegium att få bevittna hur ett litet barn, med små medel, utvecklades 

och lärde sig nya saker om natur mitt framför mina ögon. Jag tecknade snabbt ner händelsen 
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för att kunna dela med mig och diskutera över vid nästkommande reflektionsmöte. Vi kunde 

här plocka upp ett spår som väckt ett barns nyfikenhet och diskuterade vidare hur vi skulle 

kunna använda oss av denna upptäckt i det fortsatta arbetet på avdelningen. Som exempel att 

undersöka värme och ljus på olika sätt och hur vi skulle inkludera fler barn i projektet. 

Det krävs av oss pedagoger att vi reflekterar tillsammans över våra dokumentationer, över vad 

vi ser och upplever. Om vi enbart dokumenterade skulle vi till slut ha ett stort material som vi 

inte visste vad vi skulle göra med. Jag har genom åren stött på kollegor som lagt ner mycket 

energi på att observera verksamheten genom att iaktta och dokumentera det som pågår inom 

förskolan och på så sätt producerat en mängd material som anteckningar och fotografier. Det 

kanske tydligaste exemplet kom när digitalkameran introducerades i verksamheten och vi fick 

en unik chans att dokumentera och skapa en mycket stor mängd bildmaterial. Detta tjänade 

sedan som grund för våra reflektionsmöten, men jag upplevde att vi pedagoger ofta använde 

bilderna enbart som ett minnesarkiv av verksamheten och inte för att belysa, ifrågasätta och 

skapa nya infallsvinklar – det som är målet med våra reflektionsmöten. Hur skulle vi då få syn 

på barnens utveckling och lärande? Hur skulle vi då kunna utmana barnen vidare? Vi måste ta 

reda på hur barnen lär sig, hur vi fångar deras intressen för att kunna veta vad vi skall erbjuda 

barnen här näst. Hur många fler barn skulle kunna lära sig saker om solljus med samma enkla 

övning som ovan till exempel? Eller varför inte gå vidare och känna på skillnaden mellan 

solljus och skugga, vad skulle det kunna skapa för kunskaper inför en varm sommardag? 

Dokumentationen och reflektionsarbetet är alltså av största vikt för att vi skall kunna utveckla 

oss själva, våra barn och vår arbetsplats. Förskolläraren och specialpedagogen Ulla Jacobson 

Hemgren jämför handledning med barns lek. Hon menar att om man skapar trygga 

förutsättningar så att pedagogerna, likt barnen, vågar ge sig hän i handledningen och kan leka 

med tankar, idéer och perspektiv, precis som i leken, kan vad som helst hända (Jacobson 

Hemgren 2005 s. 51-52). Utan tvekan en passande jämförelse och Jacobson Hemgren talar 

också om begreppet parallellprocesser. Hon menar om man i handledningen blir bemött med 

utvecklande frågor och med ett respektfullt förhållningssätt kan det leda till att man i sitt 

arbete också bemöter barnen på ett liknande sätt. Precis som vi pedagoger behöver stödja 

barnen i deras utveckling stödjer handledaren oss pedagoger. Handledarens förhållningssätt 

till pedagogerna återspeglar sig i pedagogernas förhållningssätt till barnen, det blir en 

parallellprocess (Jacobson Hemgren 2005 s. 65).  Samma parallellprocess kan också 
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återspeglas pedagoger emellan där vi genom att ställa dessa utvecklande frågor till varandra 

bidrar till att utveckla såväl varandra som vårt arbete.  

Detta leder mig vidare in på samtalets betydelse i rummet för reflektion. Förskolläraren Ann 

Åberg och lektor Hillevi Lenz Taguchi menar att när vi möter varandra öppnar vi upp för en 

dialog. Denna dialog hjälper oss att hålla oss öppna för nya sanningar och andras sätt att tänka 

och handla. Att medvetet lyssna väcker ofta tankar som ger tillfällen att ompröva vårt eget sätt 

att tänka och göra. I gemensamma reflektioner möjliggör vi ett omprövande av vårt tänkande 

och vårt handlande. Man blir mer medveten om sig själv, sitt eget förhållningssätt och sina 

egna värderingar.  Det pedagogiska arbetet blir då i en ständig rörelse som hela tiden ger nya 

kunskaper. Vi behöver tänka nytt kring hur den tid vi har till förfogande organiseras och vilka 

val vi gör utifrån de värden vi värnar om i vår verksamhet.  Åberg och Lenz Taguchi menar 

att den pedagogiska verksamheten har utvecklats från att vara en färdigtänkt organisation, till 

en organisation som uppmuntrar reflektion (Åberg och Lenz Taguchi 2005 s. 13-16).  I 

reflektionen är det viktigt att vi möter varandra med en öppenhet. Mollberger Hedqvist skriver 

om att lyssna öppet, att ”vara öppen för skeendet i samtalet, så att dialogen kan skapa ett 

reflekterande rum”. Hon menar att om jag tar emot den andres uttryck och låter det göra 

intryck på mig utan att jag möter det med min egen kunskap, kan jag förhålla mig till ett öppet 

lyssnade. Skulle jag däremot bara möta den andre med min egen kunskap skulle jag begränsa 

den andres möjligheter till utveckling genom reflektionen (Mollberger Hedqvist 2006 s. 24). 

Detta öppna förhållningssätt kan ibland vara svårt att nå på reflektionsmötena i förskolan.  

Att avsätta tid för att reflektera över verksamheten är inte självklart och många pedagoger 

upplever att detta är något som de ändå gör dagligen och hela tiden i sitt vardagliga arbete. De 

pratar med varandra om hur olika situationer uppstår och kan hanteras. Det är dock svårt att i 

en barngrupp komma på djupet med problem, att få tid att lyfta upp det, vrida på det och 

belysa det från olika håll för att se hur det ser ut då. Reflektionsmötena blir då ett viktigt 

redskap för att åstadkomma detta. Pedagogerna på mötena har ofta varierande erfarenhet, 

utbildning samt bakgrund och det kan lätt uppstå en situation där avdelningens mer erfarna 

pedagoger, i sin iver att dela med sig av sin kunskap, blir alltför dominanta i reflektionen och 

därmed inte skapar det öppna reflekterande rum som är önskvärt. I dessa situationer spelar 

den utomstående handledaren en avgörande roll för att skapa balans i mötet genom att ställa 

frågor till och inkludera övriga pedagoger, för att på så sätt hjälpa pedagogerna att skapa det 

motiv som blir förebilden för verksamhetspusslet. Att dessutom få hjälp med att belysa 
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situationen från en utomstående pedagogisk handledare ger oss nya möjligheter och 

frågeställningar, något som jag är övertygad om kommer barnen tillgodo. Som Jacobson 

Hemgren skriver ökar värdet av att ha en utomstående handledare som inte känner till barnen 

eller situationerna som skall belysas. Detta tvingar då pedagogerna att redovisa och lyfta fram 

fler detaljer om själva händelsen, vilket i sig ofta bidrar till en ökad möjlighet för nya 

synvinklar. Handledaren kommer inte heller in med en egen bild av händelserna utan tvingas 

ställa frågor, frågor som inte sällan blir ställda utifrån andra perspektiv än arbetslaget har haft 

tidigare. Detta bidrar sammantaget till en reflektion med flera infallsvinklar (Jacobson 

Hemgren 2005 s 64). Som pedagoger måste vi dock vara mottagliga för detta. Vi måste vara 

beredda att se på situationer i ett annat ljus och känna att det är så vi utvecklas i vår yrkesroll. 

Detta synsätt är givetvis ingen given självklarhet och jag har genom åren mött ett antal 

pedagoger som ibland uttryckt att de känt sig pressade av handledningen och sett den som ett 

tvång i vilken deras handlande och kunnande granskas och kritiseras. Det är därför också 

viktigt att det inom arbetslaget på förskolan finns en klar och tydlig bild av de förväntningar 

som finns på såväl handledare som pedagoger och att målet med reflektionsmötena blir en 

positiv bild av möjlighet till ökad lärande för alla parter. När denna tydliga bild finns ökar 

pedagogernas motivation att genomföra reflektionsarbetet på ett bra sätt och denna motivation 

tillsammans med den moraliska plikten att reflektera över barnens lärande skapar då en 

pliktetik, något som jag ämnar återkomma till i ett senare kapitel.  

Filosofen Jonna Hjertström Lappalainen beskriver människans förmåga att reflektera som en 

förmåga till att stanna upp, att ta ett steg tillbaka för att betrakta sina känslor eller begär. 

Människans möjlighet att reflektera är också det som skiljer oss från djuren och hon kan i och 

med denna förmåga organisera och effektivisera sitt sätt att förhålla sig till sina instinkter och 

begär (Hjertström Lappalainen 2009 s. 18). Vår förmåga att tänka över själva tänkandet och 

att göra det tillsammans kollegor emellan hjälper oss att få syn på de små detaljerna. När vi 

samlar våra gemensamma tankar kring en dokumentation och får syn på de små detaljerna, 

som kan tala om för oss hur exempelvis barns läroprocess fungerar, kan vi också blicka 

framåt med nya ögon och ge barnen rätt utmaningar för att tillägna sig ny kunskap.  

Utan tvekan anser jag att reflektionen är av yttersta vikt för att uppnå de verksamhetsmål vi 

ställer upp. Tiden med en modell med en styrd verksamhet som såväl barn som pedagoger får 

rätta in sig i är förbi. Förskolan är en levande organism som formar sig runt varje barn och 

fångar upp, stöttar och vidareutvecklar det efter det individuella barnets behov.  Det krävs då 
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av oss pedagoger att vi ser de detaljer som ger varje barns dess unika profil och ger rätt form 

av stöttning och utmaning i varje given situation. Ofta kommer vi då att hamna i situationer vi 

inte är bekanta med och det är då viktigt att vi öppet kan resonera med varandra, se detaljer 

och ifrågasätta det vi gör och vilken påverkan det har på barnen. Tiden att ställa dessa frågor 

finns sällan i den dagliga verksamheten och möjligheten att strukturerat följa upp svaren blir 

små. Det är på den handledda reflektionen jag kan lyfta mina intryck, vrida på dem, 

ifrågasätta och ifrågasättas, för att på så sätt nå svar och formulera nya utmaningar. Jag måste 

dock gå in i reflektionen med öppna ögon och sinnen för att se dessa nya vyer. Jag kan inte 

blunda för mina kollegors åsikter och bygga enbart på mina egna erfarenheter utan måste 

förstå att den formbara förskoleverksamheten är i ständig förändring. Förändringen sker på 

barnens och pedagogernas villkor och mina kollegors reflektioner hjälper mig att se och förstå 

vilken form som för tillfället är den bästa. Detta förhållningssätt till verksamheten utvecklar 

såväl barnen som mig själv. 

Vid en uppstart till ett snöprojekt hade vi låtit barnen samla snö i glas som de tog med sig in 

där de sedan såg att snön smälte efter hand. Under en reflektion gick vi igenom en intervju jag 

hade gjort med barnen i detta projekt. Jag hade ställt olika frågor som; Kan du berätta vad 

som hände med snön i glasen som vi tog in? Varför tror du att den smälte? och så vidare. 

Barnen reflekterade över hur snön smälte, att snön smälter när solen kommer fram och att den 

smälte under tiden vi sjöng. Här kunde vi under vår handledda reflektion tillsammans se att 

barnen hade erfarenheter av att snön smälter av solen och att det tar en viss tid. Vi funderade 

vidare om hur vi skulle kunna ta nytta av barnens erfarenheter i det vidare arbetet med 

projektet där vi nu såg att barnen hade en uppfattning om värme och tid. Vi beslöt att återigen 

ta in snö men låta den tina på olika sätt - i rummet, i kylen och i torkskåpet. En tid senare, 

efter projektet genomförts och efter reflektioner med barnen, kunde vi pedagoger åter 

reflektera över vad vi upplevt med barnen och kunde genom våra observationer och 

dokumentationer se att barnen lärt sig att det tar olika lång tid för snö att smälta beroende på 

intensiteten av värme. I detta exempel kan jag tydligt se betydelsen av att blicka tillbaka, att 

reflektera, både med kollegor och med barnen.  

När vi reflekterar är det också av stor vikt att vi som pedagoger har en förståelse för vad 

reflektionens syfte och mål skall vara på ett djupare plan. Vi måste förstå hur reflektionens 

delar passar in i vår utveckling och på vilket sätt frågor skall lyftas fram och behandlas för att 

uppnå det resultat vi önskar. Som jag ser det är reflektionen bestående av tre huvuddelar som 
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även de måste balanseras inbördes och där en klar förståelse av varje del blir viktig för att jag 

skall få maximalt utbyte av reflektionen. Jag måste reflektera över min utförda handling, 

verkan av handlingen samt nästa handling i processen. Samtliga tre delar blir intimt 

sammankopplande och först när alla bitar är behandlade får jag den helhet som blir en del av 

min utveckling och ökar mina möjligheter att ge det enskilda barnet eller gruppen 

förutsättningar för fortsatt lärande. I den första fasen där jag reflekterar över mina handlingar 

granskar jag de faktiska saker jag utfört och försöker förstå vad det är vi gör. Detta kan handla 

om hur vi agerar i olika givna situationer med avseende på exempelvis genus, både som 

enskilda pedagoger och som arbetslag. Det kan även vara ett konstaterande över hur en viss 

pedagogisk verksamhet var uppbyggd exempelvis ett naturvetenskapligt experiment. Det är 

här viktigt att vi får hjälp av arbetslaget och handledare att se alla de detaljer som finns med i 

handlingen och som jag som pedagog kan vara omedveten om själv. I fallet med 

genusperspektiv finns det ofta många sådana inslag av omedvetna handlingar vi som 

pedagoger utför då vi bemöter pojkar respektive flickor på olika sätt. Hur bemöter vi till 

exempel en flicka med en ny tröja med en hund på respektive en pojke med en ny tröja med 

Spindelmannen på? Vi lyfter i denna del av reflektionen bara fram handlingarna utan 

värdering. Det är viktigt för öppenheten i reflektionen att det inte här finns något rätt eller fel, 

vi är inte ute efter att identifiera fel i varandras agerande utan efter att lägga ett pussel över 

barnens utveckling.  

I steg två reflekterar vi över handlingarnas verkan. Om jag exempelvis säger till flickan med 

hundtröjan att hon är jättesöt i den medan jag till pojken med Spindelmannen på magen med 

glad min säger att den är jättetuff, hur påverkar jag då bilden av hur en flicka respektive pojke 

bör vara för att möta pedagogernas uppskattning? Vi lägger här ut de pusselbitar vi samlat då 

vi granskat vårt agerande för att skapa oss ett motiv över barnens utveckling. Det är även i 

denna del vi reflekterar över vad barnen har lärt sig, på vilket sätt olika barn svarar på de 

handlingar vi utför. Ju fler detaljer vi har om vårt agerande desto fler nyanser av lärande kan 

vi uppfatta i denna del. Återigen blir den handledda aspekten av stor vikt för att nyfiket och 

öppet ställa frågor om hur och varför barnen svarar som de gör på våra handlingar och vår 

verksamhet.  

I den sista delen och den som blir avgörande för vår utveckling reflekterar vi över hur andra 

handlingar i nästa skede kan ändra eller förstärka den lärande-väg som barnen har startat och 

hur mitt förhållningssätt och agerande i en given situation troligen påverkar barnen. Denna del 
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baserar sig till stor del på de erfarenheter vi tar med oss från de delar där vi granskar våra 

handlingar och dess verkan. Vi omsätter sedan denna förståelse till ett utvecklingsmönster och 

frågar oss hur det mönstret skulle påverkas vid en förändring av vårt agerande eller införande 

av ett nytt moment i verksamheten. Vårt sätt att studera, dokumentera och lyfta fram detaljer 

blir alltså avgörande för vår möjlighet att utvecklas, enskilt och tillsammans. 

För att reflektionen skall kännas som ett möte för vidareutveckling är det avgörande att vi 

hittar en balans mellan dess olika delar. Att enbart granska handlingen blir ett konstaterande 

och minnesresa över de aktiviteter vi utfört på avdelningen men skulle inte bidra till 

verksamhetens utveckling. Att även inkludera en granskning av handlingens verkan låter oss 

se ett samband mellan våra handlingar och verkan. Men att lägga en alltför stor tonvikt vid 

dessa två moment blir en ensidig blick i backspegeln och kan upplevas enbart som ett 

granskande av pedagogens handlingar, då vi enbart ställer frågorna: vad gjorde du och vad 

hände då? Inte heller detta leder till en omedelbar utveckling av verksamheten och om jag 

som pedagog inte känner att jag utvecklas genom reflektionen minskar viljan att delta och 

dela med sig av sina handlingar. Det är först när vi är öppna för att diskutera nästa handling 

som vi utvecklar oss själva och det är också detta steg jag ser som den största skillnaden 

mellan den typ av reflektion som bedrivs dagligen på avdelningen och den reflektion vi har 

möjlighet att genomföra på handledda möten.  

Hur skall vi då se på reflektionen för att tillgodogöra oss den i så stor utsträckning som 

möjligt? Naturligtvis grundar sig möjligheten till en framgångsrik reflektion i pedagogens 

inställning till den tid som avsätts och det är viktigt att tiden upplevs som produktiv och något 

som driver förskolans arbete framåt. På min nuvarande förskola avsätter vi en och en halv 

timme per månad för reflektion, det avgörande för framgången på denna dryga timmes 

reflektion är dock hur vi använder tiden däremellan. Det är på tiden mellan reflektionerna vi 

prövar de idéer vi reflekterat över och skapar grundmaterial för nya reflektioner. Inte att 

förglömma är att vi i vardagens arbete också kan mötas då och då för några minuters 

reflektion kring händelser som uppstått. Dessa små korta samtal kan också ge djupa och 

genomtänkta tankar. Det är viktigt att skapa möjlighet även för dessa stunder att fundera och 

samtala över händelser när tankar och känslor fortfarande är färska.  Dessa korta diskussioner 

kan sedan också ligga till grund för vidare tankar i den handledda reflektionen. 

Reflektionsmötenas betydelse har ökat mer och mer i och med läroplanens utveckling och de 

ökade krav på att följa verksamhetens pedagogiska riktlinjer. En ökad fokusering på 
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reflektionstid riskerar dock att påverka möjligheterna till att bedriva en effektiv verksamhet. 

Detta eftersom förskolans organisation gör att inte bara den avdelning som har 

reflektionsmöte påverkas utan även kringliggande avdelningar tvingas ”backa upp” genom att 

skjuta till pedagoger för att täcka upp för den avdelning som har reflektionsmöte. Detta 

påverkar i sin tur dessa avdelningars möjlighet att bedriva sin egen verksamhet. I mitt 

exempel, där vi är fyra pedagoger ute på gården med tre avdelningars barn, kan man se hur 

verksamheten och omsorgen för dessa barn påverkas. För att barnens säkerhet skall 

tillgodoses behöver vi pedagoger placera ut oss i varje hörn på gården, vilket medför att vi 

inte kan vara speciellt närvarande bland barnen eller erbjuda någon planerad verksamhet. 

Även om barnen i detta fall låter sig fascineras av det vatten som finns på gården och på det 

sättet håller sig aktiverade, kan vi pedagoger inte göra annat än att observera barnen från 

avstånd och kan därmed inte delta aktivt som medforskare. Barnens säkerhet sätts också på 

spel då antalet pedagoger är så få att när någon av oss behöver avvika för exempelvis hjälpa 

ett barn på toaletten riskerar vi att inte kunna ha uppsikt över hela gården. Scenariot med 

Svea, som inte vill bli lämnad och är ledsen, skulle också försvåra situationen om den dök upp 

under detta förhållande, då en pedagog skulle behöva se till Sveas behov. Något som inte 

skulle kunna vara omöjligt alls.  

 

Relationer till små barn 

Att barnen skall känna trygghet på förskolan är ett av våra absolut viktigaste mål och att bra 

relationer till andra barn och vuxna på förskolan är grunden för barns trygghetskänsla står 

utom rimligt tvivel. Trygghet är grunden för utveckling och lärande. Hur vi utformar arbetet 

med barnens utveckling och lärande är det vi arbetar med under den handledda reflektionen. 

Men hur påverkas då tryggheten när barnens trygga relationer, pedagogerna, är frånvarande? 

Barnen på förskolan idag måste skapa sig åtskilliga relationer i sin vardag, såväl till andra 

barn som till oss vuxna. Jag har här tänkt reflektera över hur ett barn påverkas av och vilka 

risker som finns när det utsätts för många relationer. Hur påverkas barnet till exempel när det 

utsätts för byten av personal på förskolan; när en pedagog som barnet känner förtroende för 

plötsligt byts ut eller försvinner. Svea, som jag berättar om i mitt dilemma, visade sig vara en 

liten ängslig själ redan under inskolningen. På vår förskola erbjuder vi en så kallad 

föräldraaktiv inskolning, den går till så att under de första tre till fyra dagarna är föräldern 
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med sitt barn hela dagen på förskolan i alla aktiviteter. Inskolningen blir en del av vardagen 

och innebär att verksamheten aldrig avstannar, fördelen är att barn och föräldrar får se 

”verkligheten” och kan känna sig trygg över hur barnet har det under förskolevistelsen.  

Föräldern hjälper till att lotsa barnet in i verksamheten genom att vara aktiv tillsammans med 

sitt barn och de lär känna avdelningen, barn och pedagoger. Alla pedagoger på avdelningen 

har ansvar för alla barn och uppgiften är att väcka nyfikenhet hos barnet så att barnet närmar 

sig oss pedagoger i sin egen takt där vi kan bygga på relationer som uppstår. Efter tre till fyra 

dagar brukar barnet och pedagogerna ha etablerat en så pass god kontakt att barnet kan lämnas 

tryggt på förskolan.  

Redan under dessa tre första dagar kunde vi se att Svea höll full kontroll på sin mamma. Hon 

blev orolig när mamman var utom synhåll och höll sig väldigt nära henne hela tiden. Jag 

kommer ihåg hur jag försökte närma mig henne på olika sätt genom att locka med olika 

aktiviteter. Jag försökte använda mig av vår miljö som en tredje pedagog. Vi har utvecklat en 

inbjudande och tillgänglig miljö där det finns naturliga platser för möten mellan människor. 

Men Svea var svårflörtad, de andra barnen som inskolades samtidigt släppte sin förälder mer 

och mer under dagarna och vi pedagoger kunde då få chansen att knyta an till dem mer och 

mer, men Svea höll starkt på sin integritet. Vi ökade på de tre dagarna med några dagar till 

men kände tillsammans med föräldrarna att det snart började bli dags för dem att försöka 

lämna Svea. Ibland kan det vara så att det behövs en brytning och att det därefter går bättre. 

Men Svea hade det jobbigt och var ledsen redan på vägen till förskolan där hon visste att 

separationen från sina föräldrar skulle ske. Svea åkte sittvagn till förskolan på morgonen och 

vi upptäckte snart att i vagnen kände sig Svea trygg. Där kunde hon sitta och ha överblick 

över vad som hände runtomkring, vi kunde köra runt med henne överallt och vi hade vagnen 

både ute och inne.   

Svea hade sin vagn som en trygg utgångspunkt och ju längre tiden gick ju mer sugen blev 

Svea på att klättra ur vagnen, och så småningom kom dagen då hon gjorde det och hon 

började då även knyta an till oss pedagoger. Dock var Svea väldigt känslig för förändringar. 

Det märkte vi tydligt en dag när vi hade en vikarie och Svea bröt ihop och blev ledsen så fort 

vikarien kom för nära. Vi hade också märkt att om Svea kom på morgonen innan någon av 

hennes pedagoger fanns på plats var hon alldeles rödgråten när vi kom.  Efter hand började 

Svea göra sig bekant med sina kamrater på avdelningen med. För Svea har denna process, att 

lära känna sin personal och sina kamrater, tagit lång tid och hon visar fortfarande tydligt 
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genom gråt att hon inte vill bli lämnad när hennes ordinarie pedagoger inte finns på plats. 

Svea har trots sin ringa ålder på två år redan många relationer. Om vi bortser från familj, släkt 

och vänner har hon även skapat relationer till flera vuxna. I detta fall har Svea skapat en 

anknytning till de fyra pedagogerna som finns på hennes avdelning. Dessutom har hon även 

flera relationer till många barn, inte minst de fjorton kamraterna på avdelningen. 

Ibland möter vi barn som Svea som av olika anledningar uppfattas ängsliga och vi kan då titta 

på hur deras anknytning ser ut. Psykologen Leif Havnesköld och psykoterapeuten Pia 

Risholm Mothander beskriver hur anknytningsteorin handlar om nära känslomässiga 

relationer mellan människor och betydelsen av dem. Anknytningsteorins fader var läkaren och 

psykoanalytikern John Bowlby, som menade att det fanns medfödda behov hos barnen av 

skydd och närhet och han hävdade att de verkliga erfarenheterna hade betydelse för barnets 

känslomässiga utveckling. Vidare menade Bowlby att det nyfödda barnet, som inte självt kan 

sörja för sin överlevnad, måste ha ett beteendesystem som leder till att få tillgång till den 

omvårndad den behöver men också att barnet måste klara en viss variation på vem 

omvårdaren är. Viktigt i detta grundantagande är att den primära anknytningspersonen eller 

personerna som ser till barnets behov och omvårdnad är de som barnet kommer att knyta an 

till. En trygg anknytning förklaras som ett tillstånd där barnet känner sig säker på att 

anknytningspersonen finns tillgänglig vid till exempel risk för fara eller hot om fara och att 

anknytningen utvecklas som en process i olika faser i barndomen (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009 s. 180-185).  

Under Sveas inskolning på förskolan kunde vi se hur hon höll sig nära sin mamma, sin 

anknytningsperson, och använde henne som sin trygga punkt att återvända till så fort hon 

kände sig osäker. Havnesköld & Risholm Mothander menar att barn använder sin förälder 

som en säker hamn till vilket det dels kan utgå från men även återvända till under sina 

utforskningar (Havnesköld & Risholm Mothander 2009 s. 187). Just detta sätt att använda sin 

förälder som en bas från vilket barnen kan utgå från är en företeelse vi på förskolan ofta kan 

observera i samband med inskolningen av små barn. Då barnet första gångerna kommer till 

förskolan tillsammans med föräldern håller det sig gärna i förälderns närhet. Barnen startar 

sina utforskningar från förälderns hamn, för att därifrån bege sig iväg och utforska förskolan 

och de aktiviteter vi erbjuder. Då otryggheten sätter in återvänder barnet till 

anknytningspersonen, föräldern, för tröst. Med tiden kan dock dessa baser från vilken 

utforskningen utgår, flyttas eller nya skapas.  
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Det är vanligt att barnet skapar sig ett övergångsobjekt, en nalle eller en snuttefilt som 

existerar som en länk mellan den inre och yttre världen och hjälper till att underlätta 

anpassningen till yttre förändringar och kan hjälpa till att reglera affekter. Den fyller en viktig 

funktion genom att den lindrar barnets separationsångest (Havnesköld & Risholm Mothander 

2009 s. 274). För Svea antog vagnen rollen av övergångsobjekt, den sak hon kunde återvända 

till och känna sig trygg med.  

Forskning har visat att barn har en förmåga att skapa ett flertal anknytningspunkter för skydd 

och trygghet (Havnesköld & Risholm Mothander 2009 s. 187). Detta aktualiseras under 

inskolningen då vi låter barnet skapa nya anknytningspunkter och trygga hamnar genom att 

låta det knyta an till förskolans pedagoger och övriga barn. Detta sätt att skapa en så kallad 

sekundär anknytningspunkt för barnet går bäst om barnet redan i grunden har en trygg 

anknytning (Jerlang 2008 s. 173). Känslan av trygghet blir fundamental för barnets trivsel på 

förskolan och det är därför givetvis viktigt att barnet alltid känner att det finns en trygg hamn 

att återvända till. Det blir därför också extra viktigt att tidigt se till att barnet har möjlighet att 

knyta an till fler personer istället för en enskild pedagog, då en pedagogs tillgänglighet av 

olika skäl inte kan garanteras. Då fungerar oftast den typ av inskolning, där barnen 

introduceras tillsammans i verksamheten bland alla pedagoger och barn på avdelningen. Då 

får barnen lära känna alla från början som de sedan kommer att träffa och har också möjlighet 

att på ett tidigt stadium knyta an till fler pedagoger. Inte att förglömma hur viktig även miljön 

är, som lockande och inspirerande och där barnen också kan känna en trygghet. 

Även om barnen har möjlighet att knyta an till ett flertal personer eller platser så är inte alla 

anknytningar lika utan varje anknytning eller relation har sina specifika egenskaper och 

värden för barnet. Barnet har även möjlighet att organisera och rangordna sina 

anknytningspersoner. Barnet jobbar uppifrån och ner i den rangordningen av 

anknytningspersoner. Finns den person som står överst i rang hos barnet inte på plats kan det 

gå till den som står näst i ordningen, och så vidare nedåt i rangordningen. På så sätt kan barnet 

alltid få tröst och en känsla av trygghet så länge någon av dessa personer finns närvarande. 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2009 s. 192). Men vad händer med Svea om ingen av 

hennes trygga punkter är där? I fallet där jag ser Svea på gården lämnas över till en för henne, 

okänd pedagog, har hon ingen trygg bas då mamman går och gråt och förtvivlan blir följden. 

Det grundläggande behov vi alla har av att känna trygghet är extra tydligt på små barn som 

ofta reagerar starkt då de upplever att de saknar detta. 
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Pedagogens roll i denna fas av anknytningsskapande blir att genom våra rutiner och 

handlingar skapa bästa tänkbara möjlighet för dessa anknytningar. I förskolans roll som bas 

för barnens utforskande och lärande krävs det att varje barn har en trygg hamn och vi måste 

ständigt utmana oss själva som pedagoger genom att om varje individ ställa frågan - Var har 

detta barn sin trygga bas på förskolan? 

Förskolläraren och tal- och specialpedagogen Ylva Ellneby skriver om barn och stress och 

hon menar att för att det lilla barnet skall kunna utveckla tillit är det viktigt att skapa en nära 

och förtroendefull relation. För att barnet skall kunna utveckla en känsla av att andra 

människor är pålitliga behöver det kunna lite på den som tar hand om det, denna 

grundläggande känsla av tillit skapas av att barnets behov sätts i främsta rummet och 

tillfredsställs. Ett barn som inte får chansen att bygga upp en tillit till sin omgivning kommer 

att få en känsla av att inte kunna lita på någon vilket kan leda till att barnet kommer att leva i 

ett ständigt stresstillstånd. Riskerna för ett barn som utsätts för många personalbyten i 

förskolan kan leda till att barnet endast knyter an på ett ytligt plan och de aktar sig för att fästa 

sig vid någon (Ellneby 1999 s. 40-41). Hur kan Svea, som redan innan visat en osäkerhet i 

sina relationer, påverkas av att utsättas för att bli lämnad till någon som hon inte byggt upp 

någon tillit till? Frågan är givetvis inte bara relevant för Svea utan för samtliga barn på 

förskolan. Hur påverkas deras möjlighet till att känna den trygghet vi eftersträvar av det 

faktum att alla avdelningens pedagoger, tillika anknytningspunkter, försvinner från 

avdelningen för att gå på reflektionsmöte? 

 

Etiska ställningstaganden 

När jag sitter där på mitt reflektionsmöte och blickar ut genom fönstret och ser på Karin och 

Svea, och jag känner hur det skriker i hela mig, ställer jag mig frågan; Borde jag ha gått ut 

och tagit emot Svea? Med respekt för vår handledare, mina kollegor och för vårt 

reflektionsmöte, sitter jag kvar. Varför går jag inte och tar emot Svea när hela min kropp 

skriker att det är vad jag borde göra? Hur ska jag kunna veta vad som är rätt och fel? Vad är 

rätt i just den här situationen? Vad hade hänt om jag rest mig för att ta emot Svea? Vad är det 

som avgör vilken handling jag beslutar mig för? 
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Våra handlingar styrs ofta av vår känsla för livets plikter. Professor Jan-Olav Henriksen och 

filosofen Arne Johan Vetlesen skriver i Etik i arbete med människor ”Att göra något av plikt 

är att ha en bestämd typ av etisk motivation för sin handling”. För att veta vad som är rätt 

behöver vi känna våra egna plikter, när vi kommer fram till vad som är vår plikt kan vi också 

finna den rätta handlingen (Henriksen och Vetlesen 2001 s. 147).  

Den tyske 1700-tals filosofen Immanuel Kant är den mest kände pliktetikern. Han menar att 

bakom våra handlingar finns en viss grad av motivation som handlingarna vi utför föds ur. En 

förutsättning för detta är att vi har ett antal moralregler som stämmer överens med varandra. 

För att få ett sammanhang i en persons moraliska liv handlar vi utifrån dessa moralregler. 

Kant menade att vi för att bedöma våra handlingar måste ställa upp och formulera de regler 

som styr dessa handlingar. Dessa regler är absoluta och kan inte användas lite som vi vill utan 

för att vara moraliskt korrekta skall de vara allmängiltiga och vara något vi alltid skall sträva 

efter att handla utifrån för att undvika att hamna i situationer av självmotsägelser (Henriksen 

och Vetlesen 2001 s.147-150). Exempel på dessa allmängiltiga regler i förskolan är 

verksamhetens styrdokument, läroplaner, barnkonventionen och liknande. Avgörande för om 

dessa regler skall bli en plikt för mig är dock min motivation att genomdriva dessa regler.  

För att veta om mitt handlande i fallet med Svea är moraliskt korrekt måste jag enligt Kant se 

på situationen och formulera en regel utifrån handlingsalternativen. Om jag väljer att avbryta 

min medverkan i reflektionsmötet för att gå ut och ta hand om Svea på gården skapar jag 

därmed en regel som säger att pedagoger har rätt att lämna reflektionsmöten om barnen på 

förskolan är ledsna. Jag måste då förhålla mig till hur en sådan regel skulle fungera i praktiken 

om den blev allmängiltig och praktiserades av samtliga pedagoger. Jag funderar över hur en 

sådan regel skulle tas emot om jag hade föreslagit den på det efterföljande personalmötet och 

inser att jag med stor sannolikhet hade möts av en rad invändningar om hur sönderryckta 

samtalen då skulle bli, att det inte skulle vara respektfullt mot övriga kollegor och att det finns 

andra pedagoger som är kompetenta och kan se barnens behov. Således skulle en regel om hur 

och när pedagoger kan lämna ett reflektionsmöte riskera att bli något som inte skulle kunna 

göras allmängiltigt och som en följd inte moraliskt acceptabel enligt Kant. Att däremot sitta 

kvar på mötet kan försvaras enligt Kants syn på pliktetik då detta kan formuleras i en allmän 

regel till svar på läroplanens formulerade regel: 

 Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera 

 varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 
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 möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner 

 (Skolverket 2010 s. 15). 

En regel i enlighet med Kants synsätt skulle vi då kunna formulera enkelt som: pedagogen 

skall alltid delta i reflektionsmötena. 

Men att det finns andra sätt att se på dilemmat med Svea står ganska tydligt då vi istället lyfter 

fram ett par andra av förskolans formulerade plikter ur läroplanen. I denna står att läsa: 

 Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande 

 ska prägla arbetet i förskolan (Skolverket 2010 s. 5). 

 Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat 

 med hänsyn till egna behov och förutsättningar (Skolverket 2010 s. 5). 

Då skulle en regel i enlighet med Kants synsätt kunna formuleras som: pedagogen skall alltid 

delta i reflektionsmötena, utom i de fall det är skadligt för barnens välmående att vara 

frånvarande från avdelningen. 

Med stöd i dessa två formuleringar kan också hävdas att pliktetiskt är det korrekt av mig att gå 

ut och ta hand om Svea då hon sedan tidigare visat sig i stort behov av tillgång till ”sina” 

pedagoger som anknytningspunkter för att skapa trygghet och välbefinnande. 

Vi har alltså två pliktetiska regler som kan sägas stå mot varandra då vi både behöver värna 

om barnens känsla för trygghet, något som kan påverkas då barnets trygga bas inte är 

närvarande (se kapitlet om relationer), samt uppfylla vårt uppdrag att reflektera över barnens 

lärande. Vi har med detta skapat oss en pliktkollision som, beroende på synsätt, riskerar skapa 

situationer av konflikter, inte bara mellan kollegor utan i högsta grad inom oss själva då vi 

oavsett hur vi handlar känner att vi bryter mot de moraliska värderingar vi strävar efter att 

följa. Denna pliktkollision uppstår då vi av vår motivation värderar två olika alternativ högt 

och skapar plikter av dessa som inte är förenliga med varandra. 

Dilemmat med kolliderande plikter är kanske pliktetikens största begränsning. Om två 

kolliderande alternativ verkar rätt vilket väljer jag då? Vi tvingas då prioritera mellan 

plikterna, och vilken prioritering vi gör utgår från en rad personliga uppfattningar om vad som 

anses vara det rätta. Här spelar nu hela vår kulturella bakgrund in i vår uppfattning om vad 

just detta rätta är och hur det skall appliceras i varje enskilt fall.  
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Våra erfarenheter, kunskaper och sociala arv skapar våra egna attityder till de problem vi 

ställs inför. Dessa personliga och stabila attityder utgör en dygd och denna formar vår syn på 

vilka handlingar som är de rätta för att ”förverkliga det goda”. Detta för mig in i dygdetiken 

som tar med sig fler förutsättningar in i skapandet av människans etik. Dygdetiken har sina 

rötter i Aristoteles läror som menade att förmågan att göra det som är rätt i varje given 

situation var en praktisk klokhet, fronesis, vilket utvecklas av Nilsson i hans tolkning av 

fronensisbegreppet (Nilsson 2009 s. 39).  

Filosofen Alasdair MacIntyre sammanfattar dygdetikens konstruktion som en etik som 

innehåller en beskrivning av hur en människa är, vart hon är på väg och hur hon skall komma 

dit. I en sådan förståelse blir etiken inte bara en räcka handlingar som instrument för att uppnå 

ett givet resultat utan inkluderar även berättelser om hur vi uppfattar oss själva innan och efter 

våra handlingar (Henriksen och Vetlesen 2001 s. 193-197). Dygdetiken blir därför något 

personligt och tar avstamp i vem jag är som person innan jag utför mina handlingar. Mina 

egna starka upplevelser under min egen sons inskolning påverkar givetvis hur jag upplever 

situationen med Svea inför reflektionsmötet. När jag genom fönstret ser Svea gråtandes 

känner jag att handlingen att sitta kvar innebär att jag upplever mig själv en person som har 

svikit såväl Svea som Sveas föräldrar i min plikt att skapa en trygg förskolemiljö. En pedagog 

med en annan personlig upplevelse av en egen inskolning skulle säkerligen ha kunnat känna 

annorlunda och mer fokuserat på den fortbildande biten som reflektionen erbjuder. 

Reflektionen blir ett möte där vi, i ytterlighetsform och enligt MacIntyres princip, kan 

beskriva oss som okunniga om barnets utveckling innan mötet. Via reflektionen uppnår vi 

sedan ett kunnande och förstående för hur verksamheten bäst skall anpassas för att erbjuda 

barnen största möjlighet till en bra och trygg förskoleverksamhet. Något som jag själv får 

svårt att prioritera i det aktuella fallet och jag slits mellan den empati jag känner för Svea och 

hennes mammas situation på gården å ena sidan och kraven på att delta aktivt i 

reflektionsmötet. 

Men om jag upplever att jag inte på ett bra sätt kan utföra de handlingar i reflektionen som 

skulle leda fram till de dygder av insiktsfullhet och klokhet vi eftersträvar, så kommer jag 

också känna att jag bryter mot den dygdetik som omger reflektionen. Något som ytterligare 

kan bidra till de blandade känslorna runt reflektionen som finns i pedagoggruppen. Jag 

funderar igen på det Bettan sa på personalmötet om bristen på tid för barnen. Om Bettan inte 

känner att tid finns att förbereda och utföra de handlingar som skall ta henne från den plats 
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hon är idag till den person hon önskar vara, så kommer hon inte att känna att handlingen, 

reflektionen, ger henne de dygder hon eftersträvar. Det blir då endast en plikt att närvara på 

reflektionsmötet. En plikt som kommer i konfrontation med plikterna i våra styrdokument om 

den verksamhet vi skall erbjuda barnen. Pernilla å andra sidan har sannolikt en annan 

bakgrund och den plats hon startar från skiljer sig från Bettans. Hon upplever att vägen till 

dygden klokhet går via reflektion och verktyget reflektionsmöten blir då central för hennes 

syn på verksamheten. 

Hur kan vi då tillgodose alla aspekter? Det går givetvis inte, utan vi kommer konstant att 

hamna i situationer dår våra olika etiska värderingar kommer att kollidera och utgöra 

skillnader i synsättet på vår verksamhet. Pliktetiken med sin snäva syn på vad som är 

moraliskt korrekt är normen då vi författar våra regler och styrdokument men i tillämpningen 

behöver vi även reflektera över vilka dygder det är vi eftersträvar och hur jag som enskild 

pedagog skall uppnå dem. Komplexiteten i att författa regler eller plikter som allmängiltiga 

oavsett situation kan exemplifieras i regeln: Det är fel att döda. Detta är något de flesta håller 

med om och knappast etiskt svårt i de flesta situationer. Men likväl har poliser rätt att skjuta 

för att döda då tredje persons hälsa står på spel eller då de känner sig hotade till livet. Så även 

om regeln är allmängiltig blir situationen och den utförande polisens känslor avgörande för 

vad som anses som etiskt försvarbart. Även om kopplingen mellan polismannens agerande 

och förskolans verksamhet är liten anser jag att det är svårt, om inte omöjligt, att formulera 

etiska regler som fasta oavsett situation och person. En alltför snäv tolkning av de plikter vi är 

ålagda utan hänsyn till de inblandade personernas känslor blir en omöjlighet utan strävan 

måste vara att göra det som är rätt - situation för situation.  

 

Avslutande diskussion  

Går det att organisera för reflektion under handledning där vi kan balansera på ett bra sätt 

mellan omsorg och lärande där hänsyn tas till olika etiska perspektiv? Det förefaller för mig 

som att behoven av barnens omsorg och pedagogernas utveckling i debatten blir två 

motstående, och med varandra konkurrerande begrepp i förskolans balansakt. Vår uppfattning 

och positionering av etiska plikter och motivationskrafter blir avgörande för åt vilket håll 

verksamheten lutar. 
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Lärande på balansbrädan står i detta fall dels för reflektionens betydelse för både 

pedagogernas och arbetslagens kompetensutveckling, dels för hur detta genererar en 

pedagogisk verksamhet som kan möjliggöra för barnens utveckling och lärande. Omsorgen 

står för hur barnen påverkas under situationerna som den handledda reflektionen äger rum. 

Vikten på balansbrädan förflyttar sig med hänsyn till de etiska plikter och motivationskrafter 

som driver mig, vare sig de härleder från styrdokument, kulturell bakgrund eller andra 

faktorer som påverkar vad som känns viktigast. I mina kollegors diskussion märks tydligt att 

trots att vi är givna samma förutsättningar och styrdokument befinner sig inte deras synsätt i 

balans med varandra. Hur skapar vi då förutsättningar för en lyckad reflektion samtidigt som 

barnens behov av trygghet och omsorg uppfylls? 

Vi kan här resonera runt några alternativ som finns angående reflektionsmötenas organisation 

kontra barnens behov av en trygg omvårdnad. 

1) Att inte ha handledd reflektion alls.  

Ofta kan detta arbetssätt föras fram av pedagoger med en stor känsla av att de ändå, 

instinktivt, vet vad som är rätt handlande. Vi kan säga att en hög grad av fronesis, att 

använda sig av sin praktiska klokhet, hos pedagogerna ersätter den handledda 

reflektionen. Detta alternativ förutsätter att alla pedagoger har en förmåga att se detaljer i 

verksamheten, lyfta dessa till sina kollegor under arbetsdagen och på platsen göra det som 

är rätt och utvecklande för barnen. Med denna metod förs inga nya ögon in i 

verksamheten och det blir lätt en situation där rutiner och gamla vanor får råda. Det kan 

också bli svårt att föra in nya personeri arbetslaget då dessa kan sakna den erfarenhet som 

krävs för att besitta förmågan att göra det som är rätt i varje given situation. Metoden kan 

dock fungera under förutsättning att gruppen är homogen och har den kunskap som krävs 

för att följa barnens utveckling och lärande och vi kan på så sätt säga att denna metod i 

huvudsak bör vara reserverad för arbetslag med lång erfarenhet och djupa pedagogiska 

kunskaper. I detta exempel finns inte motivationen för handledd reflektion. Vikten glider 
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då närmare omsorgen på balansbrädan och får den på sätt lätt att tippa över mot omsorg på 

bekostnad av utvecklingen av verksamheten.  

2) Att ha reflektion på kvällstid. 

Givetvis är lösningen på dilemmat med kolliderande plikter att flytta den ena, rent 

tidsmässigt, den som vid en första granskning ser ut som det bästa alternativet. Dock 

innebär ännu fler arbetstimmar på kvällstid att dessa timmar måste tas ur verksamheten på 

dagtid, vilket i sin tur återigen leder till tillfällen då personalsituationen riskerar att bli 

mycket ansträngd och på så sätt skapa situationer av personalbrist med medföljande 

otrygghet hos barnen. För den utomstående handledare som skulle hålla i dessa 

reflektioner och som kanske är handledare för flera enheter, skulle det i praktiken innebära 

i stort sett den mesta tjänstgöringen på kvällstid. Här skulle balansvågen gunga åt olika 

håll. Vi prioriterar omsorgen på dagen, för att sedan istället ha mötet på kvällstid med 

samtliga pedagoger utan påverkan på verksamheten vilket skulle kunna sägas vara en 

jämvikt. Men efterverkan med minskad personaltäthet på dagen skulle dock flytta vikten 

mot lärande utveckling.  

3) Att ha reflektion i en sammansatt grupp från enheten med bara en pedagog från varje 

avdelningen. 

Även om antalet pedagoger på en avdelning givetvis kan variera mellan olika förskolor 

utgår jag här från min egen förskola vilken i genomsnitt har tre pedagoger med cirka 

femton till tjugo barn (beroende på ålder) per avdelning. Om vi istället för att reflektera 

avdelningsvis lät flera avdelningar reflektera samtidigt och med bara en av avdelningens 

pedagoger närvarade på reflektionsmötet, skulle verksamheten kunna fortsätta på 

avdelningen utan större påverkan. Som tidigare beskrivits riskerar dock detta förfarande 

att leda till en situation där reflektionen, och lärandet, stannar med den person som 

närvarar på mötet och en stor del av syftet med mötet som verksamhetsutvecklande går då 

förlorat. Även i detta exempel kan omsorgen om barnen sägas gå före lärande. 

Motivationen ligger på att ta hand om barnen i nuet snarare än på att utveckla 

verksamheten för framtiden via reflektion. Balansvågen lutar alltså åter mot omsorg.  

4) Att ha reflektion med två av tre pedagoger på avdelningen. 

I denna form skulle två av pedagogerna närvara på reflektionsmötena vid varje tillfälle 

enligt ett roterande schema samtidigt som en pedagog stannar kvar på avdelningen, stöttad 
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av ytterligare en pedagog från en annan avdelning. Detta ger tillfälle för alla avdelningens 

pedagoger att vara med på reflektionsmötena utan att samtliga barnens 

anknytningspunkter försvinner. Dessutom påverkas endast en ytterligare avdelnings 

verksamhet av att de behöver agera över avdelningsgränserna för att stötta i arbetet på den 

reflekterande avdelningen. Liksom med alternativet med endast en pedagog på 

reflektionsmötena finns givetvis risken att den person som är kvar på avdelningen inte får 

tillgång till de punkter som diskuterades på mötet om tillfället att förmedla dessa vidare 

inte finns i den dagliga verksamheten, samtidigt är det inte längre än till nästa möte innan 

det finns en chans att gå igenom dessa saker igen. Jag ser denna väg som en medelväg 

som är den som ger mest jämvikt på balansvågen mellan omsorg och lärande.  

5) Att ha reflektion med alla tre pedagoger på avdelningen. 

Detta alternativ är det som har bäst effekt för arbetslagets förmåga att kunna reflektera 

med alla ögon vid samma tillfälle. Samtidigt är det också det alternativ som riskerar att 

skapa störst påverkan på barnens känsla av trygghet och även pedagogernas känsla av 

pliktetiska dilemman. Här lägger vi tonvikten, motivationen och etik på lärande och 

utveckling och får då balansvågen att kantra över mot detta på bekostnad av omsorgen. 

6) Att ha reflektion med alla tre pedagoger på avdelningen och extra personaltillskott. 

Detta alternativ förutsätter extra tilldelning av personal för de avdelningar som har ansvar 

för att ta hand om den reflekterande avdelningens barn genom att exempelvis addera 

vikarier till verksamheten. Även detta alternativ ger då möjlighet för hela avdelningen att 

reflektera samtidigt men även om situationen med alltför stora barngrupper skulle 

undvikas kvarstår dilemmat med frånvarande anknytningspunkter även om man i detta fall 

skulle kunna laborera med personalsammansättning på ett annat sätt för att mildra denna 

effekt. Nuvarande givna ekonomiska ramar sätter dock ofta käppar i hjulet för detta 

alternativ. 

Genom mitt essäskrivande tycker jag mig nu ha fått mer perspektiv på min kluvenhet inför 

mitt dilemma där jag kan se en medelväg för att balansera mellan omsorg och lärande. Det 

som beskrivs i alternativ fyra där två pedagoger i taget har handledd reflektion, är ett 

alternativ där jag skulle kunna se mig själv befinna mig i balans mellan de olika etiska 

värderingar jag har. Jag tror att om jag finner en balans inom mig bidrar det till att min 

motivation växer, och mitt engagemang i min yrkesroll ökar. Detta i sin tur ökar 
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möjligheterna för min kompetensutveckling och därmed utvecklingen av en god pedagogisk 

verksamhet. 

Barnens omsorg och trygghet anser jag är en förutsättning för utveckling och lärande. 

Läroplanen säger i sin värdegrund och i vårt uppdrag att ”Förskolan ska erbjuda barnen en 

god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Skolverket 

2010 s. 5). Samtidigt läser jag att våra förskolechefer har ”det övergripande ansvaret för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet” 

(Skolverket 2010 s. 16). Betyder det då att ledningen skall ta ett större ansvar över hur vi skall 

organisera för att kunna nyttja de pedagogiska handledare som finns i vår verksamhet? Är mer 

styrning svaret på våra problem att balansera omsorg och lärande? Jag anser att behovet av 

reflektion är individuellt för pedagogerna och arbetslagen och organisationen för detta måste 

utgå från de behov som finns på avdelningen. Olika avdelningar har olika behov av reflektion 

och kanske rent av olika typer av reflektion. Vår förskoleledning bör underlätta för att skapa 

möjligheter för reflektion genom att aktivt delta och ifrågasätta verksamhetens upplägg. Hur 

vi formar reflektionsmötena och tar hänsyn till individuella barns behov är dock ett ansvar 

pedagogerna måste ta då de är verksamheten och barnen närmast. Det är alltså av stor vikt att 

hitta en bra balans mellan omsorg och lärande och något som är av betydelse att se över hur vi 

organiserar för.  

 

 

Det som formar framtiden 

utifrån dåtiden 

beror på vad vi gör under tiden…

(Nisse Poet) 



31 
 
 

Titel: Reflektion i Förskolan – en essä om den handledda reflektionens nytta och skada i 

förskolan 

Författare: Kristina Weimer 

Handledare: Lotte Alsterdal och Jonna Hjertström Lappalainen  

Termin: Vårterminen 2011 

 

Sammanfattning 

Syftet med min essä är att lyfta de olika dilemman som kan uppstå i förskolan under den 

handledda reflektionen men också vilka möjligheter den kan ge. Jag har utgått från mina 

praktiska erfarenheter av situationer där omsorg om barnen kan ifrågasättas och vägas mot 

utveckling av pedagogerna och i och med det också hela verksamheten. I mitt undersökande 

har jag valt att lyfta fram den handledda reflektionens betydelse, vikten av trygga relationer 

för barnen och hur dessa kan sättas ur spel, samt etikens betydelse för pedagogernas 

handlande. 

Huvudfrågor som jag utgår från i min text är; Vad har reflektionen för betydelse i förskolan? 

Vilken betydelse har nära och trygga relationer för små barn och hur kan de påverkas? Hur 

kan man finna en balans mellan omsorg och lärande? 

Genom mitt essäskrivande reflekterar jag över mig själv och mitt agerande, detta leder mig till 

en större självmedvetenhet och större insikt till att kunna förstå mina egna känslor och mitt 

handlande i de dilemman jag ställs inför i min yrkesroll. 

Slutsatsen av mitt arbete är att förskolans organisation inte är given och den kan byggas upp 

på många olika sätt. Essän öppnar upp för frågan om hur vi organiserar för en förskola som 

främjar lärandet men där också omsorgen om barnets välbefinnande och trygghet ges plats.  

 

 

 

Nyckelord: Förskola, reflektion, relationer, etik, omsorg, utveckling, lärande
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