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Förord
Förskolans roll och uppdrag i samhället har utvidgats påtagligt de senaste
åren. I dag är förskolan det första steget i det svenska utbildningsväsendet och
drygt 75 % av alla barn i åldrarna 1–5 år deltar i verksamheten. Det ställer
nya och ökade krav på förskolans personal och ledning. Det ställer också krav
på att det finns personal att tillgå. Väl utbildad och engagerad personal är den
enskilt största kvalitetsfaktorn i förskolan.

Myndigheten för skolutveckling
har arbetat med ett uppdrag
från regeringen (U2004/436/S)
att initiera informations- och
utvecklingsinsatser om förskolan
som arbetsplats. Denna skrift
ingår som en av flera delar i

I denna skrift visar vi ett urval av exempel på olika möjligheter till utveckling
och rekrytering för de som redan arbetar i förskolan eller för den som är
intresserad av att söka sig dit. Det finns många andra liknande exempel som
vi inte tagit med av utrymmesskäl. Vårt urval blir i den meningen subjektivt.
Vi tror ändå att de valda exemplen ger en bra bild av de insatser och aktiviteter som pågår runt om i landet för att främja rekrytering och utveckling av
förskollärare, barnskötare och annan personal till förskolan. Kort sagt en bild
av vad det kan innebära att arbeta i förskolan idag och i framtiden.

rapporteringen av uppdraget.

Vår förhoppning är att exemplen ska
• inspirera redan anställda pedagoger samt ledning och förtroendevalda till
att vilja bidra till yrkets utveckling och möjligheter till fortsatt arbete,
• inspirera presumtiva pedagoger att söka sig till utbildning eller anställning
i förskolan,
• kunna användas i lärarutbildningar och andra utbildningar som exempel
på yrkets innehåll och möjligheter,
• vara ett informations- och inspirationsmaterial för studie- och yrkesvägledare samt personalrekryterare,
• bidra till att ge föräldrar och en intresserad allmänhet information om förskolans uppdrag och de kompetenta pedagoger som arbetar där.

Välkommen till en stunds stimulerande läsning
som kanske kommer att förändra din framtid.

Kjell Hedwall
Avdelningschef

Lars Åke Bäckman
Undervisningsråd
förord
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Inledning

Förskolan ÄR framtidens
arbetsplats
”Vill du som lärare arbeta med de mest intresserade, de mest kunskapssugna?
Vill du ha möjlighet att påverka, utveckla, stimulera och träna? Då ska du
välja att arbeta med de yngre barnen!”
Med den här uppmaningen från professor Ingegerd Tallberg Broman kan
rösterna från pedagoger i denna bok sammanfattas. För alla talar samma
språk: Det går inte att ha ett mer utvecklande arbete – ett fantastiskt yrke och
ett viktigt samhällsuppdrag. Förskolan är en arbetsplats som präglas av lust
och arbetsglädje, bekräftelse och uppmärksamhet.
Men det finns fler fördelar. Förskolan är också framtidens arbetsplats i
den meningen att här finns jobben.
För kalla fakta talar sitt tydliga språk. Det kommer att behövas fler pedagoger i förskolan, många fler. Tillgången håller inte på långt när jämna steg
med efterfrågan – inte nu och ännu mindre framöver. Alltför få studerande på
lärarhögskolorna väljer att bli förskollärare samtidigt som kvalitetskraven
ökar och många går i pension.
Egentligen är det inte helt lätt att förstå varför förskolan ännu inte upplevs som den attraktiva arbetsplats den är. För det handlar om första ledet i
det livslånga lärandet, själva grunden för samhällets framtid – barnen. I den
frontlinjen befinner sig förskollärare och barnskötare, yrkesgrupper som

Förskolan ÄR fram
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behöver ta ton i debatten och lägga sig i det offentliga samtalet om utbildning
i allmänhet och förskolans utveckling i synnerhet. Som flera pedagoger
uttrycker det i den här boken: Vi behöver sätta ord på det vi gör.
För det handlar om en arbetsplats som är i ständig utveckling, där pedagogiken diskuteras regelbundet och där möjligheterna till personlig utveckling
är det du gör dem till – förutsatt ett medvetet ledarskap, både från chefer och
huvudmän. Samtidigt går signalerna från regering och riksdag inte att misstolka. Insikten att förskolan är en plats för lärande återspeglas inte bara i läroplanen, utan också i propositioner och lagförslag.
Alla barns rätt till en bra förskola kräver utbildade pedagoger med engagemang och kunskap att utveckla verksamheten. Unga människor måste attraheras att utbilda sig och de som redan arbetar i förskolan måste beredas utrymme
att gå vidare i sin egen utveckling, vilket är fullt möjligt att göra utan att lämna
barnen. För detta finns många belägg i denna bok. Det krävs alltså ett systematiskt kvalitetsarbete, som till exempel i projektet Q i förskolan. Det handlar om två storheter som går hand i hand. För att både rekrytera och behålla
duktiga pedagoger måste kvalitet och utveckling bli förskolans honnörsord.
Så kan påståendet i denna boks titel förverkligas – förskolan är framtidens
arbetsplats.

tidens arbetsplats
inledning
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Kunskap

och glöd
Förskolans historia är kvinnors historia.
Kompetenta kvinnor och starka visionärer
byggde tidigt upp en stark kunskapstradition,
inriktad mot de yngre barnen.
I takt med att samhället förändrats har också
kraven på pedagogerna ökat. Dagens förskola
är en viktig samhällsfunktion, med högt satta
mål – och det ställer stora krav på kunskap
både om små barn och om stora samhällsfrågor.

Uppvärdera kunskapen
om de yngre barnen

U

nder många år har vi i olika jämställdhetsprojekt uppmuntrat flickor
att välja teknik och NA. Nu är det dags att lyfta fram förskolan och
förskolläraryrket! Ingegerd Tallberg Broman, professor i pedagogik
i Malmö, tycker att våra toppolitiker glömmer förskolan i debatten. Nu efterlyser hon en diskussion om hur de yrkesspecifika ämnena ska värnas i den nya
lärarutbildningen. Och hon uppmuntrar förskollärarna själva att ge sig in i
debatten.
Vill du som lärare arbeta med de mest intresserade, de mest kunskapssugna?
Vill du ha möjlighet att påverka, utveckla, stimulera och träna? Då ska du välja
att arbeta med de yngre barnen!
Ingegerd Tallberg Broman är professor i pedagogik med inriktning mot
de yngre barnen vid högskolan i Malmö. Hon är säker på sin sak; förskolan
behöver inte bara fler vuxna, förskolan behöver fler utbildade lärare.
– Förskolan har en stor och viktig samhällsuppgift, säger hon. Och målen
är satta därefter, dvs högt.
– För att skapa förutsättningar för en bra barndom, för lärande och
utveckling krävs gedigna kunskaper, både i ämnesdidaktik, barnpedagogik
och i frågor som rör barns villkor och samhällsfrågor.
– Arbetslöshet och separationer, familjerelationer och vardagsliv – allt
kommer direkt in i barngruppen. Det är en av pedagogernas viktiga specialkunskaper, att kunna möta det man ser i ögonblicket. Samtidigt är det en av
de saker som är så speciellt för yrket – att man arbetar så nära familjerna och
ser direkt när något har hänt.
Ingegerd Tallberg Broman är psykolog och lärare. Hon har också arbetat
i förskolan en gång i tiden, som outbildad. I dag har hon sin arbetsplats i
Malmö högskolas nya lokaler, där hon både forskar och undervisar blivande
lärare.
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Förskolans historia är kvinnors
historia. Ingegerd Tallberg Broman,
professor i pedagogik, har i sin
avhandling betraktat förskolan
genom legendariska syskonparet
Maria och Ellen Mobergs ögon.
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– Förskolans historia är kvinnors historia, säger hon. Genusperspektivet
präglar både framväxten av förskolläraryrket och innehållet i det.

Starka pionjärer
I sin avhandling från 1991 betraktar hon förskolans historia genom Maria och
Ellen Mobergs ögon. Syskonen tillhör de stora pionjärerna i förskolans historia. De grundade Norrköpingsseminariet och byggde upp en verksamhet
som var både förskola, heldagsomsorg och fritidsverksamhet. De startade
också tidningen Förskolan, som Ellen var redaktör för under 25 år.
– Den svenska förskolan har en helt annan bakgrund än skolan, säger
Ingegerd Tallberg Broman. Förskolan är konstruerad av dem som arbetar där,
av yrkesbärarna, medan skolan konstruerats av staten, och därmed makten.
– Förskolan fångade upp kvinnor som ville ut i yrkes- och arbetslivet. Den
drog till sig kompetenta kvinnor, starka visionärer som arbetade för att skapa
en bättre barndom.
Ingegerd Tallberg Broman menar att det har präglat yrket fram till våra
dagar – att personalen i förskolan haft både initiativet och styrningen över
förskolan. Tidigt byggdes en stark och gedigen kunskapstradition upp, inriktad på de yngre barnen.
– Nu, i och med den nya lärarutbildningen, är den utsatt för prövning,
säger hon. Reformeringen av lärarutbildningen markerade en strävan att
skapa en gemensam kärna av yrkeskunskap hos alla lärare. Det som är specifikt för olika skolformer, åldrar och områden har däremot minskat.
– Dagens lärarutbildning stöder kommunernas idé om mer flexibla lärare,
som kan vara rörliga mellan de olika skolformerna. Men det har sitt pris.
Risken är stor att man tappar bort det specifika. Nu frågar framför allt de
lärare som arbetar i ytterligheterna av åldersspannet, de yngsta barnen och
äldre och vuxna elever, efter mer yrkesrelevant kunskap.

Förskolan värderas högt
– Undersökningar visar att förtroendet för förskolan är mycket stort. Men
den stora uppskattning som verksamheten får har inte satt avtryck i persona14
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lens självbild. Inåt är gruppen stark, men inte i förhållande till omvärlden.
– Det finns mycket att förstå utifrån gender (det begrepp som ofta
används i stället för kön bland annat i jämställdhetsdebatten). Det kan bland
annat förklara varför en verksamhet, som får så mycket uppskattning från
dem som är direkt berörda, inte skapar samma känsla av stolthet inne i verksamheten.
– Kanske är det också något i tidsandan. Att så mycket i dag handlar om
att du ska leva ditt eget liv så bra du kan. Att yrken där man finns till för andra
tappat sitt värde.
Hon betonar att problemen att rekrytera personal till förskolan också kan
ses som en positiv larmklocka.
– Alltför mycket och alltför ofta har arbetet med och kunskaperna om våra
yngsta undervärderats, säger hon. Det gäller också behovet av resurser för det
kunskaps- och arbetsområdet. Men kvinnor accepterar inte längre det. Både
kvinnoyrkena och yngre barns behov av god utvecklings- och läromiljö måste
uppvärderas!

Ordets makt
Ingegerd Tallberg Broman efterlyser en tydligare fokusering på de vuxna i
förskolan, och menar att ledarskapet är centralt, både i barngruppen och i
verksamheten i sin helhet. Hon önskar mer lyhörda arbetsgivare, som vet att
värdera kompetens och engagemang. Samtidigt efterlyser hon ett annat och
tydligare språkbruk.
– Arbetsgivare ska inte kunna föreslå en lärare att han eller hon ska ”gå
ner och jobba i förskolan”. Det handlar inte om att sänka sig, det handlar om
att arbeta med yngre barn. Sådant har betydelse.
Ingegerd Tallberg Broman menar att politikerna på nationell nivå har ett
stort ansvar för att utveckla den utbildningspolitiska debatten, så att den
också innefattar förskola och fritidshem.
– Det är tunt på det området – trots att diskussionen om skolan varit livlig.
Men hon skulle också gärna se fler förskollärare uttala sig på debattsidor
och i paneldebatter.
Ordets makt är stor – och vem kan föra förskolans talan bättre än de som
finns i den?
kunskap och glöd
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Validering och vidareutbildning
ger förskolan fler lärare

I

Malmö pågår sedan några år tillbaka ett arbete för att bekräfta erfarna
barnskötares kunskap – och erbjuda kompetensutveckling som kan leda
till lärarexamen.
– Bristen på utbildade lärare i förskolan är allvarlig. Ska läroplanens krav
på omsorg, fostran och lärande kunna uppfyllas måste lärartätheten öka. Det
säger Astrid Tursell, projektledare vid Regionalt utvecklingscentrum vid
Lärarutbildningen i Malmö.
Hur möter vi behovet av fler förskollärare? Hur tar vi tillvara den resurs som
finns hos barnskötare med lång erfarenhet? Vilka kunskaper har barnskötare
efter ett antal års arbete i förskolan – och hur kan vi validera dem? Frågorna
har stått i fokus i Malmöprojektet ”Fler lärare i förskolan”, som påbörjades
2002 vid Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Lärarutbildningen, Malmö
högskola. Vidareutbildning av barnskötare som arbetar i förskolan är ett sätt

Astrid Tursell, projektledare vid
Lärarutbildningen och Regionalt
utvecklingscentrum i Malmö.
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att få fler lärarutbildade till förskolan, och därmed utveckla förskolans verksamhet. Så är tanken. Bakgrunden är bristen på utbildade lärare för förskolan
och utgångspunkten för arbetet är de krav som ställs i läroplanen för förskolan. RUC har tidigare genomfört tre omfattande uppdragsutbildningar för
barnskötare, som erbjöds kompetenshöjande utbildning om 40 och 50 poäng.
Astrid Tursell är projektledare vid Lärarutbildningen och RUC, med
ansvar framför allt för utbildning som riktas mot de yngre barnen.
– Jag har kommit i kontakt med många barnskötare som har gedigna kunskaper och stor potential, säger hon. Men jag har också sett att det, jämfört med
förskollärarna, fattas mycket kunskap i yrkesgruppen, generellt sett. Nu har vi
också fått bekräftat att många har både intresse för och behov av vidareutbildning.

Lärarexamen lockar
En enkät som RUC skickade ut om utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet,
behov av och intresse för vidareutbildning rönte stort intresse bland barnskötarna i Skåne, Blekinge och Halland. Drygt 1 500 svarade att de vill ha en
vidareutbildning och att de önskar lärarexamen för arbete i förskola och förskoleklass. Ett tydligt budskap från barnskötarna är att de vill tillgodoräkna
sig de kunskaper och erfarenheter som de redan skaffat sig i sitt yrke.
Det stora intresset gjorde att validering nu fick hög prioritet i projektet.
Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering,
dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens hos en person.
För att kunna mäta kunskaperna i förhållande till lärarutbildningens krav
valde man att kategorisera kursmålen och utarbeta valideringsuppgifterna
utifrån dem.
– Det är alltså inte erfarenheten i sig som räknas vid en validering,
utan de kunskaper man har skaffat sig utifrån sina erfarenheter,
konstaterar Astrid Tursell.
Parallellt med utvecklingen av valideringsmetoder pågick diskussioner om
hur en vidareutbildning skulle se ut. Ett sätt att få fler lärare till förskolan var att
erbjuda utbildning i huvudämnet Barndoms- och ungdomsvetenskap, 80 poäng.
Vårterminen 2003 genomfördes en validering av 35 barnskötare, alla med
så hög kompetens att de kunde tillgodoräkna sig både lärarutbildningens inledande kurser och det som i Malmö kallas för VFT, verksamhetsförlagd tid.
Tre år senare har sammanlagt 150 personers kompetens validerats.
kunskap och glöd
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Ökat krav på ledarskap
I propositionen ”Kvalitet i förskolan” (2004/05:11) lyfter regeringen fram personalen som avgörande för verksamhetens kvalitet. Både förskollärare och
barnskötare kan ingå i arbetslaget i förskolan, heter det i propositionen, men
förskollärarna föreslås få det övergripande pedagogiska ansvaret.
– För att göra verklighet både av de krav som anges i läroplanen och de
intentioner som beskrivs i propositionen måste det pedagogiska ledarskapet bli
tydligare – gentemot barn, föräldrar och personal, konstaterar Astrid Tursell.
– Att vara lärare i dag är så otroligt komplext. Världen förändras, samhället
förändras och barn förändras. En lärarexamen ger redskap för att möta varje
barns behov och att utveckla verksamheten. Det är därför det är så viktigt
med utbildade lärare i förskolan.

Skev syn på yrket
Men förskollärarnas stora betydelse för förskolan avspeglas inte i synen på
yrket, varken i status eller intresse.
– Synen på förskolan har inte följt yrkets utveckling. Fortfarande kan man
till exempel läsa om ”dagis” i tidningarna – trots att redan Barnstugeutredningen, för mer än 30 år sedan, slog fast begreppet förskola, och att det sedan
sju år tillbaka, då läroplanen kom, faktiskt inte finns något i vårt land som
heter daghem.
Och trots läroplan och lokala förskoleplaner har huvudmännen inte alltid
tillräckliga kunskaper om förskolan. Hur man ser på fortbildning är ett
exempel:
– De utbildningar som är riktade mot personal i förskolan ska ofta vara
snabba, korta och billiga. Helst ska de klaras av under en personalkonferens
eller en kväll.
En lärarutbildning är ett stort och viktigt steg för att skaffa sig kompetens
att arbeta i förskolan. Men ökande krav i yrket kräver också att kommunerna
satsar på kompetensutveckling för sina lärare, också de som arbetar i förskolan.
– Så var det också tänkt i nya lärarutbildningen, konstaterar hon. Den lägger en viktig grund, som man sedan behöver bygga vidare på och utveckla
sin kompetens.
18
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Ett fantastiskt yrke
Astrid Tursell är övertygad om att om de yttre villkoren hade varit annorlunda
hade många fler lärare, också män, valt att arbeta med de små barnen.
– För det är ett fantastiskt yrke. Gensvaret från barnen är enormt. Små
barn skapar sig själva, i en process som är otroligt accelererande. Det är fantastiskt
spännande att följa den utvecklingen, att försöka förstå vad som händer i barnets huvud.
– Arbetslagstanken är mer utvecklad än i grundskolan, det är ett gott argument för alla pedagoger som söker ett utvecklat samarbete. Som lärare i förskolan har man också stora möjligheter att fördjupa sig i områden som man är
särskilt intresserad av, samtidigt som man har ett brett pedagogiskt kunnande.
Det sista är så viktigt att Astrid Tursell väljer att betona det särskilt – att
det krävs ett gott förhållande till både djup och bredd. Alla förskolans lärare
behöver bredden – kunskaper om den speciella skolformen, om barn och
uppväxtvillkor, om uttryckssätt och kommunikation till exempel. Men de
behöver samtidigt djupa kunskaper om de speciella ämnesområden de arbetar med i förskolan.

Från grundskola till förskola
I Malmö pågår ett samarbete mellan högskolan och Länsarbetsnämnden för
att arbetslösa lärare i grundskolan ska bredda sin kompetens och kunna
arbeta i förskolan.
I Skåne är antalet arbetslösa grundskollärare stort, samtidigt som förskolan har stort behov av lärare, här som på så många andra håll i Sverige.
Vid sidan av arbetet med validering och vidareutbildning av barnskötare satsar därför RUC nu tillsammans med Länsarbetsnämnden på en breddningsutbildning av arbetslösa grundskollärare. Lärarna anställs på halvtid vid någon av
Malmöstads förskolor och studerar på den andra halvan. Utbildningen är på
totalt 40 veckor och omfattar 30 poäng, och handlar om läroplanen för förskolan, om små barns utveckling, om hur små barn lär och om föräldrasamverkan.
Mycket av utbildningen fokuseras på lek och olika kommunikationssätt. 10
poäng är verksamhetsförlagd tid - och den gör lärarna under den halvtid de
arbetar i någon av stadens förskolor. Godkänd utbildning innebär att
Malmöstad garanterar tillsvidaretjänst på heltid som lärare inom förskolan.

Jeanette Schildt, förskollärare,
Hästhagens förskola, Malmö:

– Jag brukar tänka att ”jag producerar något som ska tillföra något
till vårt samhälle”. Det är ett stort
ansvar, och det är väldigt roligt, att
arbeta med framtidsfrågor på det
här sättet.
– Ibland tycker jag visserligen
att jag inte räcker till, och det kan
kännas tungt. Det är vanligt i det här
yrket att man har lite väl höga krav
på sig själv.
– Å andra sidan finns det så
stora utvecklingsmöjligheter i mitt
yrke. Jag tycker till exempel att det
är en stor fördel att ha möjligheten
att utveckla mina speciella intressen
och använda de kunskaperna i jobbet.
– En annan fördel är att man
tränar sina sociala förmågor Jag
tycker att jag både har fått lite skinn
på näsan och att jag har utvecklat
en vördnad för människor – och
det har jag nytta av också i mitt privata liv.

kunskap och glöd
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En framåtsyftande tillbakablick:
Åttahundra år av erfarenhet

D

et var en imponerande samling kunskap som möttes, när Myndigheten
för skolutveckling bad ett tjugotal pionjärer reflektera kring framgångsfaktorer för förskolan – då och nu.

Ett möte betyder så mycket.
För några år sedan råkade ett undervisningsråd från Myndigheten för
skolutveckling träffa på en gammal bekant – en pensionerad ombudsman från
Lärarförbundet – vid grönsaksdisken på en stormarknad i Bromma, helt
apropå. Tillsammans började de fundera över vad som en gång fått dem att
själva välja förskolläraryrket – och vad som hade lockat andra veteraner.
– Låt oss ta reda på det, sa den före detta ombudsmannen vid namn Birgitta
Samuelsson resolut.
Och ett drygt år senare hade undervisningsrådet, som heter Lars Åke
Bäckman, och hans nypensionerade kollega från Myndigheten för skolutveckling, Birgitta Lidholt, bjudit in ett knappt tjog veteraner med sammanlagt 800 års (!) yrkeserfarenhet för att reflektera.
Dessa veteraner – förskollärare, byråkrater, forskare och lärarutbildare –
var med om att lägga grunden till den moderna förskolan. Vilka ”framgångsfaktorer” skulle de vilja föra vidare till dagens verksamhet? En verksamhet
som är i stort behov av nytillskott – av personal och kunskaper men också
visioner – nu när den stora utbyggnadens tid är förbi.
Hur mycket betydde pengar, status, stöd, kompetens och en gemensam
värdegrund under deras yrkesverksamma liv?
– Och vilken ”motvärnskompetens” behövs idag, så att inte de heliga värdena slaktas tillsammans med de heliga korna? undrade Birgitta Lidholt.
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Gertrud Schyl-Bjurman och
Birgitta Samuelsson

Gunni Kärre och
Tor Hudner
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Det avgörande mötet

Åsa Konradsson, barnskötare,
förskolan Bergatrollet, Umeå:

– Jag firar 25-årsjubileum i
yrket – och det säger ju något om
hur jag trivs i förskolan.
– Barnen berikar mitt liv. Att få
vara med som pedagog när de upptäcker världen, att få ta del av deras
tankar – det är stort. Jag är fortfarande fascinerad av hur mycket
jag lär mig av dem, att också små
barn kan visa mig nya vägar och
lösningar på problem.
– När man som pedagog finns
i ett meningsfullt sammanhang tillsammans med barnen och delar
upplevelser med dem – då uppstår
arbetsglädje. Det motiverar mig att
arbeta i förskolan.
– Men visst finns det ett och
annat i förskolan som jag skulle
ändra på. Lönen förstås, och den
låga status som jag tycker att pedagoger har.
– Att bannlysa ordet ”dagis” är
ett litet men viktigt steg för att
uppvärdera våra yrken. Vi arbetar
på en förskola, inget annat.
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Alla hade de med sig en ”reseberättelse” om sin väg till yrket. Berättelser som
till stor del handlade om just det där avgörande Mötet, då de valde väg. Mötet
med barnen – som för Ingalill Örtnäs som började med kulturarbete för barn
och snart insåg att det fanns mer att göra.
Men givetvis även Mötet med andra vuxna.
Lena Hallberg var hemmafru, när en granne som var inspektris rådde
henne att söka till förskollärarutbildning, medan Kerstin Storgärds fick ”puffen” av en metodiklärare i bekantskapskretsen.
Sigbrit Wollbrand, som närmast före pensionen arbetade på Socialstyrelsen,
träffade en förskollärare, när hon som sjuttonåring arbetade på en barnkoloni,
och bestämde sig snabbt för en framtid i förskolan.
– Det var sju-åtta sökande på varje plats. Men jag kom in.
Inga-Britta Åstedt fastnade för ”världens bästa yrke”, då hon gjorde ett
studiebesök på en barnträdgård sista året i flickskolan. Och Dagmar Wäneus
var lärare och bodde i Bälinge, när barnavårdsnämndens ordförande ringde
och berättade om ett nyöppnat daghem, som behövde personal:
– Jag hade bara sett ett daghem en gång, när jag gick på lärarutbildningen i Härnösand. Det jag kom ihåg var en kvinna med blårutig klänning, vitt
förkläde och en hätta. ”Nej, det är inget för mig”, sade jag.
– Men barnavårdsnämndens ordförande bad att jag i alla fall skulle pröva
en termin. Det blev betydligt fler!
Många berättade också om en ”god jordmån” på utbildningen. Kärlek,
trygghet och utvecklingsmöjligheter, som Marianne Åkerman sammanfattade
utbildningen på Södra KFUK i Stockholm:
– Och den inställningen genomsyrade också synen på barnen. Som psykologen och forskaren Carin Ulin, som var med och grundade det Pedagogiska
institutet vid Södra KFUK, sade: ”Att fostra en grupp barn... – kräver
personlighetens hela insats, dess mål är att ge barnen en trygg, glädjefylld,
harmonisk barndom i visshet om att därur spira arbetslust, människokärlek
och livstro!”

Att bli sedd och bekräftad
Många skildrade den speciella kontakten, när de började utbildningen: ”Och
här kommer Lydia från Borås – välkommen!”, som Britta Schill och Ann
Margret Ericsson hälsade när Lydia Rättö-Nilsson började på Socialpedagogiska Seminariet.
– De hade noga studerat fotografierna som alla fick skicka in, så de kände
igen oss. Det var ett varmt och omtänksamt bemötande redan från början!
Lars-Åke Bäckman berättade att just detta bemötande förde Lydia i sin tur
sedan vidare till honom, när han ”något senare” som lärarkandidat auskulterade hos henne i Borås:
– Jag minns ditt sätt att möta varje barn, när de kom på morgonen. Hur
du tog i hand, såg dem i ögonen och sade ett varmt ”god morgon” och deras
namn. Det glömmer jag aldrig!
Just detta att bli sedd och bekräftad talade många om denna junidag på
Mariahissens festvåning med utsikt mot Kungsklippan, där Socialpedagogiska
Seminariet låg.
Allt var i mindre skala på den tiden. Antalet utbildningar var få liksom antalet barn i förskolan. Och kommunerna – och därmed även förvaltningarna –
var mindre. Det rådde en samsyn om verksamheten från den politiska ledningen ända ut på avdelningarna. Och beslutsvägarna var korta, berättar
Dagmar Wäneus:
– Blev det ett piano över i skolan, så ringde barnavårdnämndens ordförande och frågade om förskolan var intresserad, med leverans nästa dag!

 – Jag skulle också vilja se en
annan rekrytering av chefer. Det
är alldeles för vanligt att de duktigaste pedagogerna också får chefsjobben – och så har en viktig kunskap försvunnit in i chefsrummet.
Det måste finnas andra sätt att
belöna dem som är duktiga i arbetet med barnen.

Social experimentlusta
Men det var också en pionjärtid, en nybyggaranda med sann social experimentlusta. Naturligtvis var det ingen slump att samhällsreformatorn Alva
Myrdal engagerade sig i detta väldiga samhällsprojekt och blev rektor för
Socialpedagogiska Seminariet, där bland annat Gertrud Schyl-Bjurman kom
att studera.
Som sekreterare i Barnstugeutredningen, som kommit att prägla svensk
förskola i decennier, var Gertrud Schyl-Bjurman en av centralgestalterna
denna veterandag. Många på träffen skildrade i sina inlägg med glädje i rösten
kunskap och glöd
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Kerstin Storgärds

hur de träffat henne i de mest skiftande sammanhang. Gertruds egen väg till
förskolan var för övrigt krokig. Hon hade som liten en egen katastrofal
erfarenhet av barnträdgårdar och att ”inte ens” kunna göra korgar av glanspapper.
– När vi flyttade till Katrineholm, så frågade jag pappa om det fanns barnträdgård där – för i så fall vill jag aldrig flytta dit!
Trots att hennes syster var Fröbelutbildad i Norrköping, så blev hon själv
inte antagen:
– Gertrud är bra med barnen, sade de, men vi har aldrig sett en så opraktisk person!
Det behövdes faktiskt en fängelsevistelse för att hon skulle komma in på
pedagogbanan:
– Jag skulle bli barnsjuksköterska och för det behövdes praktik. Den praktiken gjorde jag hos de barn till intagna kvinnor som fanns på fängelset.
Den inblicken i socialt arbete förde henne som sagt till Socialpedagogiska
Seminariet med ambitionen att hon, innan hon blev etablerad som förskollärare, skulle resa till USA för att vidga sina vyer.
– Intrycken från Boston och New York om hur man arbetade med arbetets pedagogik och med invandrarbarn påverkade mig starkt. Barnen hade
stor frihet att välja själva och det fanns mycket att välja bland; riktiga
meningsfulla sysslor. De vuxna var bra på att se var barnen befann sig och
ryckte bara in där det behövdes för att barnen skulle komma vidare.

Marianne Samuelsson

Respektfull barnsyn

Lydia Rättö-Nilsson
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Den respektfulla barnsynen tog Gertrud Schyl-Bjurman med sig till
Sundbyberg, där hon som konsulent tog initiativ till en verkstadsbarnträdgård
med målet att konsekvent fostra barnen till självständighet. Experimentet
”höll” så länge den ursprungliga förskolläraren fanns kvar, sedan rann det ut
i sanden. Men den som läser Barnstugeutredningen kan utan större svårighet
känna igen många av verkstadstankarna i den.
– Samtidigt vet jag att vi kränkte många förskollärare, som undrade om
det arbete som de utförde inte var bra längre. Och så här efteråt är jag också
ledsen över att vi inte tog med metodiklärarna mer i det arbetet. De hade haft
en nyckelposition för att föra ut budskapet.

– Mycket av det här kanske gick för snabbt. Dialogpedagogiken blev delvis missförstådd. Hade vi väntat eller givit det en längre tid, så kanske det
hade blivit ett bättre resultat. Vi gjorde säkert massor med misstag. Men, som
Alva Myrdal sade: ”Det tar en eller två generationer innan något nytt slår igenom”.
Helhetstankarna står Gertrud fortfarande för:
– I synnerhet ömsesidigheten, respekten för barnets självständighet och
tilltron till dess kompetens. Begåvade barn är ofta missförstådda frifräsare och
det gäller att ge dem tid, frihet och mycket – och rätt slags – uppmärksamhet.

Optimistisk tro på barnet
Alla for inte till USA. För Birgitta Samuelssons del skedde fortbildningen på
hemmaplan:
– Jag skickades på kurser till antroposoferna i Järna och till montessoripedagoger, så att jag skulle lära mig olika slags metoder. Och jag är ju alltid så
ivrig när jag ska lära mig något!
Betydelsen av en mentor och kollegial reflektion kan inte överskattas,
menade Birgitta:
– Dessutom lärde jag mig enormt mycket under min tid i Sveriges
Förskollärares Riksförbund, Facklärarförbundet och Lärarförbundet. I början kände jag mig lite dum bredvid alla dessa erfarna kvinnor – men det gick
över!
För Skånefödda Birgitta Samuelsson hade engagemanget för barnen börjat som ett fredsprojekt. I mörklagda båtar hade ”nya lekkamrater”, judiska
barn, förts över sundet till en säker tillvaro i Sverige.
– Jag tänkte att ”detta får aldrig upprepas”. Och för att hindra det, så
måste man börja med barnen!
Kanske var det delvis denna optimistiska tro på barnet som också styrde
utbyggnaden i stort. Och hade man bara goda idéer, så fanns det oftast också
pengar att genomföra dem. Många vittnade om den röda tråden som löpte
tvärs igenom hela organisationen och som också satte sin prägel på forskningen. Gunni Kärrby, som forskat om kvalitetsfrågor i förskolan, tog upp
forskningens betydelse och kunde berätta om generösa anslag från
Skolöverstyrelsen och Socialstyrelsen:

Pia Spaner, lärare på individuella
programmet, Westerlundska
gymnasiet, Enköping.

Pia Spaner har under lång tid arbetat med svenska som andra språk,
mest på mellan– och högstadium,
men också under en kortare tid på
lågstadiet, då hon såg en del av förskolans arbete där.
– Förskolan är otroligt viktig.
Där ska finnas bra pedagoger med
bra utbildning, som ser hur barnen
mår. Men precis som i skolan
behövs både äldre och yngre, för
stabilitet och för nya friska tankar.
Jag hade själv aldrig blivit någon
bra pedagog om jag inte fått pröva
nya idéer, gjort bort mig, provat
igen. Och det behövs olika sorters
pedagoger eftersom alla barn är
olika. Vi ska ha samma mål, men
det finns många sätt att hjälpa barnet/eleven att nå sina mål.
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– Jag fick 600 000 kronor för att utreda socialisationsprocessen i förskolan. Jag gjorde internationella jämförelser och utredde föräldrarnas syn på
kvalitet. Satsningen på forskning och utvärdering är viktig, hur ska vi annars
kunna utveckla verksamheten?

Yrkesstoltheten lyser
De levde i nybyggarland, dessa kvinnor och enstaka män, varav många nu passerat 80-årsstrecket. Yrkesstoltheten lyser igenom liksom det stora engagemanget för barnen. Tillsammans har de utrett och skrivit styrdokument både
nationellt och lokalt som gjort svensk förskola till vad den är, en verksamhet
som omfattar alla, inte minst de handikappade barnen och invandrarbarnen.
De har med lojal iver ställt upp, när man kallat dem: ”för barnens skull och
för att det var så roligt!”
Men många av dem reagerade likt Inga-Britta Åstedt, när hon blev ombedd
att leda arbetet med att integrera barn med särskilda behov på Lidingö:
– Det var fullkomligt blankt i skallen och jag tänkte ”Herregud, det här
klarar jag inte!” Men visst gjorde jag det!
De visste att det som de byggde var viktigt för att bygga upp den goda tillvaron, att arbetet var långsiktigt och att det fick kosta!
– Och vi hade insikten att det började med de små barnen, som Doris
Hjort från Sundsvall framhöll.
När Barnstugeutredningen skulle föras ut i landet på 70-talet, så var
många av dem ute på folkbildningsturnéer för att berätta om detta nya. Överallt startade försöksverksamheter för att testa, pröva och föra ut.
– Och på utbildningarna testade vi olika projektformer vilt, som dåvarande rektorn på förskoleseminariet i Uppsala, Tor Hudner, uttryckte det. Vi
hade en stark forskningsanknytning på utbildningen, vilket jag tror är A och
O för en lärarutbildning, inte minst för förskolans pedagoger.
Många av dem berättade närmast drömmande, likt Annica Welander på
Myndigheten för skolutveckling, om ”glansdagarna, då det fanns pengar för
fortbildning”.
Medan andra, som Christina Granström, i kraft av sin trygghet i kunskaperna i yrket, snarast kände tvärtom i tider av åtstramning:
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– Bristen på pengar gjorde oss ännu bättre. Då var vi tvungna att tänka till
ännu mer!
Men de kunde också, som Tor Hudner och Lydia Rättö-Nilsson som var
praktikansvarig på utbildningen i Borås, berätta om kortsiktiga nedläggningsbeslut på 80- och 90-talet, ”då allt kraschade över en natt”. Bara för att
några år senare åter behöva byggas upp, när bristen på förskollärare blev akut.
En brist som förskolan ännu inte hämtat sig från.

Allt börjar med barnen
Detta var bara början av den minnesvärda dagen, då 800 års förskoleerfarenhet fanns samlad högst upp i en konferenslokal på Södermalm i Stockholm.
En erfarenhet som professor Ingegerd Tallberg Broman fördjupade ytterligare på eftermiddagen genom att berätta om sin avhandling ”När arbetet var
lönen – en kvinnohistorisk studie av barnträdgårdslärarinnan som folkuppfostrare”.
Redan det som var tänkt som en kort presentationsrunda före den egentliga diskussionen gav många av de framgångsfaktorer som Lars Åke Bäckman
och Birgitta Samuelsson var ute efter: en tillåtande miljö, kompetens, en
gemensam värdegrund, långsiktighet, möjlighet till reflekterande möten, tilltro, resurser, glädje, lust och meningsfullhet – en känsla av sammanhang och
att allt börjar med barnen! Alla med särskilda rättigheter och i behov av ”särskilt påhittiga pedagoger”.
Och allt detta som en följd av ett oväntat möte på en stormarknad i
Bromma. Tänka sig vad grönsaker kan vara nyttiga!

”Att bli medveten om sin historia är att bli medveten om sin
egenart, tankeprocessen vi behöver innan vi går över till handling.”
Nobelpristagaren i litteratur Octavio Paz,
citerad av Ingegerd Tallberg Broman.
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Utveckling

och karriär
Lust och engagemang är ofta förknippat med egen
utveckling i yrket – att få möjlighet att lära sig nya
saker och kunna se på jobbet utifrån nyvunna kunskaper.
Men den personliga utvecklingen är också en viktig
förutsättning för att pedagogiken, samarbetet och
organisationen i förskolan ska utvecklas.
Det har många förskolor tagit fasta på.
Utvecklingsarbetet ser olika ut på olika förskolor.
Gemensamt för många är att man tar tillvara de enskilda
pedagogernas kunskaper, intressen och förutsättningar –
och lär av varandra.
Och för den som vill gå vidare i karriären finns bland
annat möjligheten att bli chef, specialpedagog eller
handledare. Eller varför inte forskare?

förskollärare och forskare:

Jag vill påverka
framtidens förskola

D

motstående sida
Efter snart trettio år i förskolan
har Ingela Elfström (mitten) en
doktorandtjänst vid Lärarhögskolan
i Stockholm.
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en gamla sortens skola räcker inte till för den utveckling vi vill ge
barn idag. Vi måste utveckla nya vägar. Och det arbetet vill jag vara
med och påverka.

Det säger Ingela Elfström, som efter snart trettio år som förskollärare har
påbörjat en ny karriär – som forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Nu
ska hon utröna hur alternativ till individuella utvecklingsplaner kan se ut,
samtidigt som hon undervisar blivande lärare i ämnet ”Barn och natur”.
En 40-poängsutbildning i socialisation vid universitetet i Göteborg kom
att betyda mycket för Ingela Elfströms fortsatta utveckling i yrket. Den handlade om individ och samhälle och gav henne nya tankar både om sin egen roll
och om förskolans plats i samhället.
– Man tänker så sällan på att det är ett viktigt samhällsuppdrag man har
som förskollärare, säger hon tolv år senare.
Sedan Ingela Elfström startade sitt yrkesverksamma liv i mitten av 70-talet
har förskolan utvecklats i en rasande fart. Hon har varit med om en otrolig
utbyggnad – när hon började var bara 17 procent av alla barn inskrivna i förskolan (2003 var 83 procent av alla barn 1–5 år inskrivna). Men hon har också
varit med om nedläggningar, i samband med att sexåringarna flyttades till
sexårsverksamheten till exempel, och en hel årskull försvann.
I dag har Ingela Elfström en doktorandtjänst vid Lärarhögskolan i
Stockholm, med 20 procent undervisning och 80 procent forskning. Hon har
tidigare skrivit en avhandling om individuella utvecklingsplaner i förskolan.
Nu följer hon upp den med att undersöka alternativa metoder. Kan pedagogisk dokumentation vara ett sätt? Vad ska vi fokusera på i en utvärdering? Vad
behöver vi reflektera över? Det är sådana frågor hon nu ska söka svaren på.
Som ett led i arbetet följer hon två barngrupper i sin gamla stadsdel,
Skarpnäck, i södra Stockholm, där barnen arbetar i ett projekt som bland
annat handlar om träd, mönster och matematik.
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Utbildningen i Göteborg har tillsammans med arbete i barngrupper och som
dokumentatör, som pedagogisk handledare och som förskolechef varit viktiga
inslag på vägen mot forskarvärlden. Det har också de strukturerade nätverk
av pedagoger som hon haft omkring sig i under lång tid.

Kvalitetsutbildning

Britt-Louise Wiman, barnskötare,
förskolan Lostigen, Luleå

– Jag tycker om att arbeta med
människor, både stora och små. Det
har jag också gjort, både i förskolan
och på andra håll, sedan jag utbildade mig till barnskötare för drygt
tjugo år sedan. Under ganska långa
perioder har jag studerat vid universitetet och skaffat mig en samhällsvetenskaplig utbildning bland
annat inom områdena pedagogik
och personaladministration. Jag har
varit egen företagare och arbetat
med personalfrågor.
– Jag ser förskolan som en stor
och viktig samhällsfunktion. Och
den utbildning jag skaffat mig har
jag nytta av både i arbetet här och
överallt annars i livet.
– Här arbetar vi utifrån Reggio
Emilias filosofi och det var framför
allt det som lockade mig tillbaka till
förskolan – att få arbeta så tydligt
med demokratiska värden, utifrån
våra egna förutsättningar. Att få se
barnen växa som individer och att
bidra till att alla får möjlighet att
uttrycka sig och bli hörda.
– Vi har ett bra lagarbete, där
vi drar nytta av varandra – det är en
bra grogrund också för min egen
professionella utveckling.
32
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– I början av 90-talet bestämdes att personalen vid Stockholms alla förskolor skulle utbildas i kvalitetsutvärdering, berättar Ingela Elfström. I vår stadsdel
valde vi som kvalitetsmetod att vara med i projektet ”Pedagogik i en föränderlig omvärld” med Gunilla Dahlberg, namnkunnig professor i pedagogik, som
forskningsledare. I och med projektet startade vårt första pedagogiska nätverk.
– Det blev en väldigt bra fortbildning, kanske för att vi fokuserade på helt
andra saker än vi gjort tidigare. Vi insåg till exempel att vi varit så socialt
inriktade att vi delvis tappat bort pedagogiken. Några extra pengar fick vi
inte, men väl tillgång till mycket duktiga resurspersoner.
Diskussioner om penningbrist och stora barngrupper var bannlysta i de
här sammanhangen.
Tillsammans hade deltagarna och projektledarna bestämt att de skulle ha
andra ingångar för samtalen i nätverket.
– Vi skulle i stället ha med oss konkreta material att titta på och utgå från,
teckningar och nedskrivna samtal med barnen till exempel.
– Och vi skulle inte bara visa upp det vi hade lyckats bra med. Vi tog också
upp sådant som inte hade fungerat särskilt bra eller som fått helt oväntade
resultat och vi berättade om sådant vi känt oss osäkra på när vi provat nya saker.
Liknande nätverk är fortfarande aktiva i Skarpnäck, den av Stockholms
stadsdelar som Ingela Elfström arbetat i under lång tid. Också samarbetet i det
som kallas Pedagogiskt forum, som startade som en chefsgrupp, lever vidare.
När projektet avslutades ville både lärarhögskolan och pedagogerna ha fortsatt
samarbete. Det resulterade i att Gunilla Dahlberg tog initiativ till ytterligare
ett kontaktnät med pedagoger och startade ”Pedagogiska och teoretiska rum”
i samarbete med lärarhögskolan. Det är tio år sedan, men deltagarna träffas
fortfarande regelbundet två gånger per termin, och samarbetet har vuxit så att
det nu omfattar flera stadsdelar.
– I Skarpnäck ingår fem olika bostadsområden, som är mycket olika till sin

karaktär och kultur, säger Ingela Elfström. Olikheterna gör det extra spännande att mötas.
Hon tycker att förskollärare är duktiga på att driva utvecklingsarbete och
konstaterar att deltagarna i nätverken varit mycket aktiva, bland annat genom
att ställa krav på cheferna för att få mer planeringstid. Och personalmötena
har fått en helt annan struktur.

Fler förskollärare forskar
Ingela Elfström har sett hur karriärvägarna ändrat sig under den tid hon arbetat i förskolan.
– Länge kunde man välja mellan att bli chef eller specialpedagog, säger
hon. Och man kunde fortsätta att läsa pedagogik. Så kom kurserna i pedagogisk handledning och öppnade en ny väg.
– Nu har också forskarutbildningen blivit tillgänglig för fler, och antalet
förskollärare i doktorandutbildningarna ökar. Det är bra – framför allt för att
jag tror att det berikar förskolan när de två perspektiven får mötas och förskolan blir synlig i forskarvärlden. Det är också ett skäl till att Ingela Elfström
fortfarande har regelbundna kontakter med förskolan i sitt gamla område.
– Det är viktigt att kanalerna mellan forskarvärlden och förskolan hålls
öppna, så att kunskapsöverföringen kan fungera från bägge håll, säger hon.
För sin egen del gläds hon åt den här möjligheten.
– Det är både spännande och inspirerande, säger hon. Att få möjlighet att
söka nya kunskaper efter många år i yrket, och att samtidigt behålla förskollärarens fokus på det barnen gör i förskolan.
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Utvecklingsledare som
både stör och stöttar

L

ena Aronsson och Sanna Fritz är utvecklingsledare i Södertäljes förskolor. Ett sammansvetsat miniteam som lika gärna stör som stöttar.

Tänk dig tre ryggsäckar, packade för utflykt i livet. Lika utanpå men med
högst varierande innehåll – från en chokladkaka och en termos i den första till
den sista, späckad med det där lilla extra ”för säkerhets skull”. Och i mitten
säcken med det som är precis lagom för att klara sig, varken mer eller mindre.
– Så gör vi ofta, hänger på barnen likadana språkryggsäckar men vad vi
packar i dem har vi sämre koll på. Får till exempel varje barn mest med sig
bukfylla med ”de rätta” orden och uttrycken som räcker lagom för att göra
sig förstådd? Blir de undernärda? Eller får de ord med näring, som kan hjälpa dem drömma, uttrycka känslor, se nyanser, hjälpa dem växa?
En typisk Lena Aronsson-liknelse. Lena, den ena av utvecklingsledarna
inom Södertäljes förskoleverksamhet, älskar bildspråk som rör om och sätter
igång tankar. Den andra, Sanna Fritz, gillar också bildspråk men lika mycket
organisation – ”annars fungerar ingenting”.
Båda älskar att utmana – och fylla i varandras meningar, nästan som tvillingar.
– Allt bygger på telepati, säger Lena.
– Pedagogisk telepati, skrattar Sanna.
En alternativ förklaring till framgången är ett långt och tätt samarbete.
Först som utvecklingspedagoger inom regeringens Storstadssatsning med bas
i varsin stadsdel i Södertälje. Sedan 1 januari 2004 som utvecklingsledare för
språk- och kunskapsprocesser med kommunens alla förskolor som arbetsfält.
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Att ”ställa de där frågorna”
Utvecklingsledarnas uppgift är att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete,
bygga nätverk, följa och sprida forskning samt dokumentera och analysera
utvecklingsprocesser inom språk och kunskap. Varenda förskola i
Storstadssatsningen har besökts och almanackan blev snabbt fulltecknad,
berättar Sanna Fritz:
– På mindre än ett halvår mötte vi 900 personer. Vi har internutbildat om
språkutvecklande arbetssätt och dokumentation av språkutveckling, småbarnspedagogik, gruppintroduktion och pedagogisk dokumentation.
– Modersmålstränare har utbildats, möten med chefer på olika nivåer hålls
ständigt, vi deltar i ledningsgrupper och utvecklingsgrupper, samarbetar med
lärarhögskolan i ett språkutvecklingsprojekt, är med på introduktioner och
personalkonferenser på förskolorna, samverkar med Reggio Emiliainstitutet
och deltar i kommunens visionsarbete om ”Framtidens skola”. Med mera.
En viktig uppgift är att ”ställa de där frågorna”, att rycka undan mattan
under fötterna om det skulle behövas, oavsett vem som står där och just när
man tror att man står som stadigast.
Och friheten är stor.
– Vi tillhör alla och ingen, säger Sanna. Vi vill störa, ifrågasätta, väcka tankar och sätta upp speglar så alla kan se sin egen roll. Vi ska vara kanaler – inte
bara för att bygga nätverk horisontalt utan också vertikalt, nerifrån och upp
snarare än åt andra hållet.

Lärande – och närande – erfarenheter
Som när 34 pedagoger från hela kommunen är samlade för att tala utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP). Och bland annat upptäcker att det formulär för IUP som de förväntas följa snarare sätter barnets
begränsningar och inte dess utvecklingsmöjligheter i centrum. Dessutom tillämpas också formuläret på vitt olika sätt beroende på tolkningen hos respektive förskolechef.
– Så utöver en ordentlig genomgång av vad IUP borde vara, säger Sanna,
så har vi nu även en lista med frågor från pedagogerna som vi ska försöka få
klarhet i hos förskolechefer och verksamhetsledning.
utveckling och karriär

35

Mötet med andra och varandra är kanske de viktigaste med de här träffarna,
säger Lena:
– Allt utbyte av erfarenheter, att de får klart för sig att andra haft samma
svårigheter och att de själva, kanske tvärtemot vad de trodde, kommit långt
jämfört med andra eller att de hittat just den samarbetspartner de längtat
efter, det är värt minst lika mycket som våra ”föreläsningar”!
– På utvärderingarna kommer just mer tid för gruppdiskussioner högst
upp på önskelistan för nästa möte, säger Sanna, oavsett hur mycket diskussion
det faktiskt varit på träffen.
38
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Lena Aronsson och
Sanna Fritz (motstående sida)
är utvecklingsledare i Södertäljes
förskolor.

På så sätt blir allas erfarenheter lärande – och närande – både för den som lär
och den som lär ut. Själva bidrar Lena Aronsson och Sanna Fritz med sin
gedigna och väl grundade pedagogkunskap, sina bilder och störande frågor.
Så höjs kvaliteten i Södertäljes förskoleverksamhet. Med rejäla ryggsäckar och ett närande innehåll som räcker gott både för eget och andras växande. Till gagn inte minst för de barn som just har satt på sig sin första ryggsäck – på väg ut i livet.
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Utveckling måste få ta tid
och det ska vara roligt

I

nga dyra konsulter, inga internatkostnader, inga vikarier... I Alvesta har
man hittat ett sätt att arbeta effektivt med kvalitetsutveckling utan att det
kostar något. Den pedagogiska diskussionen är grunden, ökad delaktighet
och höjd kvalitet är målen.
– Vi lär av varandra. Så enkelt är det, säger de två förskolerektorerna Eva
Hoff och Carina Ståhl. Deras utgångspunkt är att utveckling måste få ta tid –
och att det ska vara roligt.
Eva Hoff har varit chef i fem år nu. Hon är förskollärare till professionen,
tjänstgör som rektor i Alvesta och basar över fyra förskolor. Lusten att leda
väcktes för ett antal år sedan i samband med projektet ”Gyllene länken”, som
syftade till att höja statusen på läraryrket. 30 kommuner runt om i landet deltog i det arbetet. Eva Hoff var projektledare på deltid i Alvesta kommun.
– Det var då jag upptäckte hur roligt det är att leda vuxna och att skapa
mötesplatser, säger hon.
Carina Ståhl hade arbetat som förskollärare i kommunen i fem år när hon
bestämde sig för att prova på chefskapet och anta erbjudandet om ett vikariat som föreståndare, som det hette då, för ungefär 15 år sedan. Hon var inte
helt övertygad om att det var hennes väg, eftersom hon tycker att arbetet med
barnen är så stimulerande. I dag tänker hon att hon har stor möjlighet att
påverka barns utveckling genom sitt ledarskap.
– Men som chef är det min uppgift att planera mina medarbetares lärande, säger hon. Inte deras görande.
Vägen till det jobb hon har idag, som rektor och chef för fyra kommunala förskolor, har gått via tio år som rektor i grundskolan. Hon betonar att
hon ser det som en befordran att få gå från skolan till förskolan.

40

utveckling och karriär

Café och kritisk vän
Eva Hoff och Carina Ståhl har alltså varsin rektorstjänst i Alvesta. Utifrån
dem har de funnit ett sätt att arbeta tillsammans med sitt ledarskap, där den
pedagogiska diskussionen och verksamhetens utveckling står i centrum.
Tanken är att alla som arbetar i ”deras” förskolor ska lära av varandra och
bidra till att man arbetar tydligare utifrån måldokumenten. Delaktigheten
och medinflytandet ska öka. Även arbetsglädjen.
– Jag är övertygad om att det är i mötet med andra som vi utvecklas, säger
Eva Hoff. När vi formulerar vad vi gör och hur vi gör det. När vi får frågor
och måste reflektera en gång till.
Tre funktioner bildar de yttre ramarna i det här utvecklingsarbetet – ett
pedagogiskt råd, ett pedagogiskt café och en kritisk vän.
Fjorton personer bildar tillsammans med Eva och Carina det pedagogiska råd som förbereder och formar innehållet i de pedagogiska caféerna.
Uppgiften, som cirkulerar mellan alla anställda vid de åtta berörda förskolorna, innebär bland annat att lyssna och samla in synpunkter från kollegorna.
Under en period har det handlat ganska mycket om utvärdering och portfolio, individuella utvecklingsplaner och matematik – och nu senast om aktionsforskning, då fyra personer delat med sig av kunskaper de fått under en fempoängsutbildning i ämnet. Men diskussionerna kan också utgå från en bok
som några läst, eller en forskningsrapport eller en fråga som väckts i arbetet.
Varje tema upprepas fyra gånger för att alla ska ha möjlighet att delta.
Lunnegårdens förskola har det största personalrummet – alltså är det där
det bullas upp lite extra på torsdagsförmiddagarna, då det är cafédags.
– Vi vill att de här mötena ska vara både lustfyllda och meningsfulla, säger
Eva Hoff.

Carina Ståhl och Eva Hoff,
rektorer i Alvesta.

utveckling och karriär

41

I början, när Eva och Carina introducerade de pedagogiska caféerna, var det
inte självklart för alla medarbetare att det här var det bästa sättet att använda
tiden. Några tyckte helt enkelt inte att de hade tid, att mötena tog för
mycket tid från arbetet med barnen.
– I dag tycker nog de flesta att de har fått mer tid sedan vi startade,
säger Eva Hoff.

Lust och arbetsglädje
I det här utvecklingsarbetet gör man ingen skillnad mellan de olika yrkesgrupperna.
– Vi kompetensutvecklar alla, säger Eva Hoff. Det är lika för förskollärare, barnskötare och före detta dagbarnvårdare. Det är viktigt att vi alla får
växa, att vi gör det gemensamt och att vi får göra det utifrån lust och intresse. Arbetsglädjen måste få vara i centrum.
När man beslutade om att inrätta ”Den kritiska vännen” var det utifrån
samma idé som caféerna – att lära av varandra. På varje avdelning finns en kritisk vän med uppgift att stötta kollegorna på en annan avdelning genom att
titta och lyssna, ge återkoppling, fråga och föreslå – som en intern handledare ungefär. Arbetslagen bestämmer vad de vill att hon eller han ska granska
och ha synpunkter på. Den kritiska vännen kommer två gånger om året för att
observera och ger sedan sin bild till arbetslaget i samband med planeringen.
– Från början var det lite tassande, säger Carina Ståhl. Det var ovant för
många att komma med synpunkter på hur kollegorna löste olika situationer,
man var rädd för att klampa in. I dag vågar alla utmana mer.
– Det handlar om att bygga relationer – och grunden för det har vi lagt i
det pedagogiska caféet.

Stöd för cheferna
Som en extra bonus upplever de båda cheferna att den här arbetsmodellen har
underlättat deras eget ledarskap. Inte minst för att delaktigheten ökar.
– Vi har också hittat ett bra sätt att få syn på våra olikheter. Och det är viktigt för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag, att vi lyfter fram varje medar42
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betares specifika kunskaper och egenskaper. Att inte göra det är att skapa grogrund för onödiga irritationer.
Eva Hoff och Carina Ståhl är båda mycket nöjda med det nära samarbete
som de byggt upp sinsemellan.
De två rektorerna för ständiga diskussioner med varandra om hur verksamheten ska bli ännu bättre – hur man ska kunna arbeta ännu tydligare med
läroplanen till exempel.
– Det är viktigt när man är chef att man har ett bollplank, och det är skönt
att ha någon att ta upp de svåra frågorna med, säger de.
Att de är ganska olika som personer, en som är lite mer strukturerad och
en som är mer idérik, är bara ett plus.
– Vi kompletterar varandra bra, säger de.
Olikheterna gör det möjligt att se verksamheten ur olika synvinklar – och
det påverkar den pedagogiska utvecklingen positivt.
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Att det inte råder någon brist på engagerade och
kreativa pedagoger i förskolan vet alla med insikter
på området. Men det räcker inte. Drivkraft och
initiativ att utveckla förskolan måste utgå från
dem som håller i pengarna och fattar besluten på
olika nivåer – huvudmän och chefer. För att skapa
en pedagogisk idébank som i Bromma, fortbilda
erfarna barnskötare som i Jönköping eller satsa
på en bemanningspool som i Lärjedalen.

Idébanken – ett hus som
genomsyras av pedagogik

I

Bromma pågår sedan länge ett uthålligt och målinriktat utvecklingsarbete
inom förskolan. Idébanken – ett pedagogiskt utvecklingscenter för alla som
arbetar inom förskolan – en pedagogiskt utvecklingsansvarig och målinriktad stöttning av pedagogerna är viktiga framgångsfaktorer i det arbetet, liksom
för rekryteringen.

motstående sida
Christina Granström ansvarar
för den pedagogiska utvecklingen
i Brommas förskolor.
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– När pedagoger möts och reflekterar tillsammans, då händer något. Det
blir ett behov. Att samtala om en bok man läst, till exempel. Eller att pröva
sina tankar för att få nya perspektiv på det fortsatta arbetet i barngruppen.
Christina Granström ansvarar för den övergripande pedagogiska utvecklingen inom förskolan i stadsdelen Bromma i Stockholm. Hon talar om dialogen, om vikten av att mötas, och att lära av varandra.
Idébanken har kommit till just i det syftet, att underlätta möten och pedagogiska diskussioner. Det är ett pedagogiskt utvecklingscentrum i ett av Brommas
många villaområden; ett 30-tals hus med stora och små rum, som möjliggör
olika slags möten. På väggarna hänger pedagogisk dokumentation, här finns
böcker och AV-material, men framför allt finns här människor.
Christina Granström arbetar heltid på Idébanken. Här har också några
pedagoghandledare sin arbetsplats när de inte är ute på uppdrag i förskoleenheterna. Och hit kommer förskolechefer och pedagoger för att dela erfarenheter och öka sin förståelse av arbetet med barnen.
– Huset genomsyras av pedagogik, säger Christina som ser sig som spindeln i nätet. Här pågår ofta spännande diskussioner och det ökar vår pedagogiska medvetenhet oavsett var i organisationen vi arbetar. Det är härligt!
En gång i månaden träffas den pedagogiska ledningsgruppen här, förskolechefer eller biträdande förskolechefer från varje enhet med Christina
Granström som samtalsledare. Lika ofta träffas chefsgruppen och för de mötena ansvarar avdelningschefen för förskoleverksamheten, Monica Ulvede.
Om ett par år firar Idébanken 20-årsjubileum. Christina Granström var en
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av dem som tidigt såg och påtalade behovet av en mötesplats för pedagoger.
Men det var paradoxalt nog först i samband med 80-talets stora besparingar
som förskolans pedagoger fick ett eget utvecklingscentrum.

Stöd till cheferna
– Idébanken har haft stor betydelse för det uthålliga och enträgna utvecklingsarbete, som vi i Bromma sedan länge bedrivit med både pedagoger och
chefer i förskolan, säger avdelningschef Monica Ulvede. Men hon pekar
också på andra faktorer som gjort utvecklingsarbetet framgångsrikt.
– Uthålligheten är viktig, säger hon. Att vi inte hoppat från tuva till tuva,
utan hela tiden utgått från och brottats med vårt uppdrag, som från 1998
också fått stöd i förskolans läroplan och senare i Stockholms förskoleplan.
Hon har också insett att man som ensam förskolechef har små möjligheter att hålla sig ajour med utvecklingen, och att det därför är viktigt att finna
nya lösningar. Det gör man på flera sätt. Så har exempelvis några resultatenheter en chef och en biträdande chef, medan andra har valt dubbelt ledarskap,
med två chefer på samma nivå.
– Det var kontroversiellt när vi införde det, säger Monica Ulvede. Men
det har visat sig vara bra stöd för utvecklingen när två personer stöttar varandra, samtidigt som de kan diskutera utifrån sina olika perspektiv.
Hon betonar också betydelsen av att man har frigjort resurser både för en
pedagogiskt ansvarig och för de handledare som stöttar den pedagogiska
utvecklingen på de olika förskolorna.
Christina Granström understryker att förändring och kvalitetsutveckling
aldrig kan vara något enmansarbete – varken för henne eller för någon av
cheferna.
– Chefer ensamma skapar ingen utveckling. Det är en resa vi måste göra
tillsammans – pedagoger, chefer och ledning. Det här huset underlättar
utvecklingen – och vi har gott stöd i styrdokumenten – men det är vi själva,
tillsammans, som måste göra arbetet.
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Pedagogisk kullerbytta

Görel Nyström Hedenborg,
socialsekreterare i Stockholm.

Görel Nyström Hedenborg arbetar i Kista stadsdelsförvaltning med
utredningar om barn enligt socialtjänstlagen. Hon ser förskolan som
en skyddsfaktor i de fall det finns
en oro för att ett barn far illa.
– Bara att någon ser barnet på
dagarna och kan ge det stimulans
och rutiner är ett skydd i sig. Man
ser tidigt vilka barn som har svårigheter, och kan sätta in särskilda
resurser, och kontakta socialtjänsten
om det behövs. För oss är förskolan
en viktig referens, som vi alltid tar
kontakt med när det kommer en
anmälan om barn som far illa.
En bra förskola är viktig för alla
barn, inte bara för de särskilt utsatta.
– När mina barn var små var
det självklart att de skulle gå i förskolan, där det fanns en genomtänkt pedagogik. Och i dag skulle
jag som förälder bli orolig om de
inte fick gå där.

Det är framför allt Reggio Emilias filosofi som är inspirationskälla i Brommas
utvecklingsarbete. Grovt förenklat utgår arbetet från tre frågor: Vilken barnsyn har jag? Hur tänker jag om pedagogrollen? och Vilken är förskolans roll
i samhället? Utgångspunkten är att barn är kompetenta och har egna tankar
om livet – och att de behöver pedagoger som ser det och som med lust och
nyfikenhet utforskar världen tillsammans med dem. För att göra det möjligt
måste man ta ställning till sitt eget förhållningssätt, vilken miljö förskolan ska
erbjuda och vilka material som utmanar barnen.
Det hela började redan 1995 med att några pedagoger läste fem-poängsutbildning i pedagogisk handledning, som sedan utvidgades till att omfatta
ytterligare fem poäng i pedagogisk dokumentation.
– De kom hem med stjärnor i ögonen och talade entusiastiskt om vad de
fått vara en del av. Så vi bjöd in några av föreläsarna för att också våra chefer
skulle få lyssna till dem.
– För mig – och för många andra – var det början till en pedagogisk kullerbytta, säger Christina Granström. Det känns som att vi är mitt inne i ett
paradigmskifte – från förmedlingspedagog till medforskande pedagog. Så det
är klart att det är kontroversiellt!
– För att förstå måste vi ha något att utgå ifrån i våra reflektioner med barnen och oss pedagoger emellan. Därför är den pedagogiska dokumentationen
så viktig.
Idag har man beslut på att minst en person på varje avdelning ska vara
utbildad i pedagogisk dokumentation, och ett tiotal handledare finns till förfogande när någon förskola önskar en kollegial samtalsledare eller ett bollplank utifrån.
– Alla barn har rätt att möta medvetna pedagoger med lust och nyfikenhet och en vilja till utveckling, sammanfattar Christina.

Kompetenta pedagoger
I Brommas förskolor arbetar ungefär 600 pedagoger, varav hälften är förskollärare.
– Olika kompetenser är både en tillgång och en förutsättning för utveck-
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ling, så dem måste vi ta vara på, säger Christina Granström. Men att arbeta
så här målinriktat med barnen i fokus kräver att vi tänker om på alla nivåer,
så att vi har en organisation och en struktur som stöder utvecklingen. För att
få hjälp med att tänka nytt i en organisation som tar avstamp i arbetet med
barnen har man nu startat projektet ”Vi bygger en lärande organisation”.
– Tidigare har många av oss försökt att passa in oss och vårt arbete i en
metod som någon annan tänkt ut.
– Om du i stället ser dig som ett viktigt verktyg i verksamheten – och om
du tänker att det är ditt förhållningssätt och de pedagogiska sammanhang du
medverkar till som avgör vad barn får vara med om under sin förskoletid – då
inser du att du måste ha kunskap, vara engagerad och nyfiken och möta andra
i reflektion för att lyckas.
– Det är min och ledningens uppgift att stödja det utvecklingsarbetet. Vi är
inne i en jätteprocess, som kommer att ta tid. Vi tar myrsteg på väg mot den
barn-, människo- och kunskapssyn som vi vill värna om i Brommas förskolor.
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Ta vara på erfarenheten
och kompetensutveckla
barnskötarna

I

juni 2002 fattades två beslut i Jönköpings kommun för att utveckla kvaliteten inom förskolan. Det ena var att höja utbildningsnivån bland barnskötarna – vilket haft gynnsam effekt på rekryteringen. När den första kullen blev färdig våren 2005 fanns Inger Kallings, som varit med från början, på
plats för att gratulera.
– Det här har vi arbetat för i trettio års tid, och till slut urholkade droppen stenen. Det var underbart att möta den här gruppen vidareutbildade
barnskötare som nu blivit förskollärare och se hur de vuxit, både personligt
och professionellt.
Det Inger Kallings, utvecklingsledare på FoU-enheten i Jönköpings kommun, och hennes kollegor berett marken för är dels beslutet om kompetensutveckling av barnskötarna och dels ett beslut om att Jönköpings kommun
från 2002 endast skulle anställa förskollärare. När regeringen sände ut tydliga signaler att båda yrkesgrupperna bör finnas i förskolan ändrade sig politikerna – besluten upphävdes och utbildningssatsningen stoppades.
– Då blev det ett ramaskri från barnskötarna som erbjudits fortbildning,
och man kan väl säga att viss lobbyverksamhet utbröt, berättar Inger Kallings.
Att satsa på utbildning kan aldrig vara fel!
En kull hade redan hunnit börja, och de skulle få fortsätta, men inte några
andra. Till slut inbjöd Kommunal till ett stormöte med beslutsfattare, tjänstemän och barnskötare. Resultatet blev att man skulle göra en effektmätning
av den pågående fortbildningen – och utifrån denna ändrades beslutet. Det
blev en fortsättning. Men när det gällde vilka yrkesgrupper som ska finnas i
förskolan är det idag rektor som avgör det.
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Inger Kallings,
motor bakom Jönköpings
utbildningssatsning på barnskötarna, tillhörde gratulanterna
när första kullen examinerades
våren 2005 (se nästa uppslag).
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Konverterade tjänster

Ann-Sophie Rehnberg,
förskollärare, Lunnegårdens
förskola, Alvesta:

– Jag blev färdig förskollärare
1976 – och efter nästan 30 år tycker
jag fortfarande att jag har ett jätteroligt jobb. Jag uppskattar särskilt
att det är så fritt, att jag kan bestämma så mycket själv.
– Verksamheten har förändrats
en hel del sedan jag började mitt
yrkesliv. Nu planerar vi mycket
mer utifrån vad barnen vill. Jag
känner också att jag har utvecklats
och att min syn på barnen har förändrats. De står mer i centrum nu.
– Vid den här förskolan har vi
75 barn och 16 personal. Det innebär att grupperna är stora, 23 och
24 barn på 3–5-årsavdelningarna,
där jag arbetar. Men vi brukar ofta
dela in dem i smågrupper, så det fungerar bra ändå.
– En målsättning är att vi ska
ha roligt tillsammans, vi vuxna och
barnen. Men det är också viktigt
att vi vuxna har det trevligt tillsammans. Vi arbetar mycket med vår
egen kompetensutveckling
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Vidareutbildningen – en uppdragsutbildning, utformad av kommunen – ges
vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, som vann upphandlingen. Villkoren för barnskötarna är att de accepterar att kommunen
lyfter 20 procent av deras lön – de får bara arbeta högst 80 procent under de
två årens studier. När de är färdiga har de examensbevis på 70 högskolepoäng
och deras barnskötartjänster konverteras till förskollärartjänster. De nyblivna
förskollärarna är dock endast behöriga inom Jönköpings kommun. Den som
önskar en fullständig förskollärarexamen får själv komplettera det som krävs
i gymnasiekompetens och högskolepoäng. De erbjuds även en validering av
sina kunskaper och erfarenheter.
När de 280 barnskötare som hittills är inplanerade för fortbildning är färdiga kommer 85–90 procent av förskolans personal i Jönköpings kommun att
vara förskollärare (54 procent hösten 2005). Och den första gruppen har alltså kommit tillbaka till sina förskolor i en delvis ny roll.
– En del har kvar sina tjänster medan andra har bytt arbetsplats. Vi har
försökt inspirera dem att åtminstone byta avdelning. Att komma tillbaka till
arbetslaget i en ny roll kan vara knepigt, säger Inger Kallings, och berättar om
de mentorsgrupper som barnskötare under utbildning erbjuds att delta i.
De består av cirka fem deltagare med en förskollärare som mentor och
tanken är att förbereda dem för en ny yrkesroll med ett nytt ansvar.
Två-tre gånger per termin träffar Inger Kallings en grupp bestående av
representanter för studenterna, högskolan och för Kommunal och
Lärarförbundet för att gå igenom läget.
– Vi har bra koll och kursutvärderingarna ger höga poäng. Det som inte
fungerar förändrar vi – det kan gälla kursinnehåll, litteratur eller lärare. Vi
har ett bra samarbetsklimat mellan fackförbunden här i Jönköping. Nu är
även Kommunal med på spåret. Vi månar alltid om både barnskötare och förskollärare, och det gynnar rekryteringen.

En helt annan förståelse
Eftersom kompetensutvecklingen är en uppdragsutbildning har barnskötarna
inte rätt till studiestöd, och de flesta har därför varit tvungna att utnyttja rät-

ten att arbeta de tillåtna 80 procenten. Det har varit rektorernas ansvar att
skapa drägliga arbetsvillkor genom att undanta barnskötare under utbildning
från andra plikter, såsom annan fortbildning, föräldrasamtal m m – allt för att
undvika utbrändhet. Så här långt har fortbildningen fungerat bra – ingen har
hoppat av och alla i första kullen fick godkänt.
– Nu kan de sätta ord på det de gör i sitt arbete. Utbildningen har gett en
helt annan förståelse för barnet och barnets utveckling i ett längre perspektiv.
Att barns lek är grunden för deras lärande – något jag alltid tjatar om.
Inger Kallings får också höra att alla tycker de vuxit som människor – och
även fått insikter i hur samhället fungerar och hur detta påverkar barnen. Och
det händer inte bara något med den som genomgått en utbildning.
– Förutom sin gedigna bakgrund som barnskötare har den här gruppen
med sig den nyaste forskningen och den senaste litteraturen från högskolan.
Effekten kan man se när de kommer tillbaka till förskolan.

 utifrån tanken att vi har mycket att lära av varandra. Under flera
år har vi arbetat med kvalitetsredovisningar – det ger mycket.
– Det viktigaste i det här yrket
är att planera verksamheten utifrån
de förutsättningar och de barn vi
har. Det gäller att se möjligheterna
– och att vi faktiskt har goda möjligheter att göra ett bra jobb.

En positiv spiral
Att satsningen på kvalitet och utveckling påverkar rekryteringen till förskolan
är Inger Kallings övertygad om, liksom att man försöker att bara anställa
utbildad personal med en hög andel förskollärare.
– De anställda känner sig motiverade, vilket ger en god stämning och gör
jobbet roligt. Det ena goda för det andra med sig i en positiv spiral. Jag tror
att personalen känner att det finns utrymme för utveckling, säger Inger
Kallings som är stolt över att kommunen har en egen utvecklingsenhet, som
är till för att stödja personalen i skola och förskola.
Just detta har väl den första kullen vidareutbildade barnskötare i
Jönköping fått erfara – särskilt som de samtidigt med sin examen fick ett sorts
kvitto i och med att lönen höjdes rejält.
Att ta vara på den gedigna erfarenhet som finns i förskolan är inte bara
klokt – det är nödvändigt för att höja kvaliteten och göra förskolan till en
attraktiv arbetsplats.
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Arbete i mångkulturell förort
har blivit attraktivt

I

Lärjedalens stadsdel i Göteborg har det blivit lättare att rekrytera pedagoger till förskolan. Vägen dit har gått genom medvetet arbete med kvalitet och kompetensutveckling, dels i en bemanningspool och dels genom
ett språkutvecklingsprojekt. Ulrica Boije, utvecklingsledare, har hållit i båda
satsningarna.
Avsikten med bemanningspoolen, som drogs i gång år 2000, var att minska
antalet timvikarier och att erbjuda utbildad personal tillsvidareanställning i
väntan på förskolans expansion. Med välutbildade vikarier skulle också kvaliteten i verksamheten höjas, var tanken.
När tjänsterna annonserades ut första gången sökte över hundra personer,
och 15 utbildade förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare anställdes.
Bemanningspoolen, som arbetar i fyra områden i Lärjedalen, har egna arbetsplatsträffar, fortbildning och handledning. Ulrica Boije, som leder gruppen,
fokuserar förhållningssätt och bemötande i gruppens diskussioner.
– Bemanningspoolen har utvecklats mycket under åren, de som är med
växer i sin roll. Det som arbetsgruppen själv lyfter fram som positivt är roliga arbetskamrater och att det är mycket diskussion och högt i tak, säger
Ulrica Boije som också berättar att det i poolen ingår fem män, som bildat ett
nätverk med andra män i förskolan.
De som arbetar i poolen är mycket uppskattade av barn, föräldrar och
pedagoger – det blir många spännande möten och samtal. De fungerar också
lite som ett bollpank och tillför något nytt till arbetslagen. Idag är poolen en
etablerad del av förskolan i Lärjedalen. Poolen har också visat sig vara ett
framgångsrikt sätt att rekrytera till förskolan. Många har stannat i poolen och
andra har sökt tjänster de velat ha i förskolor där de vikarierat. Genom arbetet i poolen har man hittat sitt sätt att arbeta utifrån vad man är bra på.

58

styra och leda

Se och uppmuntra
– Att se och uppmuntra styrkor och möjligheter hos medarbetarna ingår i
min roll som ledare, säger Ulrica Boije som även är motor för ett lyckat
språkutvecklingsprojekt i mångkulturella Lärjedalen (där Teresa Hedborg
fick utrymme för sina idéer kring Språk genom musik, se sid 62).
I projektet, som ingick i storstadssatsningen, fick alla pedagoger i Hjällbo
en omfattande kompetensutveckling, bland annat en fempoängskurs i ämnet
”Tvåspråkig utveckling i förskolan”. Planeringstiden ökades och ett avlösarteam på tre pedagoger, som kunde rycka in vid planering och möten, inrättades. Det är nu permanentat.
– Vi har fått möjlighet att utveckla idéer och metoder, och även kunnat
behålla det som är framgångsrikt. Det har lett till att de anställda känner att
arbetsgivaren satsar på dem – och att det blivit mer attraktivt att söka arbete
i en mångkulturell förort.

Ulrica Boije ser fortbildning och
kvalitetshöjning som medel att öka
rekryteringen till förskolan.
styra och leda
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Yrkets
möjligheter
Den som tror att arbete på förskola är enahanda
tar grundligt miste. Här finns alla möjligheter att
låta egna intressen och färdigheter blomma och
verka i det pedagogiska arbetet med barnen.
Det visar inte minst följande tre nedslag i en
verksamhet på stark frammarsch. Om musikens
makt för språket i mångkulturella Hjällbo, om
prestigelös och kreativ samverkan kring
utomhuspedagogik i Varberg och om ett
lustfyllt sätt att arbeta med livsstil och
hälsa i Malmö.

Att få ord på det man gör –
och sätta musik till orden

T

ypiskt för Hjällbo är inte bara dominansen av kulturer från andra länder
– utan också att man sjunger överallt, i alla fall i förskolan. Förtjänsten
är till stor del Teresa Hedborgs, förskollärare och musikpedagog i
Lärjedalens stadsdel, Göteborg. Men utan stöd från hennes chef hade det varit
svårare.

Teresa Hedborg, förskollärare och
eldsjäl i Hjällbo.

Svårare, men inte omöjligt. För Teresa Hedborg utstrålar en nära nog trosviss
övertygelse att allt går – bara man vill det tillräckligt mycket. Intresset för musik
har hon från sitt hemland Chile – hon har själv lärt sig spela gitarr och trummor
– och utvecklat intresset och förmågan i sitt yrke som förskollärare i Sverige.
– Men jag ville få ord på det jag gjorde – få det bekräftat. Och min idé var
att använda musiken som ett stöd i språkutvecklingen för alla barn i Hjällbo
som inte talar svenska.
Hon fick stöd av sin chef och gick flera kvällskurser med anknytning till
barn och musik på universitetets musikvetenskapliga institution. Med pengar
från storstadssatsningen drog Hjällbo förskolor så i gång ett projekt som fick
namnet ”Språk genom musik”. I början gick Teresa Hedborg ut till förskolorna med sitt koncept, ett resultat av egna funderingar och hjälp från en
musikhandledare i Angered.

Dags för upplevelser
Numera är projektet en del av förskoleverksamheten, och Teresa tar emot
grupper av barn flera gånger i veckan, ungefär 15 åt gången från tolv förskolor i Hjällbo. Barnen får komma var tredje vecka och just den här förmiddagen är det premiär efter sommaren. För några av barnen, som är nya i förskolan, är det första gången de träder in i Teresa Hedborgs ”Upplevelserum”,
beläget intill biblioteket i Hjällbo, där hon har sin arbetsplats.
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Här i Upplevelserummet råder en lugn och lite mystisk stämning. Stillsam
musik, en diskokula sprider sakta ljusglitter över rummet, en lavalampa och
en ljusslinga svarar för den dämpade belysningen. Själv har Teresa satt på sig
sin speciella mössa som barnen är vana att se henne i, en röd turkisk sammetskalott med spegelbitar. Barnen kommer in, andäktigt tysta, och sätter sig
på färgglada dynor på golvet.
Efter att ha hälsat alla välkomna blir det en skojfrisk genomgång av kroppen, där hon benämner kroppsdelen och i tur och ordning klappar sig på
magen, huvudet, ögonen, öronen, munnen, knäna, rumpan (fniss) – och barnen upprepar orden. Sedan är det dags för ”solen” och lampan tänds. En
sketch med apan Chico följer.
Han får krama och pussa alla barnen i tur och ordning, och sedan gå och
lägga sig under sitt paraply igen.
Nya ordramsor med stöd av trumman följer. Den används också när alla
barn uppmuntras att säga sitt namn samtidigt som de slår på trumman, som går
runt. ”Jag heter Mohammed – vad heter du?” Den som inte vill kanske vågar
sätta sig på trumman i alla fall. Teresa tvingar ingen, utan låter varje barn ha
sin egen takt.
Teresa tar fram gitarren och sjunger några poetiska sånger, med många
användbara ord, som barnen sjunger med i efter förmåga. Nu plockas dynorna
bort och det blir rörelse och dans – till latinamerikanska och afrikanska ryt64

yrkets möjligheter

mer och även en jojk. Sedan blir det en skön stund av vila på golvet.
Från cd-spelaren strömmar en vacker visa om ett trött barn samtidigt som
Teresa går runt bland barnen och smeker deras ansikten med färgstarka chiffongsjalar, som hon sedan låter sväva ned över varje barn. Vilan avslutas och
sjalarna blir fåglar när de kastas upp i luften. Stämningen är fortfarande lugn
och glad när barnen går tillbaka till förskolan tillsammans med sina tre pedagoger, som varit med hela tiden.

Reaktioner från föräldrar
– Idén bygger på att uppleva musiken med alla sinnen, hjälpa till med färger, material, rytm, dans. Att stimulera barnens språk och nyfikenhet och
samtidigt lära dem svenska. Men det är viktigt att ha med olika slags musik.
Har man kul så lär man sig, säger Teresa som också haft föräldramöte här i
Upplevelserummet för att visa hur hon arbetar.
– Vi har fått mycket reaktioner och frågor från föräldrar, och det är viktigt att de förstår vad vi gör. De fick också sjunga och spela trummor och
tyckte det var jättekul.
Men det är inte bara när barnen kommer till Upplevelserummet de sjunger
och dansar. Den cd Teresa Hedborg använder på sina musikstunder finns ute
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på alla förskolor (en del barn har den hemma också) och där tränas samma
sånger med hjälp av trummor och gitarr som köpts in. Varannan vecka kommer personalen till Teresa på kurs och flera förskolor har numera egna
Upplevelserum.
– Det kostar nästan ingenting att ordna!
– Det är självklart att det här stimulerar alla barn – oavsett om man är född
i Sverige eller någon annanstans – och därför är det inte längre bara i Hjällbo
man sjunger. Eftersom i stort sett alla barn här kommer från andra länder
ville Teresa att de skulle få träffa svenska barn också. Därför bjöds förskolorna i stadsdelen Majorna in, och så småningom kom de hit för att sjunga tillsammans med Hjällbobarn. Nu turas de om att åka till varandra.

Mångfaldsfest
Det tog lite tid innan den idén slog rot, men nu vet alla hur bra den här
metoden är – för barn, pedagoger och föräldrar. Musiken är ett sätt att enas,
och det har spritt sig. Barnen framträder på göteborgska arrangemang som
Cho la Hopp-veckan, Hjällbokalaset och Mötesplats Attraktiv skola. Och på
en mångfaldsfest i Trädgårdsföreningen sjöng flera hundra barn från förskolor i Hjällbo och Majorna, Centrum och Askim tillsammans alla de sånger de
övat på hela året. Det finns även långt framskridna planer på en allsångskväll
för föräldrar från Hjällbo och Majorna.
Resultatet av den här processen är en höjning på flera plan i Hjällbo med
omnejd – för verksamheten och för pedagogerna. Genom ett medvetet ledarskap och engagerade medarbetare skapades konceptet Språk genom musik,
som fortplantat sig på längden och tvären. Och fortsätter att göra det.

Tro på det du gör!
Nu tänker Teresa Hedborg gå vidare i sin egen utveckling och hon har sökt
flera kurser, bland annat för att lära sig läsa noter för att kunna skriva musik
själv. För när hon fått ord på det hon gör, vill hon sätta musik till orden.
Och Teresa Hedborg menar bestämt att man inte behöver vara duktig i
musik eller spela något instrument för att arbeta med musik i förskolan.
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– Med lite intresse så går det. Det viktigast är gemenskapen och glädjen i
att sjunga och dansa med barnen. Man kan alltid fortsätta att lära. Därför
säger jag till andra – tro på det du gör! Det går alltid att förnya sig.
Något som också gäller den pedagogiska verksamheten. Det är Språk
genom musik ett tydligt bevis för.
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Prestigelös samverkan ett lyft
för arbetsglädje och utemiljö

A

tt satsa på rekrytering av pedagoger till förskola och utbildning är
nödvändigt för framtidens förskola. Men det är minst lika viktigt att
behålla personalen. Verktygen är desamma – satsa på kvalitet och
utveckling. I Varberg har man hittat nya metoder via utomhuspedagogiken –
som inte bara inspirerat förskolan.

Maria Stigsdotter Drott
vill skapa mötesplatser kring
utomhuspedagogiken. Som på
Träslövs förskola (motstående sida) i
samtal med förskolläraren Anita
Svensson-Högback och parkarbetaren Roland Carlsson.
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Det började med att Varbergs kommun skulle bygga om alla gårdar på
F-9-skolor. Maria Stigsdotter Drott, konstnär och bildlärare, insåg att det
pedagogiska perspektivet saknades – och erbjöd sig att ta sig an det. Så blev det
också och hon fick en sexmånaders projektanställning. Året var 1998 och idag
– sju år senare – är hon tillsvidareanställd på barn- och utbildningsförvaltningen som resurs till förskola och skola.
– Det var trevande i början, eftersom det inte fanns några färdiga ramar.
Den arbetsmetod Maria Stigsdotter Drott introducerade bygger på enkelhet och samverkan mellan användare och utförare – dvs pedagoger och parkförvaltare. För att få med alla på samma tåg bjuds parkförvaltning och förskolepersonal in till gemensam fortbildning ungefär en gång per termin. Det
kan vara en föreläsning av Susan Humphries (internationellt omtalad för sin
banbrytande utomhuspedagogik), en kojbyggardag med Tove Gustafson (författare till Kojboken) eller en workshop om vattenlekar med Maria
Stigsdotter Drott.
Men det kan också vara en utbildningsdag som någon av förskolorna i
Varberg ansvarar för. Det finns egentligen inga pengar till fortbildning,
men det får man inte låta sig nedslås av, säger Maria.
– Det är inte säkert att det är dyra föreläsningar som behövs. Vi kan lära
mycket av varandra. Därför ska vi lyfta fram den kompetens vi har och använda den.
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Tar för sig
Just detta – att ta vara på det man har – är också tanken bakom att dra in både
”park” och förskola i utformandet av gårdarna. Därför arbetar Maria
Stigsdotter Drott med att rita en enkel skiss utifrån uttalade behov och förväntningar, en skiss som sedan diskuteras och ändras efter synpunkter både
från parken och förskolan.
– Det blir en mötesplats för de olika yrkesgrupperna som skapar respekt
och förståelse för varandras professioner. Personalen på förskolan tar för sig
och känner att de kan påverka och parkarbetarna får använda sin kreativitet
och kunskap. Det har lett till att parken tar vara på material som kan användas på förskolegårdarna, i stället för att köra det till tippen. En hel del lekutrustning, som tidigare köptes färdigt, byggs nu av parkförvaltningen av
befintligt material. På det sättet både återvinner man och utvecklar – utrustning, kompetens och kreativitet. Och inte minst det sociala och professionella utbytet.
– Det blir en lärande situation för alla, där var och en känner att hon kan
bidra med något. Inte bara en kreatör i toppen med alla andra som utförare.
Då gäller det att inte vara så mycket kontrollmänniska, utan lita på att processen har sin tid.

En gammal sten
När den stora gården på Träslövs förskola skulle byggas om visste förskollärarna att de ville ha mycket naturmaterial. Den före detta byskolan är idylliskt
belägen invid kyrkan med dess vackra hundraåriga mur som gräns. Så när
parkarbetarna hittade en gammal brunnssten grävdes den ned invid den nya
vattenleken som de också skapat – urholkade trästammar där vatten kan rinna
och bilda en liten sjö. Den gamla stenen går att krypa igenom, gömma sig
bakom eller bara sitta och ta igen sig vid.
– Det har varit mycket diskussioner hit och dit om utemiljön, berättar de
två förskollärare som arbetar den här första dagen efter sommarlovet, Eva-Lis
Nilsson och Anita Svensson-Högback.
De visste till exempel att de inte ville ha en cykelslinga och att naturens växlingar skulle komma till tydlig användning. Därför ringlar här en ”blomster72
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orm”, en slingrande rabatt med blommor, grönsaker, träd. Här finns också
en ”piltunnel”, som dock behöver befrias från brännässlor innan barnen kan
använda den.
I sagohörnan längre ner finns en trätron (byggd av parken) i en berså av
avenbok, vars blad prasslar härligt när de vissnat ända tills nya blad spricker
ut på våren.
– Här har vi samling och mellanmål, och barnen leker ofta här, säger EvaLis och Anita som har mycket kontakt med parkförvaltningen, bland annat när
de diskuterade vilken sorts inspringningsskydd de skulle ha kring gungorna.
– Vi ville inte ha staket, och då föreslog parkkillarna ett skydd av stockar.
De kommer med infall och förslag och tycker det är jättekul. Inställningen
har förändrats, förut kunde de klaga över att vi inte skötte rabatten, men nu
förstår de att det kan vara en del av pedagogiken – att undersöka vad som händer. Nu kan vi prata med varandra och har fått ny inspiration.
En annan kick för Träslövs förskola är den kurs i naturvetenskapliga
vattenexperiment de ska hålla i framöver tillsammans med en annan förskola.
Då bjuds andra förskolor in, och bara att träffas över gränserna ger väldigt
mycket.

Tomas Nilsson, parkarbetare i
Varbergs kommun.

Tomas Nilsson har på senare år
fått en närmare kontakt med förskolan efter kommunens satsning
på gårdarna, ett projekt som nu är
permanentat. Tillsammans med
arbetskamrater har han deltagit i
gemensamma träffar med förskolan,
där utemiljön diskuterats.
– Det har varit väldigt intressant att höra hur de ser på saker och
ting. Många tror att det handlar om
jättedyra projekt, men det är fel.
När man resonerat sig fram till vad
som behövs kan vi botanisera i våra
lager eller hämta det som behövs.
När pedagogerna i förskolan
vill ha mycket naturmaterial kan
Tomas Nilsson och hans arbetskamrater i parkförvaltning ta fram
det som passar, till exempel stockar
och stora stenar. För även Tomas
har märkt att barnen hellre leker
bland buskarna eller i skogen än
med färdigt lekmaterial.
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Det går alltid
Maria Stigsdotter Drott har både skolan och förskolan på sitt arbetsbord, och
just nu är det mycket med förskolan. Varberg är en inflyttningskommun, och
det måste gå snabbt att ordna platser för alla barn. Därför blir det en hel del
paviljonglösningar, men det går alltid att ordna en bra utemiljö, hävdar
Maria.
– Jag uppmuntrar alla att se vad som går att göra trots begränsningar.
En förskola som till skillnad från Träslöv har ganska liten plats utomhus
är Alvgatans förskola mitt i ett villaområde. Här blev det bland annat ny grillplats och vindskydd med sittplatser, där samlingar och mellanmål hålls. Även
Lucia firades här i vintras, till barnens stora förtjusning. Här försöker man
vara ute så mycket som möjligt, vilket märkts på friskare barn och lugnare
stämning inomhus.
Det berättar Malin Bengtsson, som faktiskt är orsaken till allt det ”skrot”
som ligger huller om buller i och runt sandlådan på gården – bildäck, plankor,

 – Vi tar vara på mer material

nu, och slänger mindre.
Samarbetet med förskolan är
roligt och intressant, och har även
inneburit en utveckling eftersom
man får ta fantasin till hjälp för att
ta fram det pedagogerna vill ha,
utifrån den idéskiss man utgår från.
Och när barnen frågar vad det som
parkarbetarna ställer i ordning ska
användas till får de ett pedagogiskt
svar.
– Det får du hitta på själv!
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rörbitar, gamla kastruller, tangentbord osv. Hon deltog i flera så kallade
inspirationskurser för några år sedan i en riktad kompetensutveckling för
barnskötare. Ett av resultaten blev en rapport med titeln ”Skräp, natur och
bus ger kunskap utomhus”, som Malin skrev tillsammans med två kollegor.
De ville se vad som hände när barnen fick fria händer att använda den här
typen av material utan styrning – och även hur personalen agerade. Därför
gjorde de observationer på tre utvalda förskolor, som de utrustat med ihoptiggt ”skrot”, och intervjuade personalen både före och efter utplaceringen.
– Leken har ändrats betydligt, säger Malin Bengtsson. Både samarbetet
och språket utvecklades, leken blev fantasifullare och varade längre. Barnen
får arbeta mer med kroppen, och träna både grov- och finmotorik. Och de vill
gå ut oftare.
Så sandlådan är fortfarande full av diverse prylar, som barnen leker med
av hjärtans lust. Två små systrar ägnar sig åt att frakta brädlappar på ett cykelflak. Lillasyster släpar upp bitarna på flaket på instruktioner från storasyster,
som cyklar bort en bit och lastar av.

Aldrig ge upp
Satsningen på barnens utemiljöer i Varberg har också gett politiskt avtryck.
Numera finns inskrivet som mål i verksamhetsplanen att barnen ska vara ute
minst halva tiden av sin vistelse i förskolan. Fortbildningen av barnskötarna,
samarbetet med parkförvaltningen tillsammans med att pedagogerna får hålla
kurser för varandra om det de är bra på har inneburit ett lyft för hela verksamheten – och för rekryteringen.
Eller som Maria Stigsdotter Drott sammanfattar sina idéer.
– Man får aldrig ge upp för att det är ont om resurser – det går att utveckla pedagogiska lösningar även med små medel. Sätt gärna upp långsiktiga mål
med storslagna visioner. Men glöm inte att det är de små stegen som leder oss dit.

motstående sida
Skrot är kul och utvecklande.
Det har barnskötaren
Malin Bengtsson (nederst till höger)
visat på i en studie.
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Här är tomma
kalorier bannlysta

D

et syns lång väg att det är något särskilt på gång. Här är pyntat med
ballonger och blommor. På borden står stora fruktfat med exotiska
frukter och från köket sprider sig en doft av nybakade morotsmuffins. På en av avdelningarna tisslas det alldeles särskilt – här tränar barn och
personal tillsammans det underhållningsprogram som de ska framföra för alla
de andra på Hästhagens förskola i centrala Malmö.
Det är månadens festdag – den dag då man bland annat firar de barn som fyllt
år den senaste månaden.
Festdagen med det alternativa födelsedagsfirandet är ett av många inslag i det
hälsofrämjande arbetet på Hästhagens förskola. Idén föddes vid en personalkonferens för några år sedan, när personalen bland annat diskuterade hur barnen uppvaktas på födelsedagen – med 77 födelsedagar att fira, blev det många
tvåliters glasspaket som passerade matborden – och allt onödigt socker som
barnen får i sig, både på födelsedagar och till vardags.
Men det är långt mer än den traditionella födelsedagsglassen som försvunnit från matbordet. Tomma kalorier är numera bannlysta – utom just vid
de månatliga festdagarna. Det serveras varken bullar, juice eller kräm numera. Matpolicyn är att servera så näringstät mat som möjligt.
– Förskolan har ett ansvar för att främja livsstil och hälsa, säger Anna
Lundström, biträdande rektor och chef för Hästhagens och Bornholms förskolor i Malmö. Våfflorna och kakorna får mormor och farmor bjuda på. Det
måste finnas utrymme kvar för lite guldkanter på hemmaplan.
Grunden till de förändrade matvanorna hade lagts flera år tidigare, när
kocken Simon Giles anställdes i köket. Med sig i bagaget hade han erfarenheter från restaurangbranschen och kunskaper om vegetarisk matlagning.
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Hemlagat blev billigare
Tidigare hade man använt halvfabrikat i matlagningen. Men Simon Giles
lagar maten från grunden – och det märktes ganska snart på matkassan. Det
blev pengar över, som kunde användas till att köpa ekologiska livsmedel. En
positiv cirkel hade startats.
Luncherna inleds numera alltid med fräsch salladstallrik, eftersom man
vill ge barnen vanan att äta grönsaker. Och det är inte bara de gamla vanliga
gurk- och morotsbitarna som ligger på faten. Salladsmenyn är utökad med
säsongens grönsaker, det kan vara både sparris och oliver. Till maten finns
oftast färska kryddor från den egna köksträdgården. Måltidsdrycken är
vatten. Mellanmålet består av fil med hemmagjord müsli eller grovt hembakat bröd. Till det dricker barnen mjölk eller vatten. Matsäcken på utflykterna består av frukt och vatten. När det var halloween såg smörgåsarna ut som
spöken och på alla hjärtans dag var de hjärtformade.
– Det behöver faktiskt inte vara tråkigt för att det är nyttigt, säger Anna
Lundström. Man får använda sin fantasi för att göra det lite extra fint. Men
grunden är förstås att barnen ska få ett mellanmål som de står sig på.
– Flera föräldrar har sagt att barnen inte är lika trötta och griniga som förr
när det är dags att gå hem.
Det är en självklarhet att de vuxna som sitter med barnen äter en pedagogisk måltid.
– Det är viktigt att barn ser vuxna äta, säger Anna Lundström, för att vi
vill inpränta vikten av regelbundna och trevliga måltider – och kanske motverka framtida aneroxi.

Stort intresse
Simon Giles har varit drivande i hälsoarbetet, men i dag omfattas all personal av det här synsättet. Föräldrarna informeras tidigt – redan innan det lilla
barnet skrivs in berättar Simon om förskolans matpolicy. Han medverkar
också vid föräldramöten, någon gång har han gjort det tillsammans med en
psykolog som talat om gränssättning.
Intresset har varit stort också utanför den närmaste kretsen. Anna
Lundström och Simon Giles har varit ute och berättat om sitt arbete på andra
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Anna Lundström,
biträdande rektor och chef,
tillsammans med kocken
Simon Giles, som varit drivande
i hälsoarbetet på Hästhagens
förskola. På gården finns både
kryddträdgård i och komposter.
Solrosornas frön kommer förstås
också till nytta – som fågelmat.
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förskolor, både för kollegor och föräldrar. Och tidningsklippen i Annas bokhylla är många.
Den medvetenhet som började i köket och vid matborden har spritt sig till
andra områden. På den idylliska gården finns nu både kryddträdgård och kallkomposter, där barnen kastar sina äppelskruttar och salladsrester. Soporna
källsorteras och köksavfallet kastas i en varmkompost. I ett av trädgårdens
hörn har man ett land med solrosor. Fröna kommer förstås till nytta – dem
matar barnen fåglarna med.

Det spiller över
För att tydliggöra det pågående miljöarbetet har Hästhagens förskola ansökt
om ”Grön flagg” – en miljöutmärkelse som är anpassad för förskola och
skola. För att få den krävs att man formulerat ett antal miljömål och redovisat hur man arbetar för att nå dem.
Hästhagens skola har formulerat fem mål under temat ”Livsstil och
hälsa”. Ett av dem handlar om ”att synliggöra den positiva och negativa stressen för att gå vidare och hantera den negativa stressen”.
– Det hör ihop, allt som påverkar barnens miljö på förskolan, säger Anna
Lundström. Maten är viktig. Och utemiljön. Och aktiviteterna. Och föräldrasamverkan.
– Men att vi vuxna har det bra är också viktigt för barnen. Om vi är stressade spiller det över på allt vi gör – och på barnen.
– Alla påverkas olika av stress, och vi har olika sätt att hantera den. Därför
är det viktigt att vi lyfter fram sådant i de vuxnas arbetsmiljö som är stressande, och att vi diskuterar med varandra hur vi kan komma tillrätta med det.
Så har alltså det som började med ambitionen att servera barnen näringsriktig mat utvecklats till att också omfatta de vuxna och deras arbetsmiljö.
Men det är en annan historia – även om också den omfattas av profilområdet
Livsstil och hälsa.
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Kvalitet satt
i system
Att förskolan ska hålla hög klass är självklart. Då räcker
inte tillfälliga kraftsamlingar, kvalitetsarbete måste in
i verksamheten på ett systematiskt sätt, så att den röda
tråden mellan kvalitetsredovisning och verksamhet blir
tydlig – och användbar. Till detta behövs metoder och
redskap. Reflektioner, egna och gemensamma, och
pedagogisk dokumentation i bild och skrift. Som på
Birka förskola i Jönköping eller Bikupan i Östersund –
två axplock bland många som arbetar konsekvent
med kvalitet.

Reflektion och dokumentation
för pedagogiken framåt

P

å Bikupans förskola i Östersund har dokumentationen en framträdande plats, rent fysiskt på väggar och i pärmar, men framför allt professionellt i ständiga samtal och reflektioner bland pedagoger och föräldrar. Det är dokumentationen som för det pedagogiska arbetet framåt, säger
Maria Hedberg, föreståndare.

Mikael Strandberg-Hedman,
förälder och arbetsgivare på
Bikupans förskola, ett av Östersunds tio föräldrakooperativ.

Just den här dagen gör Mikael
Strandberg-Hedman ett av de obligatoriska arbetspassen, som alla
medlemmar måste göra. Även om
den tvååriga dottern är lite pappig
funkar det bra, och han svarar på
frågan varför det är viktigt med
bra pedagoger med en fundering.
– Det beror på hur man definierar ”bra”. Enligt min mening är
det viktigt med helhetssyn, att
möta barnen där de är, att de blir
respekterade. Det kräver olika förhållningssätt från pedagogerna,
eftersom barn liksom alla människor är olika.
– Här på Bikupan tillämpas en
pedagogik som är mer tillåtande.
Barnen får slafsa och testa, kolla
om det är gott att blanda mjölk och
juice. Här äter barnen själva redan
från ett års ålder, de dukar till och
med av tallriken själva, och det är
förvånansvärt sällan de tappar den
på golvet.
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Det ena som fångar uppmärksamheten hos en besökare på Bikupan är de
många färgbilder som täcker väggarna, alla föreställande barn i verksamhet –
vid staffliet, i färd med att bygga, konstruera, klippa, leka. Denna dokumentation är en mycket medveten del av pedagogiken här.
Det andra som slår en tillfällig gäst är den rofyllda atmosfären i det stora
trähuset. Visserligen är de stora barnen ute på gården – där de också får mellanmål – men med så många småbarn väntar man sig ändå ett visst liv. Jo,
Rickard är lite ledsen, men när Maria Hedberg drar fram oh-apparaten, lägger en fjäder på och riktar bilden mot en tom vägg, får han annat att tänka på
en stund.
En annan liten pojke kryper in i en låda tillverkad av okrossbart spegelglas
och är mycket förtjust över allt han ser. Och kompisarna bredvid ser honom
och sig själva i flera upplagor.
– Det här hittade vi på! Speglar ger både kunskap och lärande – djup och
rum, berättar de två förskollärarna som arbetar på småbarnsavdelningen den
här eftermiddagen, Maria Hedberg och Sara Anteskog-Holmgren.

Ont om platser
Maria Hedberg, som är föreståndare och pedagogiskt ansvarig för verksamheten, har varit med från början, och kan berätta om Bikupans historia som
ett av Östersunds tio föräldrakooperativ. Det bildades i början av 90-talet av

en grupp föräldrar som fått sina första barn och lärt känna varandra på MVC.
När det sedan visade sig vara ont om förskoleplatser tog de kontakt med
organisationen ”Kooperativ Utveckling” för stöd och råd, och så småningom
kommunen som godkände planerna på ett föräldrakooperativ och ordnade
lokal med full hyrestäckning.
– Då var det besvärligt att rekrytera personal. Pedagoger som arbetade
inom kommunen var tveksamma till att lämna anställningstrygghet och
skyddsnät. Även om kommunen har ansvar för de barn som har platser här,
ansvarar de ju inte för personalen i ett föräldrakooperativ.
Men än så länge har det inte varit något stort bekymmer eftersom personalgenomströmningen är i stort sett noll. Av de tre som fanns med från början
är två kvar.

 – Förskolan ger så mycket till
barnen, de blir frimodiga och får
självförtroende och självkänsla.
Kreativiteten får blomma, de utvecklas kanske till och med snabbare. Vår grabb, som också gått på
Bikupan, leker mest med äldre
barn – det är mycket möjligt att det
beror på förskolan.

Vad vill vi?
Den pedagogiska inriktningen på Bikupan växte fram ur det starka intresset
från föräldrarna. Utgångspunkten för diskussionen var vad man ville uppnå
med verksamheten, inte vilka problem den skulle lösa. Verksamheten diskuteras på medlemsmöten en gång per månad, där närvaro av minst en familjemedlem är ett krav, eftersom det är föreningens demokratiska forum.
– Jo, vi diskuterar nog pedagogik mer här än på kommunala förskolor, tror
Maria, och föräldrarnas inflytande är förstås stort.
Men en enskild förälder kan inte gå in och ändra den pedagogiska inriktningen, vilket är en missuppfattning om föräldrakooperativ som ibland förekommer. Det är en kollektiv process, som kräver årsmötesbeslut. Därför är
intagningsproceduren a och o på Bikupan. Den består av ett informationsmöte för de sökande familjerna, som också får träffa styrelsen och Maria
enskilt samt en medlemsfamilj.
Där får de veta hur föräldrakooperativet är organiserat. Alla föräldrar
måste vara medlemmar (det räcker alltså inte med en per familj), och varje
medlem ska arbeta på förskolan en vecka om året – den kan inte överlåtas på
makan/maken. Till detta kommer ansvarsområden inom föreningen, arbetsuppgifter och inhopp på förskolan vid sjukdom och fortbildning.
Det mesta tycks vara noga reglerat, till exempel styrelsens respektive föreståndarens roll. All praktisk skötsel av det stora huset, som städning, tillkomkvalitet satt i system
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mer föräldrarna. Liksom om något behöver konstrueras eller byggas.
Spegellådan är till exempel personalens idé, men föräldrarnas verk, liksom de
låga stafflier som sträcker sig efter en hel vägg, både på övervåningen, där de
stora barnen håller till, och på bottenplanet, som är 1–3-åringarnas domäner.
En av dem är Moa, en glad liten flicka, som koncentrerat ägnar sig åt att
klippa och rita med hjälp av allt material som omger henne – i form av papper, pennor, färger.
– Moa är i ateljén hela dagarna, säger Maria Hedberg. Hon går direkt till
saxarna, för hon vet var de finns. Tanken är ju att erbjuda så mycket material
som möjligt. Och barnen kan så mycket. Här ”skriver” till exempel alla!

Intelligenta miljöer
Även om det inte går att läsa det småbarnen skriver när de härmar skrivandet
påverkar det skrivkunnigheten utan någon direkt skrivträning, menar Maria
och talar om lärandet som pågår mellan barnen i Bikupans många ”intelligenta miljöer”. Här inbjuder allt till pröva, känna, uppleva, lära – själv och i
samspel med andra.
Genom pedagogisk dokumentation med bilder av barnens lärande, och
med reflektioner från pedagogerna, vinner man flera saker. Föräldrarna kan
följa barnens vardag på förskolan, ser vad som händer och vad de lär sig, ”särskilt viktigt för nya barn”. Det skapar dialoger, både mellan pedagogerna och
mellan föräldrar och personal. Dokumentationen samlas i pärmar, och varje
barn har sin egen pärm som följer dem under deras tid på Bikupan.
Pedagogerna sparar mycket av sina dokumentationer för att kunna gå tillbaka och reflektera över vad som skett, och även kunna följa sin egen utveckling
tillsammans med kolleger.
– Det är dokumentationen som för det pedagogiska arbetet framåt, förklarar Maria Hedberg och hämtar en av husets tre digitalkameror för att
fånga tillfället när ett av barnen gör något det inte gjort förut.
Den diskussion och reflektion som dokumentationen ger upphov till utgår
från ett antal ledord som är Bikupans pedagogiska grund: generositet,
respekt, utforskande, fantasi, glädje, delaktighet, mod, kreativitet – finns uppsatta på väggen i Stora lekrummet.
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Den pedagogiska idén bygger på reflektioner kring vilket samhälle barnen
ska möta, och vad de behöver i det mötet. Det är förskolans uppgift att ge barnen rätt förutsättningar, så att de själva kan skaffa den kunskap de behöver.

Ständig utveckling
För att klara den uppgiften hjälper pedagogerna varandra ”att se”, eftersom
det är lätt att själv bli lite blind för hur man arbetar. Den som tror att hon/han
kan allt passar inte i den här förskolan, som Maria Hedberg säger. Här pågår
en ständig utveckling, bland annat med hjälp av pedagogisk handledning från
Reggio Emilia-institutet och annan fortbildning. Och genom reflektioner på
föräldramöten, personalmöten och i vardagen.
– Man kan inte ha ett mer utvecklande arbete och du behöver inte lämna
barnen för att gå vidare i yrket, sammanfattar Maria Hedberg som använder
sina professionella erfarenheter och kunskaper till att berätta om Bikupans
verksamhet för andra föräldrakooperativ och även deltar i nätverksarbete –
både ett lokalt Reggio Emilia-nätverk och ett tillsammans med norska förskolor (ett EU-projekt).

Att dokumentera liksom
att reflektera tillsammans är
grundstenar på Bikupans
föräldrakooperativ, där Maria
Hedberg (mitten understa bild)
leder verksamheten.
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Att höja kvaliteten är
att höja sig själv

N

är frågan om ”Q” dök upp var Petra Johannesson, förskollärare i
Jönköping, föräldraledig med sitt första barn. Men att vara med i
projektet gick inte att avstå från, så tillsammans med kollegan
Kristina Wennefors gick hon in i arbetet med att utveckla kvaliteten i förskolan. Eller rättare sagt: De fortsatte på en redan inslagen väg.

Q Fakta
Q i förskolan är ett
kvalitetsutvecklingsprojekt
för förskolan i sju kommuner:
Alvesta, Falköping, Göteborg,
Jönköping, Lerum, Mölndal
och Vänersborg. Utarbetat
av Myndigheten för skolutveckling och Lärarförbundet
i samarbete med Göteborgs
universitet och de sju del-

Genom sitt engagemang i ett annat projekt, Attraktiv skola, hade Kristina
Wennefors och Petra Johannesson blivit pedagogiskt ansvariga på sin arbetsplats, Birka förskola, belägen mitt emellan Huskvarna och Jönköping. Därför
var det ett naturligt steg att anmäla intresse för kvalitetsutvecklingsprojektet
Q i förskolan, där en fempoängskurs i aktionsforskning ingick – ”en inspirerande och lärorik utbildning”.
– Att träffa så många engagerade och motiverade kollegor är otroligt
givande, säger Kristina Wennefors och syftar på de föreläsningar med bland
andra Karin Rönnerman vid Göteborgs universitet hon och Petra deltagit i.
I Q-projektet ingår också att deltagarna ska få tillfälle till fördjupade
reflektioner utifrån litteraturen i den egna kommunen. De åtta förskollärarna som var med i Jönköping utformade regelbundna nätverksmöten där de
reflekterade tillsammans, en utvecklande process där det inte räckte att säga
”ja, ni vet vad jag menar”, utan måste klä uppfattningen i ord.

tagande kommunerna.
Syfte: Att stärka förskollärarnas kompetens att bedriva

Sätta ord på kunskapen

systematiskt gransknings- och
förbättringsarbete på den
egna förskolan. Resultaten
ska kunna användas för
förskolans kvalitetsredovisningar.
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Just detta – att sätta ord på kunskapen och erfarenheten – är avgörande för att
utveckla verksamheten och höja kvaliteten. Och centralt för att förskollärarna ska se sin egen kompetens, förmedla den till andra – och utveckla den.
Som ett av de lokala målen för projektet formuleras: ”Utveckla förmågan
att kommunicera förskolans kvalitetsarbete inåt – utåt – uppåt”. Eller som

Petra Johannesson uttrycker det:
– Att höja kvaliteten i verksamheten är att höja sig själv. Och i förlängningen hela kommunen, eftersom vi rapporterar vad som händer och det
sedan sprids vidare.
Och fempoängskursen i aktionsforskning visade vägen – gav kött på
benen. Grunden i aktionsforskning är att förskollärarna själva går in i sin vardag, lyfter ut en liten del – ”en tårtbit” – som granskas närmare och analyseras utifrån kunskaper, forskning och erfarenheter. Den bit Petra och Kristina
valde att ta en närmare titt på var barnens inflytande på Birka förskola.
– Det står ju i läroplanen för förskolan att barnen ska ha inflytande och
vara delaktiga, påpekar Kristina Wennefors. Vi ville ta reda på dels hur vi
pedagoger definierar begreppen, och dels hur barnen gör det.
Projektet inleddes med att förankra idén i arbetslagen på de två avdelningar som valts ut. Först fick alla skriva ned vad de tänkte kring inflytande
på tre post it-lappar. Efter diskussioner och reflektioner, både enskilt och i
grupp, sammanställde Petra och Kristina det som kommit fram i en ”mind
map”, som bildade grund i den fortsatta diskussionen.

 Mål på kort sikt:

Att förskollärare och chefer
ökar sin medvetenhet och
kunskap om betydelsen av

Dagbok som verktyg
Det verktyg som användes var dagboksskrivande. Alla berörda pedagoger fick
var sin dagbok, där de skulle skriva ned händelser och reflektioner kring dem.
Vad hände och hur förhöll jag mig som pedagog? Hur reagerade barnen?
Utifrån återgivna berättelser ur dagböckerna diskuterade arbetslagen och
resultatet dokumenterades av Kristina och Petra.
– Att skriva dagbok tyckte de flesta var givande, det ökar medvetenheten.
Det är ett bra verktyg.
För att ta reda på barnens uppfattning om sitt inflytande använde sig förskollärarna av gruppsamtal med bandspelare. Det visade att barnen var medvetna om att de kunde välja vad de ville leka och med vem, men att vuxna
bestämmer rutiner och regler. I sammanfattningen av undersökningen konstaterar Petra och Kristina att pedagogerna är dåliga på att bekräfta barnens
inflytande och delaktighet. Och att de kan skapa fler valmöjligheter för barnen i den dagliga verksamheten.
Men, betonar båda, det är också viktigt att barnen är medvetna om sina

systematiskt kvalitetsarbete.
Mål på längre sikt:
Att utvecklingsarbetet bidrar
till att förskolan uppmärksammas som arbetsplats och
att förskolläraryrket blir mer
attraktivt.
Projekttid:
juni 2004–februari 2006.
För mer information om
projektet Q i förskolan se
www.skolutveckling.se
hemsida för Myndigheten
för skolutveckling.
kvalitet satt i system

91

val – och tar ansvar för dem. Att kunna stå för dem, men också ge vika för
gruppen ibland.
– Det är en del i den demokratiska processen i förskolan, som vi diskuterat mycket. Vad innebär den för oss och för barnen? Vi har blivit bättre på att
lyssna på barnen – men kan bli ännu bättre.

Vi kan göra mycket mer
En inspiration i arbetet har varit boken ”Lyssnandets pedagogik – etik och
demokrati i pedagogiskt arbete”. Den betonar den pedagogiska dokumentationen som ”ett nödvändigt redskap för att få barnen delaktiga i sin utveckling”, skriver Petra och Kristina i sin slutrapport och pekar ut nästa utvecklingsområde på förskolan – den pedagogiska dokumentationen, som även kan
användas för att förbättra den årliga kvalitetsredovisningen.
– Det här ska vi lära oss mer om! Vi kan göra mycket mer för att ge barnen ett verkligt inflytande.
För det går aldrig att säga nu är vi nöjda. Det finns hela tiden nya områden att utveckla, vilket gör att arbetet inom förskolan aldrig blir statiskt.
Genom att på ett systematiskt sätt använda dagböcker, barnintervjuer, kollegiala reflektioner, mod att vara självkritisk kan man granska en bit i taget –
och till exempel få svar på definitioner av inflytande och delaktighet. En
reflektion kan leda till något helt nytt, säger Petra som arbetar på småbarnsavdelning.
– Jag gick ner på huk för att se miljön ur småbarnens perspektiv och fattade plötsligt vad som behövdes för att anpassa omgivningen på barnens villkor.

Första ledet
Förskolan är det första ledet i människans livslånga lärande, och där befinner
sig förskolepedagogerna. I ett yrke som alltför sällan uppmärksammas som
det framtidsyrke det är, vilket får kända konsekvenser för rekryteringen till
förskolan.
– Här finns massor av möjligheter – men det gäller att gripa tag i dem,
uppmanar Petra och Kristina som är hjärtligt trötta på allt tal om ”dagis” och
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Petra Johannesson (t v)
och Kristina Wennefors,
två inspirerade förskollärare
som menar att kvalitetsarbete
måste bli en självklar del
av verksamheten.

den förminskning av både yrket och verksamheten, som tyvärr förekommer
även inom förskolan.
– När någon undrade hur jag orkade ”passa ungar” hela dagarna när jag
själv fått barn, förstod jag inte ens frågan. Skulle jag känna så skulle jag byta
jobb direkt!
Det säger Petra Johannesson, som ser ett blöjbyte som en pedagogisk situation hon ogärna överlåter till en vikarie. Byta blöja ger en mängd möjligheter
– till närhet, prata om kroppen, beröring, man ser hur tryggt barnet är – ”ett
varsamt möte”.
– Det vill jag inte gå miste om!
Dagarna i förskolan är fulla av alla slags möten, vart och ett unikt, med
barn, föräldrar, kolleger. Här lär man sig mycket om sig själv, säger Kristina,
”det som är norm för mig är det inte för en man från en annan kultur till
exempel”.
– Här finns också så mycket av glädje och bekräftelse. Att se förskolebarn
växa upp och veta att man är en del av deras historia.
– Tre ungar trängs i dörren när du kommer på morgonen, kastar sig om
halsen, lyckliga att se dig. Ett sådant bemötande får man inte på varje arbetsplats!
Det är några skäl till att Kristina Wennefors och Petra Johannesson gärna
rekommenderar andra att utbilda sig till förskollärare. Ingen dag är den andra
lik och det öppnar sig hela tiden nya möjligheter till utveckling. För den som
vill och kan. Vilket de två förskollärarna på Birka förskola gör med besked,
något som gett dem nya uppdrag och utmaningar – och Jönköpings kommun
utdelning i sin satsning på systematiskt kvalitetsarbete i Q-projektet. Inte
bara på Birka förskola.
kvalitet satt i system
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Kunskap och glöd
Uppvärdera kunskapen om de yngre barnen
Ingegerd Tallberg Broman, professor i pedagogik vid Malmö Högskola, www.nav.mah.se/person/id/luinta
Validering och vidareutbildning ger förskolan fler lärare
Astrid Tursell, projektledare på RUC och Lärarutbildningen vid Malmö Högskola,
www.nav.mah.se/person/id/luastu
En framåtsyftande tillbakablick: Åttahundra års erfarenhet
Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd vid Myndigheten för skolutveckling,
www.skolutveckling.se

Utveckling och karriär
Jag vill påverka framtidens förskola
Ingela Elfström, forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm, www.lhs.se/iol/personal/index.html
Utvecklingsledare som både stör och stöttar
Lena Aronsson, utvecklingsledare i Södertälje kommuns förskolor, Sanna Fritz, utvecklingsledare
i Södertälje kommuns förskolor, www.sodertalje.se/barnutbildning
Utveckling måste få ta tid och det ska vara roligt
Eva Hoff, förskolrektor, Alvesta kommun, Carina Ståhl, förskolrektor, Alvesta kommun,
www.alvesta.se

Styra och leda
Idébanken – ett hus som genomsyras av pedagogik
Christina Granström, utvecklingsledare för förskolan i stadsdelen Bromma, Monica Ulvede,
avdelningschef för förskoleavdelningen i stadsdelen Bromma, www.stockholm.se/bromma
Ta var på erfarenheten och kompetensutveckla barnskötarna
Inger Kallings, utvecklingsledare på FoU-enheten i Jönköpings Kommun,
www.jonkoping.se/sbf/index.htm
Arbete i mångkulturell förort har blivit attraktiv
Ulrica Boije, utvecklingsledare i stadsdelen Lärjedalen i Göteborg,
www.larjedalen.goteborg.se
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Yrkets möjligheter
Att få ord på det man gör – och sätta musik till orden
Teresa Hedborg, förskolelärare och musikpedagog i stadsdelen Lärjedalen i Göteborg
www.larjedalen.goteborg.se
Prestigelös samverkan ett lyft för arbetsglädje och utemiljö
Maria Stigsdotter Drott, projektledare på barn- och utbildningsförvaltningen i Varberg,
Eva-Lis Nilsson, förskollärare på Träslövs förskola i Varbergs Kommun,
Anita Svensson-Högback, förskollärare på Träslövs förskola i Varbergs Kommun,
Malin Bengtsson, barnskötare på Alvgatans förskola i Varbergs Kommun, www2.varberg.se
Här är tomma kalorier bannlysta
Anna Lundström, bitr. rektor och chef för Hästhagens och Bornholms förskolor i Malmö,
Simon Giles, kock på Hästhagens förskola i Malmö, www.malmo.se

Kvalitet satt i system
Reflektion och dokumentation för pedagogiken framåt
Maria Hedberg, föreståndare på Bikupans förskola i Östersund, Sara Anteskog-Holmgren,
förskolelärare Bikupans förskola i Östersund, www.bikupan.net
Att höja kvaliteten är att höja sig själv
Petra Johannesson, förskolelärare på Birka förskola i Jönköping, Kristina Wennefors,
förskollärare på Birka förskola i Jönköping, www.oes.edu.jonkoping.se

Vill du veta mer:
Proposition ”Kvalitet i förskolan” (2004/05:11), www.regeringen.se/sb/d/232/a/30655
Högskoleverket – www.hsv.se (Via Högskoleverkets hemsida kan du få länkar till samtliga lärarutbildningar)
Arbetsmarknadsverket – www.ams.se (Arbetsmarknadsverkets hemsida ger dig information om
yrken i förskolan och utlysta tjänster)
Lärarförbundet – www.lararforbundet.se (Lärarförbundet organiserar förskollärare)
Kommunal – www.kommunal.se (Kommunal organiserar barnskötare och övrig personal)
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FÖRSKOLAN är FRAMTIDENS ARBETSPLATS

Vår förhoppning är att boken ska
• inspirera redan yrkesverksamma pedagoger, ledning och förtroendevalda
att bidra till yrkets utveckling och möjligheter till fortsatt arbete,
• inspirera presumtiva pedagoger att söka sig till utbildning eller anställning
i förskolan,
• användas i lärarutbildningar och andra utbildningar som exempel på yrkets
innehåll och möjligheter,
• vara ett informations- och inspirationsmaterial för studie- och yrkesvägledare samt personalrekryterare,
• ge föräldrar och en intresserad allmänhet information om förskolans
uppdrag och de kompetenta pedagoger som arbetar där.

Förskolan ÄR framtidens arbetsplats

I denna bok ger vi en bild av vad det kan innebära att arbeta i förskolan idag
och i framtiden. Genom ett urval av exempel visar vi på olika möjligheter till
yrkesutveckling och rekrytering av förskollärare, barnskötare och annan
personal till förskolan.

S T Ö D M AT E R I A L

S T Ö D M AT E R I A L

Förskolan ÄR framtidens arbetsplats

Förskolan är en arbetsplats som präglas av lust och arbetsglädje, bekräftelse och
uppmärksamhet. Det går inte att ha ett mer utvecklande arbete - ett fantastiskt yrke
och ett viktigt samhällsuppdrag. Så kan rösterna från pedagogerna i denna bok
sammanfattas.
www.skolutveckling.se

www.skolutveckling.se

Förskolan ÄR framtidens arbetsplats

