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Det lustfyllda samarbetet 
 
I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i 
barngruppen samma möjligheter.  Samma möjlighet att utvecklas, samma 
möjlighet att pröva nya arbetssätt och infallsvinklar.  Alla har samma värde. 
 
Det finns fyra punkter som vi tycker det är bra att lägga lite extra krut på; 
Ansvarsområden.  
Kommunikation.  
Roller i arbetslaget.  
Vem är du som pedagog och vem vill du vara? 

 
Det lustfyllda samarbetet ”ansvarsområden”  
 
Det är viktigt att med jämna mellanrum se över vad varje pedagog har för 
ansvarsområden. 
 
Frågor att diskutera i grupp: 
1. Hur är ansvarsområdena på er arbetsplats fördelade i arbetslaget? 
2. Vilket ansvarområde skulle du vilja utforska mer? 
 
Att byta ansvarsområden ger som vi ser det många vinster. Arbetet blir 
varierande och utvecklande. Vi stagnerar inte. Allas kunskap och 
kompetens tas tillvara. Det blir roligare att gå till jobbet och det blir roligare 
att vara på jobbet. Det föds nya idéer i ett kreativt flöde. 
 

 
 

”Om vi begränsar oss till att låta samma  
personer alltid ha hand om samma ansvarsområden, 
begränsar vi upplevelserna för barnen och även vår 

egen möjlighet till utveckling” 
 



  

  

 
Det lustfyllda samarbetet ”kommunikation” 
 
För att kunna skapa positiva förändringar krävs det en öppen dialog! Att 
alla i arbetslaget pratar med varandra och att alla i arbetslaget lyssnar på 
varandra 
Men varför känns det som att det är lättare prata och samarbeta med vissa 
människor och betydligt svårare med andra? Och hur kommer det sig att vi 
förstår en del människor nästan innan de uttalar orden? Ja, enligt Maria-Pia 
Gottberg- som är utbildare och handledare i Social Emotionell Träning (SET) 
kan det bero på att vi har olika kommunikationsstilar.  
 
1. Visuell kommunikationsstil.  
(Ögonkontakt, pratar snabbt och använder många ord. Gestikulerar 
mycket under samtalet.) 
2. Auditiv kommunikationsstil.  
(Tar in och bearbetar information via örat. Händerna hålls ofta nära mun 
och haka, pratar välartikulerat.) 
3. Kinestetisk kommunikationsstil. 
(Vill ha närkontakt antingen via föremål eller person. Pratar långsamt med 
pauser och tydliga fraseringar.) 
 
Fundera för dig själv: 
1. Vilken typ av kommunikatör är du? 
 
Två fall om kommunikation: 
Tänk er att det är frukost på er förskola och klockan är tio över åtta. Du och 
din kollega sitter vid varsitt bord. Det är fullt med barn vid borden. En flicka 
som skulle kommit klockan åtta kommer för tredje morgonen i rad sent till 
frukosten. Flickans mamma föser tyst in henne och stänger dörren. Då reser 
din kollega sig hastigt, slänger upp dörren och skäller ut föräldern inför alla 
barnen… 
 
Det är lunchtid på din förskola. Alla barn och vuxna har tagit för sig av 
maten och sitter ner kring borden. Lugnet sänker sig. Du sitter själv vid ett 
bord med några barn. Dina två kollegor sitter tillsammans vid ett lite större 
bord med de andra barnen. Barnen vi det större bordet samtalar om vem 
som ska hämta dem idag. Kalle säger stolt till en av dina kollegor:  - Mormor 
ska hämta mig idag! 
Kollegorna väljer då att prata om Kalles mormor och mamma på engelska 
så att Kalle inte riktigt ska förstå vad det är de säger. 
 
Frågor att diskutera tillsammans i grupp: 
Hur ställer vi oss i vårt arbetslag till att 
… en kollega skäller ut en förälder inför barngruppen. 
… två kollegor pratar över huvudet på barnen vid matbordet. 
 



  

  

Det viktigt att vi hittar en gemensam ståndpunkt för hur vi agerar i 
vårt arbete med barnen. Vi kan så klart inte förutse allt som 
händer, men vi kan diskutera med varandra och vi kan lära av 
varandra. Och har vi inte samma uppfattning gäller det att 
kompromissa. Det är viktigt att vi står eniga som arbetsgrupp. Allt 
står ju inte i värdegrunden… 
 
	  
	  
Det lustfyllda samarbetet ”Roller” 
 
Vi människor har en förmåga att ta på oss olika roller i olika sammanhang, så 
även på arbetsplatsen. Vissa roller har jag valt själv. Det kan vara en roll som 
jag känner mig trygg i. Vissa roller kan jag ha fått av andra anledningar tex 
på grund av mitt fritidsintresse eller rykten. Det kan också vara så att chefen 
ger mig en uttalad roll som den duktiga kreativa pedagogen. Då får jag en 
hel del att leva upp till… 

 
Fundera själv och diskutera sen i grupp 
1. Hur ser rollerna ut på din arbetsplats? 
2. Vilken roll har du i ditt arbetslag? 
 
Fall: Avdelningen Kotten och de tre pedagogerna.  

Tanja är en energisk, aktiv pedagog som vet vad hon vill och bubblar av 
idéer. Har mycket på gång hela tiden. Allt blir inte avslutat… 
Bosse är en positiv, trygg som är nöjd med fördelningen – var och en sköter 
sitt liksom. Bosse gillar sina projekt på gården och ansvarar gärna för 
sångstunderna i huset.  
Anita är lågmäld med ett mjukt sätt. Till henne kommer barnen för att få tröst. 
Hon finns alltid där för barnen. Hon håller ordning på avdelningen och känner 
sig ofta stressad över allt som ska hinnas med. Tycker att hon drar ett tungt 
lass vad det gäller rutiner och städning t ex. 
 
Fråga att diskutera i grupp: 
1. Hur kan man på Kotten få till en positiv, kreativ förändring som gynnar alla i 
arbetslaget? 
 
 
 
För att förändra din roll i arbetsgruppen : 
 

• Var rak och ärlig i din kommunikation. 
• Byt ansvarsområden då och då. 
• Våga pröva något nytt. 
• Dela med dig av din kunskap och kompetens till 

dina kollegor. 



  

  

 
Den inspirerande pedagogen ”Gläds åt det du har och det du 
gör” 
 
Vi vill att ni funderar över era egenskaper som pedagoger. Alltså inte det 
som ni presterar, inte jag är duktig på att sjunga, baka, snickra osv utan mer 
hur ni är som personer just nu. 
Ex jag är positiv, negativ, trygg, stressad, engagerad, kreativ osv. 
 
1. Skriv ner tre egenskaper som stämmer in på just dig som pedagog. 
 
2. Skriv ner tre påståenden om hur du tror att dina kollegor uppfattar dig 
som pedagog. 
 
3. Skriv ner tre önskemål om hur du skulle vilja att dina kollegor uppfa 
 
Svaren som du just nu har skrivit ner är dina sanningar om dig själv. De 
speglar var du befinner dig just nu.  Det är dina tankar och värderingar om 
dig själv som pedagog som står på pappret. Bara genom att skriva ner de 
här svaren på ett papper, har du satt igång en process hos dig själv som ger 
dig en medvetenhet om vem du är idag men också vem du skulle vilja 
vara.  J 
 
 
Två fall att fundera kring. 
Fall 1: Målarskolan i ateljén. Några av barnen har startat en lek i byggis där 
de bygger höga torn med kapla-stavar. Några av de andra barnen du ska 
ha målarskola med leker fritt. Alla andra barn på din avdelning är ute eller i 
skolan gymnastikhall. Det är bara du och ”dina” barn på avdelningen. Du 
har tillgång till ateljén varannan tisdag. 
 
Hur gör du i detta läget? 
1. Fundera utifrån dessa frågeställningar: 
-Vad säger kollegorna om jag… - Vad står det i läroplanen…  - Vad tycker 
barnen om jag…  - Vad händer om jag kompromissar…  - Hur påverkar det 
barnens inflytande om jag…  - Vilka förväntningar finns på mig… 
 
 
Fall 2: Vattenleken i sandlådan en tidig vårdag. Pedagogen Eva tar fram 
trädgårdsslangen och gör tillsammans med ett gäng barn ett hav i ena 
delen av sandlådan. En intensiv vattenlek tar vid… 
Frågor att diskutera tillsammans: 
1. Skulle du kunna vara Eva?  
2. Om du hade varit kollega till Eva – hur hade du reagerat? 
 



  

  

Det är ju du och dina kollegor som skapar förutsättningarna för barnens 
välbefinnande och för en stor del av deras utveckling. Kompetensen som du 
har, i kombination med din personlighet, gör dig speciell. Det du tillför som 
pedagog kan aldrig helt ersättas av någon annan. Våra olikheter berikar 
förskole-vistelsen för barnen. 

 
 
 
 
Och till sist… här är den vackra dikten som vi avslutade med, skriven av vad 
vi tycker är en av Sveriges bästa barnboksförfattarinnor, nämligen Barbro 
Lindgren. 
Lycka till i ert fortsatta arbete! 
Susanne & Nanna  
 
 
 
 
Vi är blommor driv oss varsamt. 
Vi är jordens hopp. 
Låt oss växa vilda och få gå i knopp.  
Vi är blommor, bryt oss inte.  
Gränslös är vår glöd. 
Låt oss växa fria utan våld och död.  
Ge oss mod att våga glädjas,  
glädjas tusenfalt.  
Lita på oss ge oss värme  
för där ute är så kallt.  
Vi är barn och vi är många,  
vi är jordens salt. 
Lyssna till oss, vi är starka. 
Vi kan allt, ja vi kan allt! 

  Barbro Lindgren 
 

 
Mejla oss gärna! Ris eller ros! 
 
post@viljakompetens.se 

 
 
 


