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Hämta kraft  
 

Studiehandledning: Hur boken och Tv-programmen kan fungera som 
diskussionsunderlag och fortbildning på arbetsplatsen 

 
Välj först och främst vilka kapitel ur boken Hämta kraft som är mest aktuella för er. Olika 
personer i personalgruppen kanske tycker olika. Ta vara på den åsiktsskillnaden och nappa på 
varandras förslag. Det kan vara ett sätt att få upp ögonen för frågor som man själv aldrig 
funderat djupare över. 
 
Kapitlen heter: 
 
Pedagog – yrke eller kall? 
Om återhämtning, meningen med jobbet kontra belöningen för jobbet. Kan vi hjälpas åt att bli 
bättre att hantera stress på arbetsplatsen? 
 
Rollen som ständigt förändras 
Om pedagogrollen genom tiderna och om kompetens. Många förskolor står just nu för en 
utmanande överlämning av kompetens från erfarna pedagoger på väg mot pension till unga 
pedagoger på väg in i yrket. Hit hör även TV-programmet om Carina Hohl: Från uniform till 
drakjakt. Hur ska stafettpinnen lämnas från äldre till yngre på er förskola? Kan ni arbeta med 
mentorskap? 
 
Att arbeta under otillräckliga omständigheter 
Om att inte riktigt orka och hinna allt som borde göras. Hur kan ni hantera det på er arbetsplats? 
Identifiera de värsta stressmomenten på arbetsplatsen och försök hitta förslag på hur ni kan 
hantera dem utan att gå sönder. Går det att dokumentera på ett annat vis? Går det att ha färre 
möten? Om ni är allvarligt underbemannade så formulera det och prata om hur ni kan komma ur 
den situationen så snart som möjligt! Alla på en arbetsplats mår bra av att veta att problemen 
inte bara formuleras utan att det finns en möjlig väg och en tidplan för att lösa dem. Se till att 
ledningen får ta del av era förslag. 
 
I konflikt 
Om egna inre motstridiga känslor och om konflikter på arbetsplatsen. Det här kapitlet är utmärkt 
att arbeta med i förebyggande syfte. Hur kan ni på er arbetsplats se till att alla problem kommer 
upp på bordet och hanteras innan de rotar sig till konflikter? Har ni däremot en pågående konflikt 
på arbetsplatsen så begär att chefen tar det på allvar, engagerar sig och tar hjälp genom 
handledning. Att diskutera konflikten på ett APT eller en fortbildningsdag leder troligen inte till 
någon lösning om inte chefen har tagit hand om konflikten redan. Det är ledningens ansvar att 
se till att konflikten blir hanterad och löst. 
 
När barn far illa 
Om hur viktig du är i vardagen som pedagog när barn far illa. Ta hand om er själva så att ni 
orkar under en sådan svår period. Hur kan ni stötta varandra när barn mår dåligt? Det här 
tillfället kan användas till att arbeta med en krisplan i förebyggande syfte. 
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Ett fungerande privatliv 
Hur får vi ihop ett krävande yrke med ett lika krävande privatliv? Hur stor plats får personliga 
kriser ta på jobbet? Hur toleranta är vi mot varandra? 
 
Vägen som bär 
Hitta balansen mellan påfrestning och återhämtning. Prova ett stressverktyg på nätet. Hur kan vi 
hjälpas åt att hantera stress på arbetsplatsen? Hur undviker vi utbrändhet? Om att lyssna på 
kroppen. 
 
När ni vet vilka kapitel ni vill jobba med är det dags att bestämma när ni ska ta er tid att 
diskutera. Kan ni avsätta en timme under fyra arbetsplatsträffar framöver? Eller ska ni arbeta 
med boken under en planeringsdag eller en fortbildningsdag? 
 
 
Om ni väljer att prata om några av bokens olika kapitel under några arbetsplatsträffar 
framöver kan ni göra så här: 
 
Utse en ordförande som fördelar ordet och håller reda på tiden. Utse en sekreterare som 
antecknar allt från den första delen av mötet och som kan skriva en sammanfattning över hur 
diskussionerna löpt under andra delen av mötet. 
 
Inled APT med att på en begränsad tid, till exempel 30 minuter, gå igenom det praktiska som 
inte fungerat sedan sist. Glöm inte att tala om något blivit märkbart bättre! Sekreteraren 
antecknar alla problem som kommer upp och ser till att förskolans ledning, om den inte är 
närvarande, får del av protokollet. 
 
Ta en kort bensträckare. Se till att det finns frukt, vatten, kaffe, the och kanske varsin smörgås åt 
alla.  
 
Resten av mötet, cirka en timme, som ska avslutas på utsatt tid, ägnar ni åt att diskutera det 
kapitel som alla läst i förväg. Diskussionspunkterna kan vara: 
 

• Vad kände du igen dig i? 
• Vad kom du att tänka på? 
• Vilka idéer fick du till er egen verksamhet? Försök komma med minst ett konkret förslag 

som ni kan pröva. Utvärdera det på nästa APT. 
 
Är ni många på arbetsplatsen kan det vara bra att dela upp er i mindre grupper innan ni börjar 
diskutera. Man ska inte vara mer än åtta i en diskussionsgrupp. Glöm inte att utse någon som på 
papper sammanfattar hur diskussionen löpt och vilka förslag som kommit fram samt en som kan 
fördela ordet och hålla ordning på tiden. Alla ska få komma till tals! 
 
Avsluta mötet genom att enas runt något eller några konkreta förslag som ni vill prova i 
verksamheten fram till nästa ATP. Utvärdera dem då! 
 
Tv-programmen kan också användas för att starta en diskussion på APT, men tänk på att de är 
nästan en halvtimme långa och att diskussionen efteråt behöver en timme för att alla ska få säga 
sitt och för att ni ska kunna enas runt något förslag som ni vill pröva fram till nästa APT. 
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Om ni väljer att arbeta med några kapitel ur boken och kanske med något av Tv-
programmen under en heldag kan ni göra så här: 
 
Låt någon eller några få i uppgift att organisera och leda dagen. Vad vill ni hinna med? Vad är 
viktigast? Se till att det viktigaste kommer tidigt på dagen så att ni hinner med det! 
Organisatörernas ansvar är att ni håller schemat över dagen. Men var inte för snål med tiden för 
samtal och pauser. Ofta formuleras de spännande tankarna på fikarasten! 
 
Planera in pauser, en på förmiddagen, en på eftermiddagen och en lunchpaus med plats för en 
20 minuters promenad. Se till att det finns tillgång till frukt och vatten under hela dagen.  
 
En fortbildnings/planeringsdag kan se ut så här: 
 

• Alla bör ha läst de kapitel ni vill arbeta med i förväg. 
 
• Börja dagen med att presentera schemat för alla deltagarna.  

 
• Kom överens om vilka mål ni har med dagen, till exempel. Hitta arbetssätt för att lämna 

över kompetens från de gamla till de unga, hitta sätt att hantera dokumentationen så den 
blir bra men tar mindre tid, hitta sätt att låta all personal få 20 minuters djup avslappning 
någon gång under dagen. Se till att målen är konkreta. ”Minska stressen” är för abstrakt, 
”tre metoder för att minska stressen” är ett tydligare mål med dagen.  

 
• Kom överens om när ni ska utvärdera de metoder som ni kommer fram till under dagen. 

Kanske kan ni göra det i två steg, nästa månads APT och sedan igen efter två månader. 
 
• Inled sedan med att se något av Tv-programmen Maria Taube – konstens pedagogik 

(inspiration och en bra start för samtal om värderingar och egna drivkrafter), eller Från 
uniform till drakjakt (om förskolans och pedagogikens utveckling i Sverige sedan 60-talet, 
en bra start för att diskutera kompetensöverlämning till yngre pedagoger och visioner för 
framtiden). Ni kan också välja att se den exklusiva intervjun för URs pedagogwebb med 
Ingrid Pramling Samuelsson om arbetslagets hierarki och framtidsvisioner för förskolan! 

 
• Ett annat sätt att inleda är att bjuda in en föreläsare som kan prata runt det kapiteltema 

som ni är intresserade av. Alla bokens intervjuade experter är bra föreläsare. Även 
bokens författare kan bokas som föreläsare eller kanske någon av Tv-programmens 
huvudpersoner. Kanske har ni någon på närmare håll i er kommun. När föreläsaren får 
uppdraget är det viktigt att ni tydligt formulerar exakt vad ni vill att föreläsaren ska prata 
om och hur länge hon eller han ska hålla på. Kanske vill ni att föreläsaren ger plats för 
frågor eller diskussion. Kanske vill ni att föreläsaren stannar över lunch för att ge 
kollegorna en mer informell chans att fråga och diskutera. 

 
• Efter avslutad föreläsning eller efter att ni sett ett Tv-program: dela upp er i grupper om 

max åtta i varje för att diskutera. Ha tydliga mål med gruppdiskussionerna som ”tre sätt 
som vi kan delta i för att minska stressen”, ”hur lämnar vi på ett fungerande sätt över 
kunskap från en generation till en annan”, ”hur kan vi låta barnen arbeta mer kreativt på 



 

 4

förskolan” och så vidare. Se till att någon i gruppen fördelar ordet och håller tiden och att 
någon annan antecknar vad ni kommer fram till. Det är viktigt att alla får en chans att 
prata, hjälp varandra med det. Att ha arbetskamrater som alltid sitter tysta gör både dem 
och er andra otrygga. Försök fråga efter varandras åsikter, försök lyssna på alla. 

 
• Vid tvåtiden på eftermiddagen kan det vara läge att prova en avslappningsövning. 

Använd den som finns på UR:s pedagogwebb eller ta någon annan som någon av er har 
prövat. Dämpa ljusen, lägg ut barnens madrasser och kom överens om att ge varandra 
10 minuter i tystnad efteråt medan ni lägger undan madrasserna igen. Om någon somnar 
och snarkar så tänk på att hon måste vara väldigt trött och väck henne mjukt, utan pikar! 
Det är vanligt att inte kunna slappna av så djupt första gången man gör en 
avslappningsövning men det är lika vanligt att man somnar. När man slappnat av 
regelbundet under en tid är det lättare att komma ner i djup avslappning utan att somna 
eller att tankarna flyger iväg.  

 
• Ta en fikapaus efteråt. 
 
• Kanske behöver ni återgå till era gruppdiskussioner, kanske vill ni hinna prata om ett 

kapitel till eller så börjar det bli dags att lyssna på vad alla kommit fram till. 
 
• Avsluta dagen med att komma överens om minst tre och högst sex konkreta 

metoder/tillvägagångssätt att hantera de frågor ni jobbat med under dagen. Skriv ned 
dessa i protokoll som alla sedan får i sina fack. Bestäm när ni ska utvärdera dem. 

 
• Låt alla utvärdera dagen kort på ett papper med plus och minus. Detta är till för att ni ska 

kunna ha en ännu bättre heldag tillsammans nästa gång. 
 
• Organisatörerna ser till att chefer och arbetsledning samt inte närvarande kollegor får 

veta vad dagen resulterat i. 
 
• En god middag är ju aldrig fel. Tyvärr har inte alla förskolor råd att bjuda sina anställda 

på det. Men om ni tycker att det vore en härlig belöning så framför det till chefen. Kanske 
kan hon skrapa ihop till en middag i nästa budget! 

 
 

Presentation av Tv-programmen 
 
Maria Taube – konstens pedagogik (28 minuter) 
 
Programmet är filmat och klippt som en ren inspirationskick för kreativitet och egna idéer. Vi får 
följa den skickliga pedagogen Maria Taube när hon visar konst och målar med barn och 
pedagoger i olika åldrar på Moderna Museet i Stockholm. 
 
– Jag vill att alla blandar sin egen färgnyans i dag, säger Maria till ett gäng förskolepedagoger 
där många inte tycker att de kan måla alls. Efteråt är dom lyriska: 
 
– Jag som inte trodde att jag kunde, säger den pedagog vars bild av färg, pappersbitar och 
tapetklister fick mest beröm av kollegorna. 
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Maria Taube har mött många olika pedagogiska idéer under sin egen uppväxt och det har format 
den hållning hon har i dag. 
 
– Jag var inget snällt barn, jag var mycket livlig och en del vuxna tyckte att man skulle slå barn. 
Det var totalt meningslöst, den pedagogiken lärde jag mig ingenting av. 
 
Programmet kan användas som en diskussionsstart.  
 
Ni kan välja mellan att arbeta med öppna frågor som: 

• Vad kände du igen dig i? 
• Vad kom du att tänka på? 
• Vilka idéer fick du till er egen verksamhet? Försök komma med minst ett konkret förslag 

som ni kan pröva. Bestäm när ni ska utvärdera det ni provat. 
 
Eller så använder ni programmet som en ingång till att arbeta med värderingar och drivkrafter. 
(Se Tema 1 nästa sida.) 
 
 
Från uniform till drakjakt (28 minuter) 
 
– Jag känner mig alltid nöjd när jag går från jobbet, säger Carina Hohl som varit verksam inom 
förskolan i fem decennier. I programmet tänker hon tillbaka på vad som varit typiskt för barnsyn 
och pedagogik under olika perioder och vi får även höra vad Ingrid Pramling Samuelsson, 
professor i pedagogik, har att säga om saken. Carina och Inger är inte alltid överens: 

 
– Åttiotalet var min favoritepok, säger Carina Hohl. 

 
– Åttiotalet är för mig ett förlorat årtionde, säger Ingrid Pramling Samuelsson. 
 
Programmet handlar om förskolans utveckling och historia i Sverige från 60-talet och framåt. 
Gunilla Thorgren berättar om hur det var att vara ung mamma på 60-talet utan tillgång till 
barnomsorg och den stora kvinnorörelse som det ledde till. 
 
– Vi var den första generationen kvinnor som fått utbilda oss, och där stod vi med våra arbeten 
men utan barnomsorg. Hade jag inte till slut fått en dagisplats hade jag inte kunnat behålla mitt 
barn. Men det tog tid och vi var högljudda. 
 
Programmet slutar i en fråga om hur förskolan ska vara i framtiden och hur kompetensen ska 
föras vidare från de som nu går i pension till yngre pedagoger.  
 
När ni sett programmet tillsammans kan ni välja mellan att arbeta med öppna frågor som: 

• Vad kände du igen dig i? 
• Vad kom du att tänka på? 
• Vilka idéer fick du till er egen verksamhet? Försök komma med minst ett konkret förslag 

som ni kan pröva. Bestäm när ni ska utvärdera det ni provat. 
 
Eller så kan ni arbeta mer konkret runt frågan om mentorskap. (Se Tema 2 nästa sida.) 
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Bok i kombination med Tv-program utifrån två teman 
 
Tema 1. Bli trygg: Undersök dina drivkrafter och dina värderingar! 
 
Läs var och en kapitel 3 om att arbeta under otillräckliga omständigheter. Se tillsammans Maria 
Taube – konstens pedagogik. 
 
Prata om: 

• Vilka värderingar uttrycker Maria Taube? 
• Vilka tror ni är hennes drivkrafter? 
• Vilka drivkrafter har ni själva? Låt alla berätta något om sina drivkrafter. 
• Vilka värderingar är de viktigaste för var och ens arbete i förskolan. Alla får uttrycka sin 

egen uppfattning, ni behöver inte tycka lika. 
 
Gör övningen på sidan 65 i Hämta kraft. Ni behöver papper och pennor och 15 minuters lugn 
och ro. 
 
Jämför vad ni skrivit utan att kritisera varandra. Finns det någon minsta gemensamma nämnare 
som förenar alla eller de flesta? I så fall, skriv ned den på ett stort papper och sätt upp den i 
personalrummet. Det här är er gemensamma grund! 
 
Sätt upp era personliga värderingslistor på en för var och en bekväm plats där var och en ser sin 
egen var dag. Till exempel i eller på klädskåpet. 
 
Kom överens om att diskutera om ni blivit hjälpta av att klargöra era drivkrafter och värderingar 
för er själva vid ett specifikt APT i framtiden. 
 
 
Tema 2. Kompetensväxling: dags för de äldre att lämna över staffetpinnen till de yngre 
 
Läs kapitel 2 i förväg. Titta på Tv-programmet Från uniform till drakjakt . 
 
Programmet handlar om förskolans utveckling och historia i Sverige från 60-talet och framåt. Det 
slutar i en fråga om hur förskolan ska vara i framtiden och hur kompetensen ska föras vidare 
från de som nu går i pension till yngre pedagoger.  
 
När ni sett programmet tillsammans kan ni välja mellan att arbeta med öppna frågor som: 

• Vad kände du igen dig i? 
• Vad kom du att tänka på? 
• Vilka idéer fick du till er egen verksamhet? Försök komma med minst ett konkret förslag 

som ni kan pröva. Bestäm när ni ska utvärdera det ni provat. 
 
Eller så kan ni arbeta mer konkret runt frågan om mentorskap. Med mentor menar vi här: en 
erfaren pedagog som kan lyssna på och stötta yngre kollegor att finna svar på pedagogiska 
utmaningar. Mentorn måste inte och bör inte sitta på alla rätta lösningar men får däremot gärna 
berätta om egna erfarenheter och hur hon själv gjort i liknande situationer.  
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Frågor att diskutera runt mentorskap: 

• Hur skulle ni kunna arbeta så att äldre, skickliga pedagoger kan ge stöd och kompetens 
till unga? 

• Vad vill de yngre pedagogerna ha ut av ett mentorskap? 
• Hur ska mentorskapets ramar se ut: hur mycket tid får det ta, vilka ämnen ska var i 

fokus? 
• Vilka krav ska den yngre kunna ställa på sin mentor? 
• Vilka krav ska mentorn kunna ställa på den yngre? 

 
 

 
Webbtips 

 
Hur får ni massor av kreativitet i målarhörnan på förskolan? Här är tio konkreta tips från Tv-
programmet om Maria Taube att prova: 
 

• Var med som vuxen och måla, dela inte bara ut papper till barnen utan måla även själv. 
Barnen smittas av ditt allvar, din koncentration och din glädje. Prova att bara sätt dig ner 
och börja så kommer barnen att komma. 

 
• Använd alltid ljummet vatten så slipper barnen bli kalla om händerna eller få en chock 

när de av misstag välter ut vattnet över sig. 
 

• Använd bra och billiga material som barnen kan få använda mycket av. Här är grunden 
för en bra ateljé: 
Temperablock (puckar). 
Bra bunkar att ha vatten i. 
Penslar av olika storlek och karaktär, hårda och mjuka.  
Tapetklister i muggar.  
Silkespapper  
Saxar  
Bra kvalitetspapper att måla på, inte för små. Gärna två storlekar att välja mellan.  
Svampar att måla med.  
Effektiva trasor att torka upp med. Det kommer att bli färg överallt där ni målar. Det ska 
vara så i en ateljé! 

 
Utöka efter plånbok, lust och behov: 
Glitter är kul. 
Metallglänsande papp, gärna guld och silver. 
Papp med olika struktur som wellpapp och kartong. 

 
• Lär barnen att få mycket färg på penseln genom att gnugga länge. Tills det blir tråkigt 

och sedan lite till. Prata inte bara utan visa när du målar själv. 
 

• Respektera barnens koncentration. Byt ut det smutsiga penselvattnet mot nytt, rent och 
ljummet utan att störa dem. Du kan göra det samtidigt som du själv behöver byta ditt 
eget penselvatten, färgerna blir klarare med rent vatten. 
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• Lär barnen att blanda färg genom att själv göra det! Blanda direkt på puckarna och 

upptäck vilka färger som kommer när man blandar. Att kunna blanda färg är ett viktigt 
steg för att upptäcka måleriet som språk.  

 
• Gör rent färgpuckarna med vatten och svamp när det behövs. Barnen lär sig genom att 

se hur du gör. 
 

• Låt barnen och dig själv få flyt, måla mycket och använd mycket papper.  
 

• Lär barnen att tvätta penslar. Ju mer självständiga barnen kan vara i målarhörnan/ateljén 
desto lättare kommer det vara att låta dem välja att måla. 

 
• Efteråt kan ni välja vars en bild att visa för varandra i målargänget. Bedöm inte barnens 

bilder. Säg inte ”vad fint” utan fråga om barnet vill berätta om bilden för dig. Se om du 
kan se det barnet ser och bekräfta vad du ser. ”Du säger att det här är en flicka och en 
arg måne. Det ser jag med”. 

 
 
Bonusmaterial 
 
Ha roligt och bli förskolefuturister tillsammans på APT eller planeringsdagen! Börja med att titta 
på en oklippt intervju, cirka 20 minuter, med Ingrid Pramling- Samuelsson, professor i pedagogik 
och didaktik för små barn vid Göteboregs Universitet, där hon talar om sina visioner för förskolan 
i framtiden med avstamp i läroplanen för förskolan. 
 
Klippet kan användas som diskussionsstart för frågor som: 

• Hur föreställer vi oss förskolans verksamhet om ett, fem och tio år? Var konkret! 
• Vad behöver barnen ha med sig från förskolan för att kunna hantera den tid de 

ska leva i? 
• Vem ska sätta den pedagogiska ambitionsnivån i arbetslaget? 

 
 
Gör Carina Hohls minnesdraperi 
 
Titta på några minuter om ett draperi med bilder och fotografier som Carina Hohl och hennes 
kollegor gjort tillsammans med barnen. 
 
– Jag ser några stå här var dag för att minnas och prata om saker vi gjort tillsammans, berättar 
Carina. 
 


