Göra Skillnad x 29

Göra Skillnad x 29

Martin
Eneling
–
Ålder: 42 år
Yrke: Förskollärare, och
adjunkt på universitetets
förskollärarutbildning
Utbildning: Lärarprogram,
inriktning förskola
Kommun: Sunne
Anställningstid: 6 år

Martin Eneling är en av nio som haft alla rätt på högskole
provet sedan det infördes 1977. Det betyder att han
i princip hade kunnat välja vilken utbildning som helst.
– Jag ville hellre jobba med något som jag tyckte var
intressant. För man väljer inte förskolläraryrket om man
vill ha hög lön, eller är intresserad av att göra karriär.
Utgångspunkten för hans yrkesval är att barn är så
coola, och att det är häftigt att vara med när de lär sig.
Martin tycker om jobbet för att han måste vara där som
person. Han säger att det inte går att komma till förskolan
och bara göra ett jobb, det gäller att vara så närvarande
man kan.
Han tycker att jobbet är indelat i flera plan, främst att
vara med barnen och att vara en m
 edmänniska. Men det
gäller också som förskollärare att ha en utvecklad idé
om pedagogik.
Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet basera
på lek. Martin säger att det innebär att barnen ska ha
kul. Lärandet ska ske i leken, eftersom det är barnens
viktigaste sätt att utvecklas.
Omsorgen är en annan viktig del i verksamheten. Den
tycker han består av allt från mat, sömn och blöjor till
trygghet och säkerhet. Liksom att det är förskollärarens
roll att stå på barnets sida.
Visst ser han nackdelar i yrket också, till exempel att
arbetet med små barn kan slita på kroppen. Men ock
så att det ibland kan vara så stressigt att han inte alltid
kan vara den pedagog han vill vara.
Det häftigaste i yrket tycker han är att han kan bli
viktig i andra människors liv. Han berättar om när han
besökte en förskola som han jobbade på för 2,5 år se
dan, och hur barnen direkt bjöd in honom till lek.
– De hade inte fyllt två när jag lämnade och de kommer
ändå ihåg mig och vet precis vilken relation vi hade när
jag jobbade där.

”Jag ville hellre jobba
med något som jag
tyckte var intressant”

