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Abstract 
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This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to 

handle. 

The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst 

that is affecting many persons in the group activity local for childminders. 

The problems that are created by the repeated defiant and unwieldy outbursts by this boy are 

challenging to handle. I have got certain experiences of children with special needs, but that 

competence is not sufficient in this case. 

The text also describes the doubt if a single childminder really is capable to handle a child that 

is demanding a lot more assistance than what is normal among day care children. 

Is it possible to offer all the children secure attention and interesting learning when one of 

them is demanding extra attention and support? Would an single-handed educator be able to 

help the boy to function better in social contexts? 
When I reflect over my dilemma, I am framing my questions. Through the writing I seek a 

deeper insight about what solutions eventually turns out to work for the challenging child. 
As a result of this examining writing process, I have found that the including of the child in 

the day care group was successful beyond expectation.  

The relation between me and the child is developing in a positive way when I choose to 

handle his tantrums in a less emotional way. 
An empathic approach and dialogues opens up for a cooperation which give the child 

possibilities to become a participant and able to affect his everyday situation at the family day 

care. 
The smaller group is a postulate for the positive development taking place within the boy. 

According to me, professional childminders should have a natural place as carers to children 

who for various reasons do not work or thrive in larger groups. 
The essay also includes explorations of other educators experiences in the form of 

participating observations on a preschool. The initial report, the observations, the empirical 

analysis and the result are all linked together with the theories of practical knowledge, my 

reflections, new insights, theoretical 
knowledge, research and literature that strengthen these. The practical knowledge is running 

like a red thread through the text.  
 

Keywords: Childminders, family day care, acting-out children, empathy, field studies,  

participating observation. 
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Sammanfattning  

 

Den här vetenskapliga essän börjar med en beskrivning av ett dilemma, som jag som 

dagbarnvårdare, upplever svårhanterligt. Berättelsen återger en incident där dagbarnet, John 

får ett utbrott, som påverkar många personer på dagbarnvårdarnas gruppverksamhet. 

Problemen som pojkens återkommande trotsiga och svårhanterliga anfall orsakar är 

utmanande att handskas med. Viss erfarenhet av barn med speciella behov har jag men den 

kompetensen räcker inte till i det här fallet. Jag funderar över vilken inverkan pojkens 

raserianfall har på de andra barnen och vuxna i gruppverksamheten - både i den större och 

mindre gruppen som barnet vistas i. I texten beskrivs också tvivlet över huruvida en 

ensamarbetande dagbarnvårdare är kapabel att hantera ett barn, som kräver betydande 

assistans utöver det som dagbarn vanligtvis gör. Kan en pedagog på egen hand hjälpa pojken 

att fungera bättre i socialt kontext? När jag reflekterar över mitt dilemma så väcks mina 

frågeställningar. Genom skrivandet söker jag en djupare insikt om det som med tiden visar sig 

fungera för det utmanande barnet. Till följd av den här granskande skrivprocessen har jag 

kommit fram till att inkludering av barnet i dagbarnsgruppen lyckades över förväntan. 

Relationen mellan barnet och mig utvecklas positivt när jag väljer att hantera de 

problematiska utbrotten mindre emotionellt. Empatiskt förhållningssätt och samtal öppnar till 

ett samarbete, som ger barnet möjlighet att vara delaktig och påverka sin vardag på 

familjedaghemmet. Den mindre gruppen är en förutsättning för den gynnsamma utvecklingen 

som sker hos pojken. Enligt mig bör yrkesgruppen dagbarnvårdare ha sin givna plats som 

omsorgsgivare för barn som inte av olika anledningar trivs eller mår bra i större grupper. 

Uppsatsen innehåller även ett utforskande av andra pedagogers erfarenheter i form av 

deltagande observationer på en förskola.  

Den inledande berättelsen, observationerna, analysen av empirin samt resultatet knyts 

samman med den praktiska kunskapens teori, mina reflektioner, nya insikter, teoretiska 

kunskaper, forskning och litteratur som stärker dessa. Den praktiska kunskapen går som en 

röd tråd genom texten. 

Nyckelord: 

Dagbarnvårdare, familjedaghem, utagerande barn, empati, fältstudier, deltagande observation. 
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John vill inte vara på fritids 

 

Ute är fortfarande skymning. Det är kallt och blåsigt när jag går hemifrån med mina fem 

dagbarn. I många fönster lyser adventljustakar och sprider ljus i vintermörkret. Nu är vi 

framme och parkerar tvillingsulkyn under ett tak. Jag öppnar den tunga ytterdörren för oss. 

Äppelkindade barn och en frusen dagmamma kommer in i en stor tambur. ”Dags att ta av oss 

ytterkläderna.”, säger jag tacksam över värmen som känns som en mjuk filt runt mig. Kylan i 

mina fingrar och fötter släpper långsamt. Barnen är ivriga på att komma in till kompisarna. 

Vinterplaggen hamnar i högar på golvet. Som korvar av tyg. Jag drar ut ärmarna på jackorna. 

Likadant med benen på byxorna. Hänger allt på krokar och ställer kängorna på skohyllan. 

Ägarna av dem har redan sprungit in. Utom John, fyra år, som har inte ens fått av sig jackan. 

Han kommer inte på hur lösgöra en arm i taget från tvångströjan som plagget har förvandlats 

till när den hänger i mitten av kroppen och låser armarna raka ner mot golvet.  

 

Pojken ser fordrande på mig. Som genom telepati uppfattar jag hans krav: ta av mig kläderna! 

Jag förbiser detta och uppmanar honom: ” Men John. Nu får du skynda dig! Det tar alldeles 

för lång tid”. ”Jag kan inte!”, utbrister barnet grinigt. Jag känner mig irriterad men inser att 

utan assistans blir vi kvar i hallen hur länge som helst. Med min hjälpande hand blir han klar. 

Äntligen kommer vi två eftersläntrare in. Glada röster möter oss. John ser trumpen ut. Tittar 

inte på någon eller svarar dem som önskar oss god morgon. Han ställer sig längst in i rummet 

med ryggen mot en vägg. 

 

Klockan är nio och vi samlas i en cirkel på golvet. Idag är vi sex dagbarnvårdare och ett 

trettiotal barn som bildar en stor ring. Tur att rummet är rymligt. Vi är på fritidshemmets 

lokaler där vi träffas varje måndag och onsdag för gruppverksamheten. Fritids kallar vi det. 

Lena leder samlingen idag. Vi sjunger Luciasångerna tillsammans. ”Ute är mörkt och 

kallt…”, börjar hon efter god morgon rundan. Rösternas stämningsfulla ljudvågor ekar i 

rummet. Om två veckor är föräldrar inviterade för att lyssna på sina telningar. Efter 

sångstunden äter vi medhavd frukt. På dagens planering står det pepparkaksbak. Gästerna ska 

bjudas på Luciafika. Stämningen är trevlig – lite högt i taket är det allt. Barnen delas i mindre 

grupper för att baka med Ingrid och Ingela. De andra har lek på agendan tills det är deras tur 
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att använda kakformerna. Sedan blir det paus med kaffe till vuxna och bruna doftande 

julkakor till var och en. Pepparkakorna smakar jul. Vissa delar av dem är dock lite vidbrända 

då armar och ben på gubbar och gummor har kavlats alltför tunt. Några bulliga grisar är rätt 

ogräddade på de tjockaste ställena. Men ”hemmagjorda” är de! Det blir två var. Resten göms i 

plåtburkar för festen. Alla små sockerbagare fick en rejäl bit av brun deg framför sig men på 

ett märkligt sätt hade vissa högar krympt till mycket små bruna klickar på bordet. Gott är det 

ju – det kommer jag själv ihåg från barndomens julbak.  

 

När jag går in i köket för att sätta på kaffebryggaren så tittar ett av mina dagbarn, Ida, upp 

från baket med rosiga kinder och mjölfläckar på sitt färggranna förkläde. Hon hojtar till mig:” 

Jag älskar att baka!” Flickan är fem år och uppskattar aktiviteterna på gruppverksamheten. 

”Jag ser det. Vilka snygga peppisar ”, svarar jag henne innan jag går vidare. Ingela ropar till 

mig: ” Jatta, skicka sista grupp till baket!” Jag gör honnör och svarar: ” Aj, aj kapten. Flera 

bagare på väg alldeles strax!” Ida skrattar när hon går förbi mig för att tvätta händerna. John 

vägrar att baka. Han deklarerade detta redan på väg till verksamheten. ”Det vill jag verkligen 

inte göra!”, muttrade han ilsket. ”Man måste inte det.”, svarar jag. Det är rätt trångt kring 

borden där alla trängs med sina kavlar och degklumpar. Att sitta så nära någon annan är 

otänkbart för pojken. Han är extremt känslig för all slags beröring. 

 

Dagbarnen som inte bakar just nu leker i olika rum. Vi vuxna har också delat på oss. Jag sitter 

på golvet och iakttar de två minsta knattarna som sorterar bilar i långa rader. Stundtals är det 

svårt för dem att dela med sig av leksakerna och då behövs jag som lekassistent. Mina 

observationer bryts av ett ihållande skrik från rummet bredvid. På en gång vet jag vem det är. 

Johans vrål går inte att ta miste på. Ida kommer springandes till mig och ropar: ” Nu blev John 

så där tokig igen! Du måste komma!” Hon drar mig i handen och jag följer efter henne. Redan 

från dörröppningen ser jag den ilskna pojken hoppa jämfota – upp och ner. Monotont 

vrålandes ut sin frustration. Röd i ansiktet viftar han vilt med sina armar som att han ska slå 

någon. Han gungar med kroppen fram och tillbaka. Han pekar på Ville, en pojke i samma 

ålder och upprepar: ”Du, du, du! Gå bort härifrån! Annars kommer något hemskt att hända 

dig!” Ville och resten av gruppen har backat från honom. Några av barnen håller för öronen 

och ser skrämda ut. Bettan blänger på mig ilsket och säger upprört: ”Ta honom härifrån. Han 

skrämmer de andra barnen. Gud! Det här är inte klokt!” Jag närmar mig John men är fullt 
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medveten om att det varken går att ta i eller flytta honom från rummet. Villrådig vänder jag 

mig mot den andra vuxna och frågar vädjande: ”Snälla, kan ni gå till kuddrummet så jag får ta 

hand om John?” Flera barn protesterar besviket men nu kommer kollegan till hjälp och säger 

bestämt: ”Alla till kuddrummet marsch! Nu ska vi ha lite kul. Vem vill bygga slott?” Ett 

flertal röster ropar ivrigt: jag vill, jag vill! 

 

Jag sjunker ner på golvet en bit ifrån pojken och väntar på att John ska lugna sig. Helst skulle 

jag också vilja hålla för öronen. Vilken ljudstyrka! Trycket bultar i huvudet. Efter ett tag inser 

han att det bara är jag kvar i rummet. Han börjar andas lugnare. Håret krullar sig på den 

svettiga pannan. John suckar och sätter sig mitt emot mig. Han utbrister, fortfarande rätt 

stressad: ”Det här är ett jättedumt ställe. Alla skriker och puttas. Ville knuffas jämnt.” Jag 

funderar en kort stund. Långsamt börjar jag sedan: ”John, jag vet att du är arg på Ville men du 

borde inte bli så där upprörd. Du kan väl komma till mig så hjälper jag dig.” John svarar med 

en grimas: ”Jag visste inte var du var.” Innan jag hinner säga någonting mer, fortsätter han 

mycket bestämt: ”Jag vill aldrig, aldrig mera komma hit. I fortsättningen stannar vi hemma 

hos dig på fritidsdagarna! Är det uppfattat?” Jag tar ett djupt andetag och svarar honom: ”Så 

här är det faktiskt John; du kan inte bestämma det. Alla dagmammor måste vara här två 

gånger i veckan. Det har min chef bestämt.”  

 

Oroligt ser jag på honom. Han andas åter snabbare och tittar ilsket på mig när han utbrister: 

”Du ska veta att i så fall slutar jag hos dig. Jag ska vara hemma istället.” Jag känner 

irritationen snabbt växa inom mig. Inte mig emot, hinner jag tänka, innan jag svarar 

indignerat: ”Vad är det för dumheter John? Dina föräldrar jobbar. Du kan inte vara hemma 

själv.” Han väser till mig: ”Du är dum, dum – skitdum! Jag hatar dig! Du vet ingenting! Jag 

kan visst vara hemma själv!” Nu är jag arg. Jag blänger på John och svarar ilsket: ”Sluta på en 

gång! Du kallar mig inte dum, är det uppfattat? Vad är det för fasoner?” Jag har lust att 

fortsätta skälla ordentligt på honom men biter mig i läppen för att inte säga någonting mer. 

Han hoppar till när jag höjer rösten. John är tyst en lång stund. Det känns som en evighet. Till 

slut svarar han sammanbitet: ” Det är verkligen konstigt. Ingen lyssnar på mig när jag säger 

att jag inte vill vara här”. Plötsligt ser John både ledsen och sårbar ut. Hans små axlar sjunker 

ner och hela kroppen signalerar ledsamhet. De negativa känslorna rinner av mig och en stor 

våg av empati sköljer dem iväg. Hade det varit vilket annat barn som helst så hade jag kunnat 
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klappa, trösta med ord eller ge det ett kram. Men det går inte med honom. Ingen får röra vid 

pojken. Nu går John och sätter sig på en bänk i hallen. Samtalet är slut. Jag vet att han 

kommer att stanna där tills det är dags att återvända till familjedaghemmet. Han har lugnat sig 

för den här gången. Det känns som att hans utbrott är mitt fel. Varför är jag inte med honom 

och hjälper till när lekarna blir för fysiska och ljudnivån stiger. När situationen blir 

överväldigande för honom. Men det allra värsta är att jag höjer rösten när jag blir uppretad. 

 

Varför blir jag provocerad av det John säger i affekt? Varför blir jag arg och svarar ilsket till 

honom? Får man som pedagog göra det? Jag ångrar mig nu. Jag skäms. Han är ett barn med 

vissa svårigheter. Vad har jag för ursäkt? En vuxen med liknande svårigheter? Är jag 

tillräckligt kapabel att ta hand om John? Alla dessa tankar snurrar runt i mitt huvud. Jag är 

tacksam över att John är i hallen och de andra barnen är med kollegorna. Jag går och sätter 

mig på toaletten bakom lås och bom. Jag är utmattad. Tårarna strömmar ner på mina kinder. 

Efter en stund lyckas jag samla mig och torkar mina tårar. Jag går till hallen, drar fram en stol 

och ställer den framför John. Sedan sätter jag mig ner och säger till honom: ”Förlåt John, jag 

är jätteledsen för att jag höjde rösten. Det borde jag inte ha gjort.” Pojken sitter rak i ryggen 

och tittar på mig utan att möta min blick. Han säger ingenting men jag vet att han lyssnar på 

det jag säger. Jag fortsätter: ”Jag undrar om du och jag kan göra en överenskommelse?” John 

frågar lite buttert: ”Vad då för överenskommelse?” Jag förklarar:” Om du följer med hit på 

fritidsdagarna så lovar jag att vara hela tiden i samma rum som du och hjälpa till om det blir 

jobbigt.” Barnet funderar en stund och svarar sedan: ”Det kan vi komma överens om. Då 

slipper jag bli så upprörd och du blir inte arg på mig.” Hans ord angående mitt beteende 

träffar mig som ett skott. Jag tar ett djupt andetag och fortsätter: ”Tack John. Jag tror att det 

blir bättre i fortsättningen!” Pojken nickar till svar. 

 

På kafferasten tar Bettan upp Johns beteende. ”Det är jobbigt att ha honom här.” Hans hemska 

utbrott skrämmer barnen!”, beklagar Bettan sig till mig. ”Du måste se till att det som hände 

idag inte händer igen”, fortsätter hon med bitande ton. Jag vill egentligen berätta om vad John 

och jag har kommit överens om men kommer av mig när flera av kollegorna tittar ner i bordet 

och undviker att möta min sökande blick. De måste ha pratat med varandra utan att jag är 

med. Har de skvallrat om mig? Jag skulle gärna lova Bettan och de andra arbetskamraterna att 

det inte kommer att hända igen. Men det kan jag inte. Gruppverksamheten är dessutom 
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obligatorisk så jag måste komma hit med mina dagbarn. Tänker de att jag inte klarar av mitt 

jobb? Jag känner mig utanför och gråten kliar i halsen.  Snart sätter jag mig på bänken i 

hallen. Men inte för nära John – så klart! 

 

Epilog 

 

John har ett lillgammalt sätt och hans verbala förmåga är häpnadsväckande. Pojken är ett barn 

som suger i sig kunskap om det som intresserar honom. De sociala färdigheterna tycks vara 

hans akilleshäl. Det är svårt för honom att umgås med andra. All fysisk närhet får John att 

hoppa till som av smärta och han backar direkt. Ofrivillig kontakt kan orsaka utbrott som den 

jag beskriver i början av uppsatsen. Det är marigt att vistas på gruppverksamheten. Barnet 

fungerar bättre i den lilla gruppen på familjedaghemmet. 

 

När han börjar på min verksamhet berättar föräldrarna att John inte trivs på sin förskola. Efter 

olika svåra morgonutbrott brukar de komma iväg till verksamheten. Väl där sätter sig sonen 

på en bänk i hallen och vägrar att gå längre in i huset. När en förälder klockan tre kommer för 

att hämta honom, händer det att han sitter på samma bänk. Föräldrarna förstår hur kämpigt det 

är för sonen att vistas i större sammanhang. Det är anledningen till att de söker barnomsorg på 

mitt familjedaghem. Jag känner mig smickrad och är övertygad om att John får det bättre i vår 

grupp. Det är inte konstigt alls att pojken inte trivs på en förskola med många barn. Vem gör 

det? Men svårigheterna visar sig vara större än vad jag förutspår.  

 

John har gått hos oss ett halvt år när föräldrarna informerar mig om att sonen ska utredas för 

en diagnos. Märkligt nog känner jag mig både arg och lurad. Min analys av Johns problematik 

innebär att han inte har det bra på förskolan. På familjedaghemmet kommer problemen att 

upphöra och pojken blir en tillgång i gruppen. Men plötsligen är allt annorlunda. Klarar jag av 

att ta hand om ett barn med en diagnos? Tänk om situationen inte alls blir bättre?  

 

Utredningen visar en kombination av två neuropsykiatriska diagnoser: Aspergers syndrom 

(ADS) med ett Trotssyndrom.  Enligt utredningsresultaten är han högpresterande intellektuellt 

men har betydande svårigheter med socialt samspel. De flesta av Johns problem får en 
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förklaring: han har svårt med fysisk närhet. Praktiska göromål som att klä på sig eller av sig är 

motoriskt besvärligt. Barnet blir upprörd och aggressiv i vissa situationer. 

Övergångssituationerna från en aktivitet till en annan är stressande och triggande för honom, 

bara för att nämna några saker som är tuffa för pojken att klara av. 

 

Uppriven blir han ofta under de första sex månaderna. Att han sätter sig på bänken på 

gruppverksamheten gör mig ont. Han sitter inte i hallen på familjedaghemmet. Ändå tvivlar 

jag på min förmåga att ta hand om honom tillräckligt bra. Tvivlet gnager inom mig. Det är 

svårt att sova ibland. Jag vaknar med en klump i magen och känner mig inte särskilt 

motiverad att gå upp och möta en ny arbetsdag. Jag har ofta ont i huvudet och är trött på 

dagarna. Mitt jobb känns inte särskilt roligt längre. Familjen tycker att jag ska byta arbete. Jag 

som alltid har tyckt om att jobba med dagbarn! Vad kan jag göra för att åter känna 

arbetsglädje?  

  

Reflektion  
 

Min berättelse gestaltar händelsen med John, som är ett fyraårigt barn, med ett utagerande 

beteende. Vi befinner oss i en lokal för dagbarnvårdarnas gruppverksamhet. Barnen ska baka 

pepparkakor till Luciafirandet. Barnen och fyra av oss dagbarnvårdare vistas i olika rum 

under tiden när små grupper av barn turas om att baka i köket med Ingela och Ingrid. John är i 

ett annat rum med några barn och dagmamman Bettan, när han får ett utbrott som skrämmer 

de andra barnen kring honom. Även den vuxna i rummet blir mycket illaberörd. Ross W 

Greene, som är biträdande professor i klinisk psykologi, säger om barn som beter sig som 

John gör: 

De här barnen har enorma svårigheter att tänka klart när de är frustrerade och reagerar 

många gånger – och då ofta med verbal och fysisk aggressivitet – på även små 

förändringar med extrem rigiditet. […] har jag börjat referera till dessa barn som 

”oflexibla – explosiva” […] (Greene, 2009, s.14). 

John reagerar med sådan kraft att han blir svårhanterlig. Jag får dåligt samvete för att jag inte 

är där och ”räddar” honom från den fysiska situationen med Ville. Men ännu sämre mår jag 

över mitt beteende mot John. Jag provoceras av hans verbala attack mot mig och svarar med 

samma mynt. Efteråt skäms jag över min brist på självbehärskning. En annan sak som jag 
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beskriver är pojkens svårigheter att fungera i sociala samspel, speciellt i den större gruppen på 

fritids. Hans problem med praktiska färdigheter som att ta av sig ytterkläderna är ytterligare 

en sak som stör mig. Irritationen som sedan svämmar över när John utmanar mig verbalt är 

bara sista droppen. Jag känner mig misslyckad som pedagog. Jag gråter på toaletten. 

Kollegorna upplever situationen som besvärlig.  

 

Lite senare ber jag John om ursäkt och föreslår ett samarbete kring vistelsen på fritids. Det 

blir vår första överenskommelse som går ut på att jag är med honom hela tiden. Jag är glad för 

vårt samtal och känner empati och värme för barnet. Samtidigt känner jag mig kritiserad och 

utesluten av gemenskapen med kollegorna vid fikabordet. 

 

Syfte och frågeställning   
 

I min profession som dagbarnvårdare möter jag många barn med olika karaktärer och sätt att 

fungera i dagliga situationer på verksamheten. Barn med speciella behov har alltid legat nära 

mitt hjärta. Kanske för att jag tidigt i livet lär känna personer som utan rutinernas trygghet har 

svårt att hantera sin vardag. Både vuxna och barn som upplever stort obehag inför möten med 

obekanta människor. De som inte vill vistas i större grupper. Likadant är det med alla slags 

överraskningar. Kanske även jag till en viss del var ett sådant barn. Men en sak är jag säker 

på: jag har aldrig tidigare mött någon som John med sitt utbrottsfyllda beteende. 

 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur de utagerande barnen bemöts av personalen och 

hur de påverkar de andra barnen i gruppen under sin vistelse på förskolan och på 

familjedaghemmet. Jag vill också reflektera över hur jag som dagbarnvårdare påverkas av min 

arbetssituation. Under mina fältstudier på en förskola, samtalar jag med pedagogerna om 

deras erfarenheter av barn med beteendeproblem. Jag observerar en händelse med Olle som 

liknar situationen med John på fritids. Av den anledningen väljer jag att ta den incidenten med 

i uppsatsen. 

Jag har tre frågor som jag avser att undersöka genom essäskrivandet. 
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Frågeställningar: 

Hur bemöter jag som dagbarnvårdare ett utagerande beteende på familjedaghemmet? 

Vilka fördelar och nackdelar finns med familjedaghem i jämförelse med förskola, för 

utagerande barn och för dagbarnvårdaren? 

Hur påverkades jag som pedagog av situationen som jag har beskrivit i min berättelse? 

 

 

Metod 
 

Jag använder essäskrivande som forskningsmetod. Eftersom jag systematiskt undersöker, 

arrangerar och försöker förstå mitt material för att åstadkomma ett resultat, är min forskning 

kvalitativ, enligt Tomas Kroksmark, professor i pedagogik. En sådan forskning hanterar alltid 

små populationer och är därför lämplig inom förskolan (i mitt fall familjedaghemmen) 

(Kroksmark 2014, s. 33). Både analysen av berättelsen om min egen erfarenhet och mina 

deltagande observationer av andra pedagoger tillhör kvalitativ metod. I det följande beskriver 

jag först essäskrivande som metod och därefter deltagande observation som metod.   

 

Enligt Lotte Alsterdal som var docent i praktiska kunskapens teori, är syftet med 

essäskrivandet att ” […] studenter med yrkeserfarenhet ska få tag i sina erfarenheter och göra 

dem tillgängliga för reflektion.” Hon skriver vidare i sin text Essäskrivande som utforskning 

hur en erfarenhetsbaserad essä består av tre delar: berättelsen om ett egenupplevt 

dilemmasituation, studentens tankar och frågor kring det samt perspektiv utifrån som står i 

relation till den egna berättelsen. Hon påpekar: ”Studenternas essäskrivande är en lärprocess i 

sig, men ska samtidigt leda till en färdig essä som ska examineras”. Hon menar också att 

studenterna genom skrivandet utvecklas till skickligare praktiker (Alsterdal, 2014, s. 53, 77).  

Enligt Alsterdal ska essän beröra läsaren men inte vara alltför sentimental. Essän ska ha en 

berättarröst; i min text är det min stämma som ljuder mellan raderna, när jag i skrift berättar 

om mina egna erfarenheter och tankar ”på ett tydligt och läsarvänligt sätt”. Ämnet ska vara i 

fokus – inte skrivaren (ibid. 2014, s. 62-65).  

 

Uppsatsen är skriven utifrån min profession som dagbarnvårdare och det som jag upptäcker 

under fältstudierna på förskolan. Där använder jag mig av deltagande observation som metod 

för att utforska andra pedagogers erfarenheter. Förberedelserna till fältstudierna är kontakten 
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med förskolan och observationerna där med en penna och anteckningsblock som verktyg. 

Planeringen i förväg är att sitta på en stol inomhus och försöka vara tyst och rätt osynlig. Jag 

vill i första hand observera barn med utagerande beteende likt det som John i gestaltningen 

uppvisar. Vidare samtalar jag gärna med pedagogerna om det som jag iakttar. Jag avser inte 

intervjua personalen. 

 

Den inledande berättelsen, fältstudiens resultat, analysen av dem samt slutsatserna ska 

undersökas och knytas samman med den praktiska kunskapens teori, mina reflektioner, 

teoretiska kunskaper, forskning och litteratur som stärker dessa.  

 

Hur synliggör jag den praktiska kunskapen i min essä? Enligt forskaren och docenten Maria 

Hammarén, kan jag lyfta fram den praktiska kunskapen i min text genom att hämta stoff från 

min egen erfarenhet och genom reflektion fördjupa och belysa den. Jag läser följande: 

”Skrivande kan vara en metod både för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad 

kunskap”. Hammarén menar att den erfarenhetsbaserade, praktiska kunskapen är ett resultat 

av både erfarenhet och reflektion. (Hammarén, 2005, s. 17,21). Den här uppsatsen är mitt sätt 

att skriva om min långa yrkeserfarenhet ur dagbarnvårdarperspektiv och forma den till en 

vetenskaplig essä. Jag förväntar mig inga enkla lösningar på dilemmat med John men har 

förhoppningar om en intressant kunskapsresa fylld av fördjupad reflektion över mitt yrke som 

dagbarnvårdare. Jag välkomnar nya insikter och mer kunskap för vidareutvecklas som 

praktiker.  

 

Till mitt teoretiska stöd har jag en samling av filosofer, både äldre och yngre. En av dem 

utmärker sig speciellt: filosofen Aristoteles från antikens Grekland, som är en mycket 

uppskattad och flitigt citerad person på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns 

Högskola, där jag studerar till magister. Aristoteles kunskapsteori använder jag särskilt för att 

diskutera min första fråga om hur jag som dagbarnvårdare bemöter ett utagerande beteende på 

familjedaghemmet. Jag stödjer mig mot Christian Nilsson, forskare i filosofi och 

idéhistoriken, Bernt Gustavsson i mina reflektioner kring praktisk kunskap. Bara för att 

nämna några, vars ord jag lånar i min essä.  

 

Den framlidne docenten och författaren Lotte Alsterdal är likväl en uppskattad och väl citerad 

författare på Centrum för praktisk kunskap. Hennes tankar om Aristoteles teorier, praktisk 
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kunskap i arbetslivet och hur man skriver essäer, hänvisar jag till på flera ställen i min 

uppsats. 

 

Malene Karlsson, fil. dr i pedagogik, har forskat om familjedaghemmen och haft ett stort 

engagemang för dem. Hennes avhandling, studier och andra publikationer har varit en viktig 

kunskapskälla och inspiration under min skrivprocess. Hon är en förebild och min 

förhoppning är att jag en dag går i hennes fotspår, för att i samhället väcka positiv opinion för 

familjedaghemmen. Även andra källor angående barn med utagerande beteende och kunskap 

om familjedaghemmen refereras till i texten.     

 

Några begrepp som jag väljer att använda mig av i uppsatsen är familjedaghem och 

dagmamma. Jag förklarar här varför jag gör det. Familjedaghem kallas i skollagen, sedan 

2009, pedagogisk omsorg. Enligt Skolverket är det ett samlingsbegrepp där familjedaghem är 

ett av flera alternativ till förskola eller fritidshem för barn i åldrarna ett till tolv år. Begreppet 

innefattar det traditionella familjedaghemmet men även olika slags flerfamiljslösningar eller 

verksamheter som kan bedrivas i särskilda lokaler (Skolverket, 2012, s. 10). Jag vill förtydliga 

att jag i texten väljer att kalla min verksamhet familjedaghem. Enligt mig är begreppet 

pedagogisk omsorg vagt och missledande för dagbarnvårdarnas verksamheter. Det är allmänt 

känt bland mina kollegor att de flesta föräldrar känner till begreppet familjedaghem men är 

osäkra angående benämningen pedagogisk omsorg. Även mitt företag heter Marjattas 

Familjedaghem. Därför använder jag mig av den äldre, för de flesta, välbekanta termen 

familjedaghem.  

 

Jag kallar mig i vissa avsnitt dagmamma, vilket vi i folkmun fortfarande kallas. Min relation 

till dagbarnen är nära och jag menar att det är svårt för barnen att kalla mig dagbarnvårdare. 

Samtidigt vill jag inte framställa mig som någon slags ersättning för barnens förälder. Mina 

dagbarn säger: Jag går hos dagmamman. I dag skulle dock benämningen dagmormor passa 

bättre, då jag har blivit en äldre kvinna – förhoppningsvis även en klokare sådan.  

 

En ytterligare aspekt av mitt skrivande är min humor, som ofrivilligt bubblar upp när jag 

skriver. Jag hoppas att den inte stör läsaren eller gör min text mindre seriös för den delen. Jag 
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citerar en klok person – en mästare i praktisk kunskap, min morfar, som ofta sade att humorns 

blomma är världens vackraste blomma (översatt från finskan). Jag vill räcka fram en av dem - 

till den som läser min examensuppsats.  

 

Etiska överväganden 
 

Jag har läst genom de forskningsetiska principerna i Vetenskapsrådets rapport God 

Forskningssed (2011)  för att vara insatt i de etiska regler och riktlinjer som ska följas vid en 

sådan undersökning som jag ska genomföra i form av fältstudier på en förskola samt skriva 

om ett barn som har varit dagbarn hos mig. Förskolan har i förväg underrättat föräldrarna 

genom information på anslagstavlan om att jag ska vara där under tre hela dagar för att 

observera både barnen och personalen. Då jag inte filmar, fotograferar eller gör 

ljudupptagningar så behövs inget föräldratillstånd. Barnen, personalen och förskolan har fått 

fingerade namn och även platsen för förskolan är förändrad. Likaså är namnen i berättelsen 

anonymiserade. 

 

Deltagande observation som metod 
 

För att kunna ta del av andra pedagogers arbetserfarenheter utöver mina egna ska jag under tre 

dagar utföra fältstudier på en förskola. Jag använder deltagande observation som 

forskningsmetod. Observationerna är ett sätt att samla material, empiri till min 

magisteruppsats. Magnus Öhlander, docent i etnologi, menar att empiri är en 

erfarenhetsbaserad beskrivning av verkligheten. Det är ett resultat av någonting man kan se, 

höra eller på något sätt registrera som t.ex. via observationer (Öhlander, 2014, s. 26). Jag 

kommer att iaktta, lyssna och skriva ner det som mina sinnen uppfattar.  

 

Observationerna genomförs på en förskola i en förort söder om Stockholm. Avsikten är att 

sitta och observera det som händer utan att delta i aktiviteterna. Jag kommer inte att filma, 

fotografera eller spela in situationerna på verksamheten utan enbart anteckna det jag upplever 

under dagarna. Öhlander menar tillsammans med sin författarkollega Oscar Pripp, docent i 

etnologi, att jag ändå är deltagande då jag studerar situationer som ligger mig erfarenhets – 

och känslomässigt nära. (Pripp & Öhlander, 2011, s. 125). Enligt professorn och etnologen 

Owe Ronström skapas det distans mellan mig och det som sker när jag samtidigt noterar, 
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reflekterar och antecknar (ibid). Enligt Billy Ehn, professor i etnologi, är observation att välja 

och välja bort. Vi kan ändå inte se allt (Ehn, 2009, s. 43). Jag zoomar in och avser speciellt 

uppmärksamma det hur pedagogerna hanterar situationer med utagerande barn. Jag är 

intresserad av hur dessa barn agerar i olika aktiviteter och vilken påverkan det i sin tur har på 

de andra barnen och personalen.  

 

Jag är tacksam för att till slut få komma till en förskola för att observera. Flera förskolor 

tackar nej på min förfrågan. Den vanligaste anledningen är att det stör verksamheten på olika 

sätt. En annan förklaring är att de utagerande barnen blir ännu svårare att hantera om en 

utomstående person vistas på avdelningarna. En förskolechef påstår att det är förbjudet i den 

stadsdelen att ha utomstående observatörer på förskolan. Det är svårt att bedriva forskning 

inom förskolans värld om det inte finns möjligheter att göra fältstudier på en verksamhet.     

 

På förskolan 
 

Jag är framme vid förskolan. En stor gul byggnad. Typisk förskolelänga som syns redan från 

vägen. Jag kämpar med en svår grind och går runt huset till baksidan av det. Jag kommer in 

på en gård fullt med lekande barn och personal som tittar frågande på mig. En av de 

mörkblåklädda kommer leende mot mig. Jag ler tillbaka och sträcker ut min hand. Vi hälsar 

på varandra och presenterar oss. Hon heter Pia.  ”Du ska träffa Anna, eller hur?” frågar 

kvinnan. ”Ja, är hon här?”, svarar jag henne och tittar runt på gården efter min tidigare 

kurskamrat från förskollärarutbildningen. Jag ser inte henne. ”Hon är på den lilla gården där 

borta. De minsta barnen leker där”, förklarar hon och pekar på en grön grind längre bort. Jag 

nickar, tackar och går mot grinden. En ny kamp mot ytterligare en svår grind. Verkligen 

barnsäkert! Inte ens vuxna kommer genom. Eller är det bara jag? För mig är det en ingång till 

en rätt så främmande värld… Anna kommer mot mig, ger mig en kram och önskar mig 

välkommen. Jag hälsar på alla. Två till pedagoger som jag tar i hand. De heter Leila och 

Halima. Jag ler mot barnen och säger hej. ”Jag heter Marjatta och ska vara här idag”, 

presenterar jag mig. Många par ögon tittar nyfiket på mig. Ingen frågar någonting. Barnen är 

mellan ett och tre och ett halvt år gamla.  

 

 Den här gården har en riktigt stor sandlåda med en rejäl kant runtomkring. På kanten sätter 

sig Leila och gräver i sanden med några barn. De gör ”kakor” med hinkar. Halva jätte lådan 
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har ett tak. Hela bygget ligger högre upp på en kulle. På min vänstra sida är dörrarna in till 

huset. Kanske sex - sju meter bort. Två rejäla bord med fasta bänkar står mot husväggen. 

Bakom mig finns en grön parkbänk. Det hörs trevlig musik i bakgrunden. De flesta av barnen 

leker. Det finns gott om leksaker. Några meter bort, framför mig, står ett klätterställe med en 

rutschkana. Tre flickor springer runt och klättrar upp som i en dans tills de kanar ner. 

Proceduren upprepas otaliga gånger – gång på gång. 

 

Nära mina fötter ligger ett barn på en grön gräsmatta av konstmaterial. Han skriker med hög 

röst. Han ser ut att vara runt tre år. Jag tittar på honom och frågar: ”Har du ramlat?” Anna 

förklarar att Olle, som han heter, vill att hon ska vara med honom hela tiden. Helst sitter han i 

knät. När hon behöver ta hand om andra barn eller uträtta olika sysslor så slänger pojken sig 

på marken och skriker. ”Oj vad jobbigt.”, säger jag och tittar på henne: ”Sådant tar på ens 

krafter, eller hur?”, frågar jag. Hon skakar på huvudet och svarar: ”Verkligen! Ibland går man 

och lägger sig klockan åtta på kvällen för att man är så trött och skriket ekar i ens skalle.” Jag 

blir överraskad: så brukar jag ju själv säga! Jag svarar att det behöver jag också ibland göra. 

Speciellt dessa invänjningstider. Känslan av igenkännande och samhörighet sprider sig i mitt 

bröst. Skriket fortsätter vid mina stövlar. Det känner jag tyvärr också igen. 

 

Med jämna mellanrum kommer Anna och föreslår Olle någon aktivitet. ”Vill du åka den 

här?”, frågar hon och pekar på en röd sparkbil som står en bit ifrån pojken. Hon ställer upp 

barnet och en liten stund är det tyst. Han skakar intensivt på huvudet. ”Du vill inte?”, 

fortsätter pedagogen. Musiken tar slut och Anna säger att hon ska sätta på den igen och 

utbrister: ”Musik ska vi ju ha.” På nytt kastar Olle sig på marken när pedagogen börjar gå mot 

dörrarna. Skriket börjar igen. Han låter inte ledsen utan väldigt arg. Pojken vänder och vrider 

sig på mattan. Kastar med armar och ben. Personalen kommer fram till Olle då och då men de 

stannar inte kvar hos honom. Anna tar några danssteg och två barn härmar henne leende. 

”Kom och dansa med mig Olle!”, ropar hon. Han ligger kvar på mattan och gastar.  

 

Anna berättar att pojken accepterar Leila som sin omsorgsperson när hon själv inte är på 

förskolan och när ingen dem två är där nöjer han sig med Halima. Hon talar om hur de 

uppmuntrar Olle att delta i aktiviteterna men kan inte ägna sig bara åt honom. Vidare menar 

hon att det inte i längden hjälper Olle heller. Pojken behöver stöd i att komma in i 

gemenskapen och samspela socialt med både barn och pedagogerna. I en vagn nära barnet och 

mig sitter en liten flicka med napp i munnen. Enligt Anna är hennes invänjning redan klar och 
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allt fungerar bra, tills hon blir hon sjuk och måste stanna hemma i två veckor. På grund av det 

hamnar flickan på ”punkt noll” igen. Barnet känner sig inte trygg på gården men är nöjd när 

hon sitter i sin egen vagn. Jag brukar göra på samma sätt med de minsta dagbarnen om det 

hjälper dem att bli lugna. Flickan, som heter Siri, observerar allt som sker. Hon är deltagande 

men inte mitt i alla längre människor. En egen kokong i form av vagnen, som skyddar och 

minskar proportionerna till mera lagom storlek.  

 

Två pojkar kommer för att hämta den röda sparkbilen. Olle ställer sig upp som för att hindra 

dem men går inte ända fram till barnen. Han slänger sig åter på marken och skrikandet börjar 

på nytt. Nu kommer Leila och säger: ”Kom och lek med mig”. Han protesterar högljutt men 

hon lyfter upp honom och säger bestämt: ” Sluta Olle. Du blir kall när du ligger där.” Hon 

håller barnet i handen och går till sandlådan. Hon sätter sig på sandlådans kant. Olle placerar 

hon mellan sina knän. Leila gräver med en spade och fyller en hink med sand. Sedan vänder 

hon på den, knackar på botten och en färdig kaka står på bänken. Olle är tyst och tittar noga 

på vad hon gör. Efter en kort stund tar han en egen spade och fyller nästa hink tillsammans 

med pedagogen.  

 

Jag tittar runt omkring mig och ser några större pojkar skrattande springa runt borden vid 

husväggen. De jagar varandra. Anna hojtar: ”Dags att gå in!”  Leila lyfter upp pojken på 

fötterna och tar hans hand: ”Nu ska vi in Olle. Snart är det dags för en god lunch!”, 

konstaterar hon.  

 

 

Reflektion 
 

Det är en intressant och givande erfarenhet att observera barnen och de vuxna på förskolan. 

Många situationer påminner om verksamheten på mitt familjedaghem. Förskolelärarens och 

barnskötarnas sätt att arbeta pedagogiskt liknar mitt. Den största skillnaden är antalet personer 

som tar hand om tolv barn på en småbarnsavdelning. De är tre stycken vuxna. Jag sköter om 

fem dagbarn i olika åldrar. Personalen delar på uppgifterna. Jag arbetar ensam på 

familjedaghemmet och är därmed själv ansvarig för hela verksamheten. Allt från matlagning 

till skapande verksamhet står på min osynliga arbetsbeskrivning. 
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Väl hemma tänker jag på Olle som ligger på mattan och skriker. Och lilla Siri som sitter i 

vagnen och berör mig med sin litenhet. Hur skulle det fungera för pojken i en mindre grupp 

hos en dagbarnvårdare? Skulle flickan vara tryggare på utevistelsen med färre människor runt 

sig?  Dagmamman arbetar själv och har relativt få barn i sin grupp. Skulle det vara enklare för 

Olle att ty sig till en vuxen? Jag är övertygad om att Olles pedagoger har testat olika sätt att 

involvera honom i det sociala samspelet på förskolan. Kanske är barnets anknytningsbehov 

fortfarande aktivt trots hans ålder. Eller kan en framtida diagnos förklara utbrotten? Som i 

Johns fall. Jag väljer i mitt esse att skriva om Olle och John – de utagerande barnen.  

 

Maten hämtas på en vagn och dukas fram. God är den också. Lunchen lagas av 

kökspersonalen. Vilken lyx! Dagbarnvårdaren lagar maten själv. Barnen vid borden är små 

och vissa kan inte tala. De sitter vid tre bord med en vuxen. Några har ett annat modersmål 

och därmed svårigheter att förstå svenska. På avdelningen tecknar personalen som stöd för 

barnen. Jag tänker på min lilla dagbarngrupp i olika åldrar. Antalet barn möjliggör samtal vid 

bordet som även de små deltar i på sitt sätt och lär sig av. 

    

En annan skillnad är lagarbetet mellan pedagogerna – den flow jag bevittnar, är fint att se. Jag 

tänker också på allt samarbete med den pedagogiska planeringen, dokumentationen och 

reflektionerna samt den viktiga ventileringen genom samtal. Det har inte dagbarnvårdaren 

tillgång till i sitt hem.  

 

Utrymmena för barnen – alla dessa rum, är också en sak man inte har i min yrkesgrupp. Den 

generösa lokalen vi har tillgång till under Johns tid, är liknande. Idag har jag inte längre 

kollegor på mitt område. De andra har pensionerat sig eller bytt yrke. Min yrkeskår håller på 

att dö ut. Det händer inte med förskolan. Ny personal ersätter den gamla. Vilket i sig kan vara 

en negativ upplevelse för barn som John och Olle. Dagbarn har ofta en nära och varaktig 

relation både till dagbarnvårdaren och de andra barnen. Den tryggheten blir en förutsättning 

för Johns framsteg i sociala sammanhang. Skulle det vara likadant för Olle?  

 

Jag är tacksam för möjligheten att utföra observationer på en förskola. Och upptäcka det som 

skiljer praktikerna åt och det som är snarlikt på båda verksamheterna. En aspekt 

utkristalliseras för mig; på båda ställen tar vi omsorgsfullt hand om andras barn.   
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Reflektioner 

 

Här nedan kommer jag att reflektera över mina erfarenheter både från gruppverksamheten för 

dagbarnvårdare och från fältstudierna på förskolan. Jag gör ett försök att svara på mina 

frågeställningar. Funderingar kring den praktiska kunskapen som min utbildning till magister 

i praktisk kunskap bygger på, får börja avsnittet. 

 

Den praktiska kunskapen 

 

Jag växer upp i Finland på landsbygden under sextio och sjuttiotalet. Även barnens vardag är 

till en del fylld av praktiska sysslor. Jag är äldst i syskonskaran i en arbetarfamilj och tidigt 

krävs vissa färdigheter för att klara av uppgifterna. Är det praktisk kunskap? Det har inte 

alltid varit självklart för mig vad praktisk kunskap egentligen är. Jag har antagit att det är de 

praktiska sysslorna som lärs ut av föräldrarna, släktingarna, grannarna och även av äldre 

vänner som kan någonting som jag ännu inte behärskar.  Numera vet jag att det behövs mer än 

så. Det krävs långvarig livs – och arbetserfarenhet. Det har jag skaffat mig under trettiofem år 

i professionen som dagbarnvårdare. Så här beskriver Alsterdal det: 

Praktisk kunskap kommer ur de erfarenheter vi gör i livet och hur vi förhåller oss till och 

ansvarar för dem. Det är kunnande som bottnar, och som utvecklingsarbeten och 

omtankar kan ta avstamp i. Praktisk kunskap äger rum i ett specifikt sammanhang och 

uttrycks i handling (Alsterdal, 2014, s. 9). 

Som en ung dagbarnvårdare är mina äldre kollegor en värdefull källa av erfarenhetsbaserad 

kunskap.  De flesta av dem har lång erfarenhet av yrket och det praktiska kunnandet utövas 

som per automatik. Genom att observera hur de gör för att ge sina dagbarn en trygg omsorg 

utvecklas min yrkeskunnighet. Jag blir lärlingen. Yrket som dagbarnvårdare kräver ett 

praktiskt kunnande och gott omdöme. De många uppgifterna som utförs av en enda person 

måste planeras noga för att hinnas med i rätt ordning. Genom att reflektera över de nya 

erfarenheterna blir jag med tiden en praktiker som klarar av rutinerna per automatik. Tills 

John börjar på min verksamhet.  
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Aristoteles tre kunskapsformer 

Bernt Gustavsson, idéhistoriker och professor i pedagogik, skriver om de tre fårorna i 

kunskapsutvecklingen, som Aristoteles beskrev i Den Nikomachiska Etiken. ”Han angav tre 

former av mänskliga aktiviteter som är knutna till olika vanor och färdigheter.” Episteme, som 

Aristoteles menar är den vetenskapliga, teoretiska kunskapen som framställs genom 

forskning. Den andra fåran kallar han techne, som är den praktiska, produktiva kunskapen 

förenat med hantverk: att tillverka, skapa, framställa någonting. Den tredje fåran fronesis, 

klokheten som är den mellanmänskliga praktiska kunskapen, är förbunden med att leva och 

handla på rätt sätt i rätt ögonblick och på rätt plats. (Gustavsson, 2002, s. 51,54,55,79, 106).  

 

Vilka kunskapsformer använder jag mig av i situationen med John? Episteme tillägnar jag 

mig åt när jag söker teoretisk kunskap om hans neuropsykiatriska diagnos i vetenskaplig 

litteratur och på olika föreläsningar. På Autismcentret skaffar jag mig både episteme och 

techne eftersom kurserna där är för att öka medvetenheten och kunskapen om Aspergers 

syndrom. Utbildningsdagarna på centret erbjuder mig praktiska tips om hur jag kan handleda 

John till att bemästra vardagens utmaningar. Jag lär mig hur vi tillsammans kan skapa en 

fungerande vardag och därmed undvika alltför många ”kollisioner” och utbrott - som 

händelsen på fritids. Johns behov ska tas hand om. Samtidigt är det viktigt att coacha honom i 

att klara av praktiska saker själv. Som att klä på och av sig ytterkläderna.  

 

Etisk förhållningsätt 

Fronesis behöver jag i det mellanmänskliga yrket som en dagbarnvårdare. Speciellt viktigt är 

hur jag handlar i en utmanande omsorgsituation som den jag beskriver i essän. Hur bemöter 

jag John på ett fronesiskt och etiskt sätt? Forskaren i filosofi, Christian Nilsson skriver i sin 

tolkning av Aristoteles, att fronesis handlar om hur vi handlar etiskt rätt i en konkret 

dilemmasituation (Nilsson, 2014, s. 48). Enligt Nilsson menar Aristoteles att vi ibland 

behöver korrigera vårt vanemässiga och omedvetna sätt att agera i mötet med ett dilemma. 

Det är då vi behöver fronesis, den praktiska klokheten. För att intuitivt veta hur vi på bästa 

möjliga sätt ska handla i en pågående handlingssituation (ibid s. 48).  Intuitionen blir en viktig 

färdighet att utveckla som Johns dagmamma. Att kunna läsa av de små gryende tecknen till en 

explosion och avleda honom genom att finnas vid hans sida. Det är inte enkelt då Johns 

minspel är obefintlig.  
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Stunden på fritids när jag blir irriterad, rent av arg på Johns beteende, är det inte enkelt att 

hantera situationen klokt. Jag vill fortsätta skälla på honom men lyckas stanna upp. Alsterdal 

skriver: ”Konsten och svårigheten ligger i att väga in många olika aspekter och handla med 

gott omdöme i stunden” (Alsterdal, 2014, s. 57). Troligtvis lyckas jag inte väga in några 

aspekter i den upprivna situationen men tänker att min långa erfarenhet av pedagogiskt arbete 

har lärt mig självbehärskning. Det är kanske därför jag relativt snart hittar tillbaka till min 

professionella roll som dagbarnvårdare. Jag strävar efter att bemöta barn med empati, tålamod 

och förståelse. 

 

Filosofen Fredrik Svenaeus menar att praktisk kunskap är yrkeslivets kunskapsteori, med 

tonfall på mellanmänskliga yrken. Hur vi möter människor på relationsbaserade arbeten är en 

viktig aspekt av kunnandet. (Svenaeus, 2014, s. 12) Som dagbarnvårdare träffar jag en hel del 

människor i olika åldrar. För mig är det extra viktigt hur jag möter dagbarnen. De anförtros i 

min vård och ansvaret för deras välbefinnande är mitt. De har rätt att bli respektfullt bemötta 

och få god och trygg omsorg på sitt familjedaghem.   

 

Johns beteende skrämmer och förargar människor kring honom, som Bettan på fritids. Det bör 

givetvis vara självklart för mig att agera på ett empatiskt och etiskt sätt. Jag lyckas inte med 

det. John har behov av mig, som en lugn och medkännande pedagog, som härbärgerar sina 

egna känslor i en kaotisk situation. Psykologen David Edfelt lyfter vikten av en 

omsorgsperson som behåller sitt lugn. När barnets kontroll redan är borttappad så kommer 

den vuxnes upprivna känslor att förvärra situationen ytterligare. Känslor smittar och 

utagerande barn påverkas av såväl upprörda som lugnande kommentarer. Vid konfliktfyllda 

händelser utmanas pedagogens kunskaper och förhållningssätt – ibland till det yttersta. 

(Edfelt, 2016, s. 115, 211). Johns utbrott väcker min ilska och jag lyckas inte förbli lugn. Det i 

sin tur gör John arg. Efteråt är jag ångerfull.   

 

Här tar jag Aristoteles till hjälp genom Bernt Gustavsson som kommer fram till att den etiska 

reflektionen behövs för att bestämma […]” vad ett gott liv är för människor och vad verklig 

lycka kan vara”. Med hjälp av en sådan reflektion kan människans välbefinnande 
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åstadkommas (Gustavsson, 2009, s. 162, 163). Jag tolkar det som att jag, som den erfarna 

dagbarnvårdaren, borde intuitivt kunna välja ett rätt sätt för att öka Johns välbefinnande - inte 

tvärtom. Nu blir vi båda olyckliga tills vi lyckas avsluta situationen på ett klokare sätt – 

genom en ursäkt och ett samtal, som leder till en överenskommelse. Jan-Olov Henriksen, 

teologi dr och Arne Johan Vetlesen, fil. dr, menar att när vi lär känna oss själva bättre, så blir 

vi kunnigare yrkesutövare. För att bli en skicklig, etisk yrkesutövare krävs bättre 

självkännedom (Henriksen & Vetlesen, 2001, s.15).  

 

Jag inser behovet av att utveckla tålamod för att inte lika lätt förlora behärskningen i 

fortsättningen. John och jag lär hamna i flera utmanande situationer. Jag behöver reflektera 

kring hur jag kan agera på ett mer omdömesgillt sätt och därmed bli en skickligare 

dagbarnvårdare. Genom större tålmodighet kan jag bli en lyckligare och mer harmonisk 

person. Det skulle gagna mig i alla aspekter av mitt liv och öka dessutom min praktiska, 

etiska klokhet. 

 

Den egna barndomen 

Min auktoritära uppfostran påverkar mig, som en ung pedagog, både negativt och positivt. Jag 

har en inre uppfattning om hur barn ska uppföra sig. De ska lyssna på vuxna och vara lydiga. 

Kanske därför framkallar Johns beteende irritation hos mig - speciellt när pojken är ny i 

gruppen. Jag nästan skäms för barnets utbrott inför andra människor vi möter i samhället - 

som mina kollegor på fritids. Jag tvivlar ofta på min förmåga att vara en bra dagmamma till 

honom. Och när John hamnar i affekt skrämmer han de andra barnen och väcker starkt obehag 

hos vuxna. Även hos mig. På fritids orsakar hans starka reaktioner och sociala ofärdigheter 

svårigheter i samvaron med jämnåriga barn. Det är inte ovanligt att han på ett sublimt sätt 

exkluderas ur gemenskapen. Kanske är det problemen med socialt samspel, som får John att 

föredra mitt sällskap. Som en skugga följer han mig, vilket gör mig olustig. Jag känner mig 

ofri. Jag sänder honom på små uppdrag. Lik en bumerang är han snabbt tillbaka.  

 

Den positiva effekten från min barndom är mina föräldrars mall för hur man skapar tydlig 

struktur kring barnens vardag. Modellen fungerar för John, som har behov av klara ramar och 

enkla instruktioner. Många valmöjligheter förvirrar honom. Han känner sig trygg när dagen 
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på familjedaghemmet är överblickbar. Jag menar att en del av min egen barndoms konkreta 

enkelhet blir till nytta i Johns fall. 

 

Tvivlet på min kunnighet 

Ilskan mot Johns beteende på fritids, väcker dåligt samvete hos mig. Jag tvivlar på min 

förmåga att vara en etiskt samt professionellt agerande dagbarnvårdare. Filosofen Carl 

Cederberg menar att dåligt samvete kan vara en positiv företeelse. Det visar en medvetenhet 

om den egna verksamhetens brister och kan ”[…] utgöra en utgångspunkt för ett kritiskt 

förhållningssätt” […] (Cederberg, 2016, s. 388). Vidare säger han att det är positivt om 

pedagogen både tycker om sitt arbete och barn. Han citerar filosofen Emmanuel Levinas när 

han skriver om hur vi som sociala varelser är förbundna till varandra. När vi möter barn får 

det beroendet en ytterligare dimension. De förblir i viss mån beroende av oss. Cederberg själv 

skriver om vikten att respektera den andres gränser (ibid s. 389). 

 

När jag reflekterar över händelsen på fritids, upptäcker jag att den blir en utgångspunkt för ett 

nytt sätt att bemöta John. Min empati vaknar av hans maktlöshet i situationen. Han har ingen 

möjlighet att välja bort vistelsen på förskolan. Dialogen mellan oss är ärlig och respektfull 

trots att jag inte kan tillmötesgå hans önskan. Filosofen Martin Buber skriver hur varje 

situation kräver ett nytt ställningstagande: ”[…] en uppmärksamhet på vad just den 

situationen har att säga mig” (Buber, 1995, s. 11).  

 

Gränslandet mellan offentligt och privat      
 

Jag funderar på hur jag som dagbarnvårdare påverkas av ansvaret för John som kräver ständig 

tillsyn för att utbrotten ska undvikas. Pojken är beroende av mycket stöd i allt det praktiska 

under sin vistelse på verksamheten. Dessutom fungerar jag som assistent i alla sociala möten 

med andra människor – både barn och vuxna. Arbetssituation är krävande. Den konstanta 

närvaron under en arbetsdag, under de första sex månaderna, kostar på i form av 

hälsoproblem, familjebekymmer samt utmattning. Inga raster finns på schemat. Det är svårt 

att sova för grubblerierna över dagens händelser likväl för oron för nästkommande dygnets 

utmaningar. Familjen anser att arbetet påverkar mig negativt - även på fritiden. Problemen gör 

mig trött, irriterad och oåtkomlig. De tröttnar på att jag alltför mycket talar om händelser från 
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verksamheten. Enligt dem anstränger jag mig för mycket för ett barn som inte är mitt eget. 

Till slut föreslår de att jag på allvar ska fundera på att söka ett annat arbete. 

  

I boken Det tredje ögat reflekterar Alsterdal över hur mycket känsla och engagemang en 

dagbarnvårdare kan ge sitt arbete utan att bli uppslukad. Hon menar att det är en central fråga 

för yrkesgruppen som hon observerar i Finland. (Alsterdal, 1999, s. 135). Jag är en period 

överväldigad - uppslukad av min arbetssituation. Här beskriver hon vidare den svåra 

avvägningen mellan närhet och distans: 

[…] Flera av dagbarnvårdarnas exempel handlar om problematiken kring att hålla en viss 

distans[…]. Inga exempel beskriver att de skulle ha svårigheter att komma nära eller få 

kontakt med någon. Jag tror de betonar distansen därför att närheten för dem är så 

självklar – själva kärnan i arbetet. Det är lätt för dem att uppnå närhet, men problematiskt 

att hålla distansen (ibid, 134,135). 

Eftersom jag arbetar nära barnen och föräldrarna blir relationerna närapå familjeliknande. Det 

händer även i omsorgsituationen med John. Jag verkligen blir hans dagmamma. Ambitionen 

att få John trivas och må bra på familjedaghemmet tar mycket energi. Gränsen mellan arbetet 

och privatlivet suddas ut. Uppgiften är med mig dygnet runt och upptar min tid och 

tankeverksamhet.  

 

När några av dagbarnens föräldrar oroar sig och ifrågasätter Johns placering på samma 

verksamhet som deras barn, blir jag stressad. I slutändan oroar jag mig för mitt eget arbete, 

ekonomin och företagets - familjedaghemmets fortlevnad, ifall flera dagbarn samtidigt sägs 

upp. Jag förstår deras oro, men anser inte längre att Johns placering på familjedaghemmet är 

till en nackdel för resten av gruppen. De tycks snabbt vänja sig vid Johns annorlunda sätt att 

vara – även hans utbrott. Johns beteende skrämmer dem inte när de lär känna honom bättre. 

Barnen litar på att jag tar hand om honom under ett raserianfall. De går från rummet om det är 

för högljutt och fortsätter med sitt. Ibland verkar någon av dem nyfiket observera hans 

urladdning, precis som jag gör vid Olles agerande på förskolan. 
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Diagnosens betydelse 

När Johns utredning är klar och diagnoserna ASD och Trotssyndrom är ställda, ändras min 

inställning till det som krävs av mig. Märkligt nog underlättar vetskapen om hans tillstånd 

min arbetssituation. Frågan är inte längre om huruvida John ska formas till ett dagbarn som 

mår bra i en mindre grupp. Utan på grund av hans funktionsnedsättning krävs det andra 

insatser av mig som pedagog. Han har behov av stöd och assistans i större utsträckning än 

barn i hans ålder brukar ha på min verksamhet. Hur kan jag som dagbarnvårdare möta honom 

där han är? Om det sedan gäller att klä på eller klä av sig ytterkläderna till att träffa andra 

människor ute i samhället.  

 

Åter blir Aristoteles kunskap källa till en bättre fungerande pedagogisk omsorg. Jag behöver 

mer av teoretisk kunskap, episteme, om vad diagnoserna ASD och Trotssyndrom är och hur 

de påverkar Johns beteende. Det krävs ett hantverkskunnande, techne, i form av omsorg, 

handledning av barnet för att ge honom strategier för att klara av vardagen med de krävande 

utmaningarna, som ett barn med diagnos ställs inför. Den praktiska klokheten, fronesis, är till 

nytta när jag ska överväga omdömesgillt, vad som är det bästa sättet att agera just i den 

pågående situationen med John. Det är inte alltid enkelt då situationer sker så snabbt och kan 

vara rätt explosiva. På fritids överraskas jag och agerar med en överdriven, ilsken känsla 

istället för att behålla mitt lugn och visa gott omdöme  

 

Föräldrarnas roll 

Samarbetet med hemmet betyder mycket. I början oroar Johns föräldrar sig för hur det ska 

fungera för deras som men ganska snart uttrycker de uppskattning för sonens utveckling. Han 

bråkar inte om att gå till dagmamman. Samverkan med föräldrarna som har kunskapen om 

John och hans diagnos är en förutsättning för ett lyckat samarbete kring pojken. De känner 

honom bäst och har en längre tid testat olika sätt att hantera hans utagerande beteende. 

Föräldrarna känner till hans sårbarheter. De kan ge mig råd och tips om hur John kan 

uppmuntras och tränas till att klara av praktiska saker själv. Och då långa och komplicerade 

instruktioner och förmaningar kan trigga hans ilska så vet de hur man bäst kan förbereda 

honom för det som ska ske. John har också en överkänslighet kopplad till vissa sinnesintryck. 

Det gör ont när någon tar på honom. Som Ville på fritids gör. På gruppverksamheten är jag 

irriterad och vill först inte hjälpa honom. Nu inser jag att han behöver mer hjälp än barn i hans 

ålder brukar göra. Vissa saker är svåra för honom. 
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Föräldrarna visar förståelse för mitt verbala utbrott mot John, när jag återger situationen för 

dem. Dessutom menar de att det rentav är ofrånkomligt med en kraftmätning mellan oss två 

för att John ska erkänna mig som en auktoritet. ”Det kanske är ett tecken på tillit eftersom han 

vågar testa dig”, säger pappan. 

 

Genom att sitta på bänken i förskolans hall, undvek han de flesta av konfrontationerna, 

påpekar de. Mitt dåliga samvete för min oprofessionella reaktion försvinner inte men lindras 

något. Proportionerna blir mer rimliga. Edfelt skriver: ” Barns utagerande beteenden är 

utmanande för personalen […]” (Edfelt, 2016, s. 109). Det upplever jag i konflikten med 

John. Jag ser att Anna och hennes kollegor också utmanas av Olles beteende. Barnpsykologen 

Marie Louise Folkman skriver om aggressiva barnens testande av pedagoger: ”Att veta hur 

man borde vara hjälper knappast när det kokar inuti” (Folkman, 1998, s.79). Jag når 

kokpunkten i sammanstötningen med pojken. 

 

Den praktiska klokheten 

 Johns avvikande sociala beteende försvårar det sociala samspelet och inkluderingen i gruppen 

på verksamheten. Dagbarnvårdarens uppgift är att erbjuda alla dagbarn en fullgod vistelse på 

familjedaghemmet. Hur ska jag klara av det? Aristoteles menar att den praktiska klokheten 

handlar om den högsta kunskapen, då den sysslar med den enskilda (Alsterdal, 1999, s. 58). 

Varje dagbarn är en egen individ som pedagogen behöver ha kunskap om, för att på ett 

empatiskt sätt bemöta just det barnet samt dess behov och intressen. Omsorgen av John kräver 

ny kunskap. Som dagbarnvårdare behöver jag lära känna honom bättre för att förebygga 

situationer som den på fritids.   

 

Nilsson tolkar Aristoteles som menar att när vi hamnar i ett dilemma kan vårt vanemässiga 

sätt behöva korrigering. Den konkreta handlingssituationen är redan pågående och frågan blir 

hur vi ska handla för att agera klokt (Nilsson, 2014, s. 48). Det invanda sättet att vara en 

dagbarnvårdare behöver revideras i Johns fall. Hans beteende är en utmaning, men samtidigt 

en möjlighet till utveckling i yrket. Filosofen Donald Schön skriver om en professionell 

praktiker som möter liknande situationer gång på gång. Han lär sig vad han ska vara 

uppmärksammad på och hur han ska reagera på det som han upptäcker. Hans kunskap blir 
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spontan och automatisk – underförstådd. Han drabbas allt mindre av överraskningar (Schön, 

2011, s. 39). 

 

Genom att dagligen utöva mitt arbete formas jag med tiden till mer erfaren och skickligt 

praktiserande dagbarnvårdare. Rutinerna blir bekanta och enklare att utföra. Jag skapar väl 

fungerande strukturer som underlättar vardagen. Jag strävar efter ett flyt – en flow som ska 

göra de praktiska sysslorna mindre tidskrävande. Allt för att frigöra tid till skapande och 

lärande med barnen. Till följd av utförandet av mina praktiska arbetsuppgifter gång på gång 

hittar min kropp en inre rytm och säkerhet i görandet. Jag får mera tid att vara en närvarande 

och empatisk pedagog. Alsterdal menar att omvårdnadsarbete är ”[…] ett arbete där rytmen, 

kroppens säkerhet och sinnenas känslighet har stor betydelse” (Alsterdal, 2002, s. 138).  

 

När John börjar på familjedaghemmet avbryts vårt flow. Det välkända fungerar inte längre. 

John behöver extra hjälp med det mesta. Det tar mycket av min tid och närvaro i anspråk. Kan 

jag skapa flow på nytt trots det utmanande arbetet med John och hans beteendeproblem?       

 

Reflektionstid 

Jag väljer att gå tillbaka till Schön som skriver om reflektionens betydelse för den 

specialiserade praktikern som möter en besvärlig praktisk situation, som avviker från det som 

är bekant för honom. Han kan välja att kritiskt granska sitt tidigare sätt att möta problem och 

komma fram till ett nytt sätt att lösa det nu aktuella (Schön, 2011, s. 38, 41). Reflektioner blir 

för mig ett sätt att summera dagen. Vad fungerar och vad gör inte det, är frågor som ständigt 

följer mig ända in i sömnen. Likaså funderingar om vilka nya sätt jag kan testa nästkommande 

dag. Filosoferna Ewa Schwarz och Carl Cederberg skriver i sin artikel Reflektionstid? – Om 

närvaro och distans i förskolan, om hur ”pedagogisk reflektion kräver andras perspektiv och 

erfarenheter” (Schwarz & Cederberg, 2013, s.46). För mig är längre reflektioner omöjliga att 

utföra på dagtid då jag arbetar ensam. Jag saknar ofta andras perspektiv och erfarenheter när 

jag tänker för mig själv.  

 

Kollegialt stöd  

På förskolan arbetar pedagogerna i ett arbetslag. Det samarbetet ser jag tydligt under mina 

fältstudier. Anna, Leila och Halima delar ansvaret för Olle som ligger på marken och skriker. 
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Efter ett tag byter Anna och kollegan roller med varandra när Leila hämtar pojken till 

sandlådan. Anna får tid att delta i andra barnens aktiviteter.  

 

Personalen har möjligheter att ventilera med varandra kring barnets beteende. Det saknar jag 

på fritids när händelsen med John inträffar. En handlingsplan, ett samarbete, reflektioner och 

utvärderingar tillsammans kring problematiken, skulle göra min situation helt annorlunda. 

Förskolläraren Anna berättar om utmanande dagar som gör henne ” slut i skallen” och så trött 

att hon ”typ slocknar klockan åtta på kvällen”. På samma sätt kan jag beskriva min utmattning 

när det var som mest arbetsamt med John. Skillnaden mellan vår arbetssituation är ändå stor. 

Jag arbetar ensam. Anna har kollegor som hon kan diskutera Olle med, istället för att hälla sin 

frustration över den egna familjen på kvällen, som jag gör. Eller gör hon också det? Oavsett 

ens arbetsplats är det krävande att vara en empatisk och engagerad pedagog. Särskilt för barn 

som är utagerande. Deras beteende får en ibland att ifrågasätta sig själv som pedagog.   

 

Jag skulle vilja dela min oro och tvivlet på min förmåga med andra kunniga personer. 

Speciellt under den perioden som John är som mest krävande. Istället bär jag det med mig, 

dygnet runt, som en fotboja som hindrar mig från att vara ledig från det påfrestande arbetet. 

Och som dagbarnvårdare kan jag inte på grund av sekretessen diskutera John med Bettan. 

Dessutom har hon också, som jag, en bristande kunskap om barn med ett utagerande 

beteende. Bettan är en kunnig dagbarnvårdare som har mycket lek, utevistelse, utflykter, goda 

måltider, värme och trygg omsorg på sin planering. Men samvaron med ett barn som John 

med beteendeproblem väcker oro, rentav rädsla hos henne. Hennes reaktion smittar av sig i 

gruppen och jag känner mig utanför. Jag är besviken på bristen av förståelse och stöd i mitt 

svåra dilemma. Kanske liknar min känsla den som John upplever i sociala sammanhang? 

Incidenten får mig att känna samhörighet med barnet. Jag vill ta honom i försvar. Vår 

överenskommelse inger mig hopp om ljusare tider tillsammans. 

  

Samtal som ett pedagogiskt verktyg 

Tankarna går till min mormor som förvaltade många generationers bonde kunskap. Utöver de 

praktiska vardagssysslorna som matlagning bemötte mormor mig som en jämbördig 

samtalspartner. Min upplevelse är att hon fann det givande att tala med mig. Det bär jag med 

mig till vuxenlivet som en lärdom. Idag finner jag det själv intressant och givande att 



30 
 

diskutera med barn om det som är viktigt för dem. Låta dem komma till tals och påverka sin 

vistelse på familjedaghemmet är en viktig aspekt av mitt arbete som pedagog. Det i sin tur blir 

ovärderligt i min relation med John. Det är en självklarhet att behandla honom som en individ 

som har förmågan att ta beslut och verbalt uttrycka sina behov och önskemål. När John börjar 

göra det - ger det positiva resultat. Utbrotten minskar i antal.  

 

Långsamt bygger vi upp en bättre fungerande vardag. Genom samtal och överenskommelser 

när John är mogen för det. När han litar på att jag står kvar även när han inte kan hantera sitt 

beteende. John är delaktig och har inflytande angående sin vardag på verksamheten. Ansvaret 

för det som beslutas och genomförs är mitt. Jag är den vuxne. Buber skriver om hur relationen 

mellan eleven och läraren aldrig kan vara ömsesidig trots förtroendefull och ömsesidig 

givande och tagande (Buber, 1999, s. 67). Johns språk är avancerat för en fyraåring, han 

förefaller klok och medveten. Han älskar att samtala med mig. Det är ett nöje att tala med 

honom men trots allt är han bara ett litet barn.  

 

Här kommer jag att tänka på den atmosfären av hjälpsamhet som finns mellan personalen på 

förskolan som jag besöker. Kvinnorna hjälps åt utan ord. De kommer och går som i en dans 

mellan barnen.  Alsterdal presenterar en tanke om att omvårdnadsarbete är ett ”[…] arbete där 

rytmen, kroppens säkerhet och sinnenas känslighet har stor betydelse” (Alsterdal, 2002, 138).  

Den praktiska kunskapen och klokheten finns där utan verbala yttringar och förklaringar. 

Sysslorna kring rutinerna ansvarar förskoleläraren och barnskötarna för enligt rullande 

schema. Dagbarnvårdaren har ingen att dela uppgifter med på familjedaghemmet. Jag 

kommer fram till att det inte enbart är negativt att bestämma själv över det praktiska. Är jag 

friare att pröva olika sätt när jag möter ett dilemma utan att ta hänsyn till andra pedagogers 

åsikter? Blir utvecklingsprocessen snabbare? Jag tar ett beslut, genomför det och utvärderar 

resultatet.  
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Familjedaghemmets betydelse för John 

Jag skriver en del om oron över huruvida de andra dagbarnen får tillräckligt med handledning 

av mig på sin verksamhetsdag. I form av lärande och skapande. Under skrivprocessen blir det 

klart för mig hur mycket kunskap John själv är källa till. Hans språk är avancerat och han har 

ett stort ordförråd. Det påverkar de andra barnens talutveckling positivt. Hela gruppen smittas 

av Johns intresse för rymden och planeterna. Hans kunskaper är imponerande och vi alla, 

även jag som dagbarnvårdare, lär oss mycket och inspireras till att skaffa oss mer kunskap om 

hans specialintressen. Rollen som informatör väcker hos honom positiva känslor mot dem 

som kan mindre än han själv gör. Han i sin tur blir inkluderad i gruppen - för sina meriter som 

en intressant person. 

  

Äntligen går min önskan i uppfyllelse: John blir en tillgång för gruppen och de andra barnen 

blir det för honom. Möjligheterna till ett ömsesidigt lärande i en mindre grupp är enligt mig en 

av styrkorna med familjedaghem som omsorgsform. Psykologen Lev Vygotskij skriver om 

den närmaste eller proximala utvecklingszonen som betyder att barnet lär sig av personen som 

kan mera än det själv kan. Barnet kan då använda sig av den mer kapable andra som en 

”stege” från redan uppnådd kompetens via utvecklingszonen till en framtida kompetens 

(Kroksmark, 2011, s. 451-453). John är ett mera kunnigt barn på många områden och de 

yngre barnen når med hans hjälp till högre kunskap än vad de egentligen är mogna för. De 

yngre dagbarnen är mera socialt begåvade än vad John är och kan i sin tur lära honom hur 

man interagerar i gruppen. Det är utvecklande för dem alla och ger mig verktyg för att ta hand 

om en samling av barn med väldigt olika förmågor respektive begränsningar. De alla behöver 

en insiktsfull ledare som på ett empatiskt sätt tar hand om dem. Martin Buber skriver om en 

respektfull och klok lärare på följande sätt: 

Den gode pedagogens speciella form av ödmjukhet bjuder honom att ständigt vara beredd 

att korrigera sig, ty det viktigaste för honom är alla hans elevers existens och särart, och 

då kan det inte hjälpas om inte alla i en grupp befinner sig på samma nivå i fråga om 

kunskaper och fattningsförmåga (Buber, 1993, s. 49,50).   

Barnen uppehåller sig inte på samma utvecklingsläge. Det beror inte enbart på Johns 

särbegåvning - utan är en positiv aspekt av den praktiska familjedaghemsverksamheten. 

Barnen hos dagbarnvårdaren är i olika åldrar. I berättelsen är de fem barnen från ett och ett 

halvt år till fem år gamla. På familjedaghemmet förväntas barnen att samarbeta med varandra 
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och visa hänsyn. Den sociala interaktionen brukar fungera bra. För John är det en utmaning. 

Det krävs mycket träning men jag är obeveklig. Pedagogen och filosofen John Dewey skriver 

följande: 

 Genom dessa krav stimuleras barnet att handla som en medlem av en gemenskap, träda 

ut ur sin ursprungliga begränsning när det gäller handlingar och känslor och att uppleva 

sig själv med utgångspunkt från det som gagnar den grupp barnet tillhör.                

(Dewey, 1897, se Kroksmark 2003, s. 379).  

Barnen på ett familjedaghem lär sig av varandra på ett imponerande sätt. De minsta 

telningarna ser upp till de äldre i gruppen och vill göra som de gör. De äldre barnen 

uppmuntras till att visa hänsyn och hjälpa de mindre kompisarna. Samverkan mellan 

dagbarnen utvecklar deras empatiska förmåga. De skaffar sig sociala färdigheter som behövs i 

lekens värld. Det är svårt för John att leka.  

 

Leka tillsammans 

Psykologen David Edfelt tar upp svårigheterna med leken för barn med ASD. De har svårt att 

läsa av andra och det kan vara en orsak till konflikter. Barn som John har det problematiskt 

med föreställningsförmågan. De har svårt för låtsaslekar och rollekar. Deras tänkande är 

konkret (Edfelt, 2016, s. 91). Han behöver hjälp för att lyckas i leksituationer. När jag är med 

och inspirerar till en lek som alla kan delta i - så är han med. Han blir mer attraktiv som 

kompis när jag som vuxen väljer att leka med honom.    

 

Det sociala samspelet blir aldrig enkelt för honom. Han behärskar inte lekens ”koder” eller de 

outtalade reglerna och hierarkierna som barn i hans ålder oftast automatiskt läser av. Men han 

försöker, lär sig fungerande sätt, genom att observera de andra. Det är uppfriskande för mig 

som pedagog att ha John i gruppen. Hans tänkande är väldigt konkret. Frågar jag honom om, 

vad som helst, så blir svaret rakt och sanningsenligt. John kan inte ljuga.  

 

Ängslan över att de andra barnen inte ska få tillräcklig omsorg och lärande på grund av Johns 

utagerande beteende, visar sig vara obefogad. Min omsorgsförmåga räcker till att ta hand om 

hela gruppen trots Johns större behov av hjälp och stöd. Barnen accepterar situationen utan 

problem. De lär känna en person med annorlunda förutsättningar; en kamrat med 
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neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Med tiden blir pojken en i gänget. Och gruppen 

tillägnar sig tolerans för medmänniskor som i det normativa samhället kan uppfattas 

avvikande. Dagbarnen kommer att möta kamrater som John i skolans värld, på arbetsplatser 

och i sitt privatliv. Jag hoppas att ingen av dem stigmatiserar eller exkluderar andra personer 

på grund av deras olikheter. Mitt familjedaghem ska inte vara en grogrund för mobbare. 

 

För – och nackdelar med familjedaghemmet för barn som John 
 

Skolinspektionen skriver i en kvalitetsgransknings rapport om familjedaghemmets två 

ansikten. De menar att det positiva med verksamheten är den lilla gruppens trygghet med en 

vuxen att ty sig till. För John visar sig den lilla gruppen och en person, jag, vara 

förutsättningen för den tilliten han utvecklar till oss. Hans träning av färdigheter kräver en 

lugn, välkänd och flexibel miljö med möjligheter till vila och egen tid. Vilket familjedaghem 

kan erbjuda honom. Enligt Skolinspektionen har dagbarnvårdaren goda förutsättningar att ge 

barnet en god omsorg och lärorik miljö där de blir sedda och lyssnade på. ”Skolinspektionens 

verksamhetsobservationer visar att dagbarnvårdaren har goda möjligheter att anpassa 

verksamheten efter varje enskilt barn” (Skolinspektionen, 2016, s. 9).  

 

Jag påstår att John och hans kamrater erbjuds god omsorg och blir sedda och lyssnade på. 

Miljön, överenskommelserna, samtalen och bemötandet av Johns speciella behov är 

anpassningar för honom som ett enskilt barn. Leken och aktiviteterna formas av mig på ett 

sätt som inkluderar John i dem. Att utgå från de enskilda barnens behov gäller naturligtvis alla 

individerna i gruppen. 

 

Professor i pedagogik, Malene Karlsson skriver om hur en viktig del av dagbarnvårdarnas 

målsättningar, enligt dem själva, är att stärka barnens sociala kompetens. Begreppen hänsyn, 

ansvar, respekt och empati lyfts upp. Det är viktigt att barnen kan fungera i grupp (Karlsson, 

2004, s. 98). En arbetsledare från Mölndal beskriver i sin verksamhetsberättelse hur 

dagbarnvårdare arbetar med barn som behöver extra omsorg:  

Barn med särskilda behov har placerats hos ett flertal dagbarnvårdare med mycket gott 

resultat. Barnen har tack vare denna placering blivit lugnare och gått stort framåt i sin 

personliga utveckling (ibid, s. 96). 
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Den lilla gruppen med en vuxen att ty sig till visar sig vara en bra omsorgsform för John. 

Kanske för Olle också? Kan det vara lättare att koppla av när det finns en dagmamma på 

några meters avstånd och man slipper konkurrera om hennes uppmärksamhet i en större 

grupp? Karlsson menar att barngruppen på familjedaghemmet ersätter gamla tiders 

syskonskara. I gruppen uppfostrar barnen varandra (Karlsson, 1988, s. 40). På ett sådant sätt 

fungerar det i min grupp också. John blir något av en storebror med respekten, som titeln 

medför. De mindre barn och även ”storasystern”, Ida, hyser kärleksfulla känslor för honom 

och accepterar honom som han är. Det medför att han växer in i sin roll och utvecklas till en 

person som noggrant ser efter de mindre barnen, exempelvis i trafiken. Jag ser dagligen, hur 

barnen växlar mellan rollerna att vara en lärare till att vara en elev i flödet av barngruppens 

kompetenser. Eva Johansson, fil dr. och lektor menar […] ”att barnens läge intill varandra 

kan ha betydelse för att upptäcka den andres perspektiv och förstå att den andre behöver 

hjälp” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s. 70).   

 

Karlsson kommenterar olika familjedaghemmens verksamhetsmål i sin kunskapsöversikt och 

skriver:    

Att stärka barnens sociala kompetens ingår också i dagbarnvårdarnas målsättning. De 

nämner särskilt begrepp som hänsyn och ansvar, respekt och empati med förmåga att leva 

in sig i andra människors situation och handla därefter (Karlsson, 2004, s. 98).  

Jag avser inte att idealisera familjedaghemmen men hävdar ändå att de flesta av 

dagbarnvårdare som driver en verksamhet har goda förutsättningar att inkludera barn med 

särskilda behov, som John och Olle, i en gemenskap på ett sätt som inte är möjligt i en stor 

grupp. Det negativa med familjedaghem kan enligt Skolinspektionen vara bristen på insyn och 

möjlighet att ingripa där något av 

[…] barnen kanske är i behov av särskilt stöd i sin utveckling, som möts av outbildad 

personal och en torftig fysisk miljö ges givetvis helt andra förutsättningar att utvecklas 

och lära än om samma barn möts av utbildad personal och en betydligt rikare miljö 

(Skolinspektionen, 2016, s. 9). 

Familjedaghemmen som inte fungerar på ett tillfredställande sätt borde naturligtvis inte 

finnas. Skolverket summerar sin rapport med rekommendationer för att höja kvaliteten i 

pedagogisk omsorg ytterligare och skriver bland annat att dagbarnvårdarna borde ha möjlighet 

till pedagogisk handledning och kompetensutveckling. Jag personligen tror på transparens, 
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insyn och pedagogisk utbildning av olika slag - samt en gedigen praktisk kunskap och klokhet 

som de flesta dagbarnvårdare redan förfogar över.   

 

Slutord  
 

Skrivprocessen har varit en lång och spännande resa. Nu tar den slut och jag funderar på hur 

jag ska knyta ihop säcken. Jag samtalar, reflekterar och tänker i min essä kring dilemmat och 

det jag observerade på förskolan. Den praktiska kunskapen har vävts in i skriften, likaså mina 

fältstudier. Jag upptäcker att texten är mest koncentrerad kring min och Johns konflikt på fritids. 

Pojkens begränsade förmåga till socialt samspel tar också en stor plats i essen. Frågan om hur 

jag som dagbarnvårdare möter ett utagerande beteende på familjedaghemmet verkar har 

utkristalliserat sig till den som har fått min huvudsakliga uppmärksamhet. Det kanske är ämnet 

som ligger närmast mitt hjärta. 

 

Jag tar upp familjedaghemmens positiva betydelse för barn som John. Jag ställer frågan om inte 

Olle också skulle vara mer harmonisk i en mindre grupp – utan konkurrens från många, andra 

barn. Barnpsykiatern John Bowlby skriver om hur barn oftast föredrar en enda person, helst 

mamman. Men när hon inte är närvarande så nöjer sig barnet med någon annan som det känner 

väl (Bowlby, 2010, s.52). Skulle en dagbarnvårdare kunna vara för Olle den andra personen 

som han känner väl?  

 

Det hade säkerligen varit negativt med familjedaghem för John om han inte hade blivit sedd 

och hörd. Hade jag inte samtalat med honom och låtit honom komma till tals, hade han kanske 

inte velat bli en del av gruppen. Tänk om min omedvetna, auktoritära syn på ouppfostrade barn 

inte hade reviderats. Då hade min empati inte väckts. Utan ny kunskap och utbildning hade det 

nog varit svårt att acceptera hans personlighet med aggressiva utbrott.  Hur hade det varit för 

pojken om jag inte helhjärtat hade trott på min och barngruppens förmåga till kärlek och 

acceptans av det som är avvikande? Om jag helt enkelt hade gett upp när det var som mest 

krävande?  
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Jag ska inte glömma hur problemen påverkade mig under den mest krävande perioden. Den 

tiden bör inte idealiseras trots Johns senare framsteg på verksamheten. Det var det mest 

mödosamma som ledde till min utveckling som en praktiker. När det välkända inte räckte till 

var jag tvungen att ta itu med det okända och problematiska. Trots att jag var en ung 

dagbarnvårdare utan erfarenhet och utbildning om barn med speciella behov skulle jag ta hand 

om ett barn med explosiva utbrott, sociala begränsningar och svårt med praktiska färdigheter.      

 

När barnen i den mindre gruppen lärde känna John på djupet, minskade deras rädsla och oro för 

pojkens utbrott. De släppte in honom i gemenskapen trots hans begränsningar. John bidrog till 

lärandet med sin enorma reservoar av kunskap. Genom att observera de andra barnens sociala 

förmågor tränade John upp färdigheter för att kunna leka och umgås i grupp – först på småbarns 

nivå. Små steg som inte var oöverkomliga för pojken. Den lilla gruppens verksamhet gynnade 

dem alla på olika sätt.   

 

Jag känner sympati för den yngre varianten av mig som dagbarnvårdare, hon som brusade upp 

i grälet med John. Hon reagerade med överdriven ilska som gagnade ingen av dem. Tre kloka 

män: Schön, Nilsson och Aristoteles framhåller hur ens sätt att agera i en problematisk situation, 

ibland behöver korrigeras. Det gör man med hjälp av praktisk klokhet, fronesis. Då vi redan 

handlar så är det viktigaste på vilket sätt vi väljer att handla (Nilsson, 2014, s. 48). Jag behöver 

hantera min ilska på ett mera konstruktivt sätt. Under skrivprocessen reflekterar jag över 

meningen med att ständigt handla klokt och att vara god. Är det ens möjligt? 

  

”Det är svårt att vara god, säger Aristoteles” (Alsterdal, 2002, s. 10). Det stämmer absolut! Jag 

måste säga att alla dessa ord om klokhet, godhet, harmoni och dygdighet väckte hos mig i början 

av mina studier, en del trotsiga och skeptiska tankar. Men under åren, i den stora filosofens 

litterära närhet, har jag influerats av Aristoteles tankar och idéer. Både vuxna och barn söker 

mening i tillvaron. Mitt mål i yrket ska vara att som en omtänksam dagbarnvårdare öka mina 

dagbarns välbefinnande. Jag vill som människa själv bli lycklig och handla klokt med hjälp av 

en välfungerande moraliskt kompass. Hur korrigerar jag mitt beteende till det? Jag tänker att 

det är ett livslångt lärande, som så mycket annat i livet, vi blir aldrig fullärda. Jag kan trots mina 

brister, ständigt söka efter den bästa versionen av mig själv. Den praktiskt kloka 
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dagbarnvårdaren som arbetar som en omsorgsperson i den mänskliga gemenskapen som ett 

familjedaghem består av. 

 

Mitt dåliga samvete för ilskan mot John ska bli en bro till en större förståelse och empati för 

hans sätt att fungera. Jag menar inte att bli arg på ett dagbarn skulle någonsin vara bra, men om 

det har skett, så bör misstaget användas till någonting konstruktivt. Det viktigaste för mig är att 

inte rättfärdiga mitt beteende - med att John var aggressiv. Utan ödmjukt be om ursäkt för att 

jag brast i mitt vuxenansvar. Nästa steg är att satsa på en varm relation och ömsesidighet där 

det utagerande barnet kan hitta en trygg hamn hos en vuxen som inte sviker honom trots de 

explosiva utbrotten. Överdrivna skamkänslor blockerar min kreativitet som behövs för att testa 

olika sätt att hantera vardagen på familjedaghemmet. Likadant är det med ett förstorat tvivel 

som gör en missmodig och handlingsförlamad. Eller en idealbild av en dagmamma som aldrig 

blir frustrerad eller gör fel. Sådant finns bara på film.    

 

Metoden jag hade valt för den deltagande observationen var att sitta på en stol i förskolans 

lokaler och anteckna med penna och block. Det blev inte så. Förklaringen är att en specifik 

händelse, ute på gården, blev den situationen som bäst beskrev ett utagerande barn. Jag mötte 

Olle, som låg på marken och skrek ut sin frustration. Det jag såg antecknades inte av mig. Först 

senare på kvällen. Enbart synen och minnet fungerade som verktyg för iakttagelserna. Olle 

gjorde ett intryck.   

 

Dagbarnvårdarens yrke är ett ensamarbete. Jag skriver om nyttan av ett arbetslag. På förskolan 

observerar jag pedagogernas självklara sätt att finnas där för varandra. Som i händelsen med 

Olle. Slutsatsen blir ändå att det inte alltid är negativt att vara sin egen chef. Jag behöver inte ta 

hänsyn till mångas åsikter när jag tar beslut och kan därför spontant testa nya sätt för att lyckas 

med mitt pedagogiska arbete. Kan bristen av vuxenkontakter rentav vara en förutsättning för 

den närheten som skapas mellan mig och barnen i gruppen?  

 

Jag reflekterar över huruvida det kollektiva skulle någon gång kunna vara en nackdel. Har man 

i teamet bestämt sig för att handla på ett visst sätt i en viss situation – hur viktigt är det i så fall 

att följa den gemensamma planen? Eller kan barnskötaren välja ett annat sätt att handla - enligt 
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sin egen spontanitet och intuition? Leila agerar nog instinktivt när hon hämtar Olle till 

sandlådan. Hon vill pojken väl. Han ska inte bli kall eller vara ensam med sin ilska.  

 

Jag funderar vidare på om det är skillnad med hur mycket man – både på gott och ont – 

anstränger sig som ensam dagbarnvårdare eller pedagog på en förskola? Jag själv låter det till 

och med påverka mitt privatliv negativt. Är det gränslöst? Det kan det vara men jag väljer 

frivilligt att stanna kvar i yrket. Fördelarna väger mer än nackdelarna. Det kanske är just det där 

odefinierbara extra, som är att vara dagmamma. Att barnen ska ha det bra med sina dagsyskon 

i ett hem. Professionellt eller inte. Den reflektionen får bli stoff till en annan uppsats. 

 

Jag påminns på den första fältstudiedagen om hur svåra utagerande barn kan vara att hantera – 

både på förskolan och på familjedaghemmet. Ibland finns det varken tid eller ork att agera på 

det bästa möjliga sättet. Att vara en människa med olika känslor, olika roller i det komplexa 

pusslet som livet är, kräver mycket av oss. Utmanande situationer – både privat och på arbetet 

kan tillfälligt göra oss mindre stresståliga. Följaktligen kan provocerande händelser lättare 

utlösa reaktioner som mitt med John. När irritationen byggdes upp av barnets motsträviga 

beteende under hela den morgonen och kulminerade i att han kallade mig dum. Den 

energikrävande urladdningen av händelsen fick mig att se John med andra ögon, genom en 

empatisk och öm blick. Det blev en startpunkt till en mer konstruktiv relation mellan oss två. 

Ny kunskap om hans diagnos underlättade arbetet. Rollen som Johns dagbarnvårdare formade 

mig till en mer ödmjuk och kärleksfull pedagog. 

  

Men hur hade det blivit för John om jag inte ärligt hade valt att bemöta min begränsningar och 

tillkortakommanden? Som med att kontrollera min ilska eller att medvetandegöra mina 

fördomar mot barnens ”ouppfostrade” beteende. Vem hade kunnat påpeka det åt mig på 

familjedaghemmet? Hade någon utifrån sett det? Att som dagbarnvårdare utvecklas i sitt yrke 

är en förutsättning till att dagbarnen mår bra på familjedaghemmet. Jag måste själv agera som 

min egen, kritiska inspektör.        

 

Johns personlighet väcker många funderingar hos mig - på många sätt möter jag mig själv. Min 

primära uppgift blir att stärka Johns självförtroende, finnas till hands och introducera honom i 
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samvaron och lekarna med de andra barnen. Tryggheten av en syskonliknande grupp på 

familjedaghemmet blir en lugn oas av tillit och empati för oss alla – både barnen och 

dagmamman. Jag funderar också på ifall Olle skulle trivas i en sådan grupp. Kanske även lilla 

Siri i sin vagn på förskolans gård skulle våga mer i ett mindre sammanhang. 

 

Att möta John inspirerade mig till att utbilda mig - för att bli bättre rustad för att ta hand om 

dagbarn med personliga behov. Omsorgen om John formades till en viktig erfarenhetsbaserad 

kunskap – en praktisk klokhet att förvalta väl. Jag fortsätter att studera. Vad vill jag i framtiden 

forska om? Jag vill intervjua både barn, deras föräldrar och kolleger om vad familjedaghem 

betyder för dem. Producera forskning som förhoppningsvis berör många politiker och 

beslutsfattare för att de ska upptäcka familjedaghemmens rika möjligheter i den komplexa 

världen vi lever idag. Jag vill bidra till att familjedaghem ska finnas kvar som ett fullgott 

alternativ till förskolan. Speciellt för barn som John och Olle. Det kommer alltid att finnas barn 

som trivs och mår bättre i en mindre grupp. Så som vissa av oss vuxna gör. 

 

Mina studier i praktisk kunskap på Södertörns Högskola utgör den akademiska plattformen som 

jag står på idag, som förskollärare, snart blivande magister. Den teoretiska grunden är relativt 

ny – gjuten under de senaste sex-sju åren. Den mest stabila grundkonstruktionen, den som min 

praktik är byggd på, är den trettiofemåriga, praktiska kunskapen som dagbarnvårdare. Den 

teoretiska delen av mitt kunnande kompletterar de praktiska kunskaperna till en ny nivå.  De 

vetenskapliga lärdomarna blir en betydande förstärkning av bottenplattan för 

familjedaghemmet. Episteme expanderar min professionalitet som dagbarnvårdare.  

 

Men den allra viktigaste aspekten i mitt yrke är kärleken till barnen. Att se barnen som de 

individer de är – med både styrkor och sårbarheter. Lille prinsen i Antoine De Saint – 

Exupérys bok säger: ”But the eyes are blind. One must look with the heart […]” (De Saint- 

Exupéry, 2009, s. 77). Att med hjärtat observera John – och Olle och låta deras fantastiska 

personligheter att utvecklas i egen takt – utan att de stämplas som ”jobbiga” barn, är en rejäl 

utmaning för oss alla som arbetar med barn både på förskolan och familjedaghemmet!  
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Jag vill avsluta min essä med en liten episod från mitt familjedaghem. Under de två och ett 

halvt åren som Johan var dagbarn hos mig utvecklades en djup vänskaplig relation mellan oss 

två. Han hälsar fortfarande på när han vill berätta om någon betydelsefull händelse till sin 

gamla dagmamma. Som när han tar körkortet. Sociala kontakter står alltjämt inte högst upp på 

hans meritlista. Men ypperliga studieresultat och ett gott självförtroende gör det. Och jag 

glömmer aldrig när hans allvarliga och något reserverade pappa en dag hämtade honom och 

pojken inte kom, som han brukade, för att möta honom i hallen. Jag uppmuntrade föräldern att 

gå in i lekrummet och titta på brottningsmatchen. Förvånat såg han på mitt leende ansikte och 

klev ur skorna. När han kom in, såg han alla barnen; stora som små i en stor skrattande hög på 

golvet. John låg också där. Pappan satte sig i soffan och torkade sig om ögonen. Med låg röst 

hörde jag honom säga: ”Det här trodde jag aldrig att jag skulle få se.” Jag torkar också några 

tår i smyg, när jag skriver om incidenten. Efter så många år. John har en speciell plats i mitt 

hjärta.  
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