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Playing like a hamster- An essay about play, concern and the reflecting 

possibilities in preschool 

In this essay I reflect on a situation where I as a preschool teacher am worried about a child 

whose behavior I cannot understand nor recognize. The situation is characterized by the fact 

that I cannot explain my worries to my colleagues. I also discuss why different pedagogues 

understand the same situation differently, the importance of children´s play and how it creates 

opportunities to social interaction 

Through my reflections I can understand my concern and show that it is justified.  I also 

discuss the act of reflection as a method. Reflecting is a way to increase or knowledge. But I 

also claim that reflection might be used collectively by reflecting together we might increase 

our shared understanding and also find out how to proceed with our common work.  

The conclusion is that reflection is an important tool for us pedagogues when we want 

to increase our understanding and our knowledge. Through reflection we can see and 

understand things we usually don’t see or understand. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats reflekterar jag över en situation där jag som förskollärare är oroad över ett 

barn vars beteende jag inte kan förstå eller känna igen. Situationen kännetecknas av det 

faktum att jag inte kan förklara min oro för mina kollegor. Jag diskuterar också varför olika 

pedagoger förstår samma situation på olika sätt samt vikten av barns lek och hur den skapar 

möjligheter till socialt samspel. 

Genom mina funderingar kan jag förstå min oro och visa att den är berättigad. Jag 

diskuterar också handlingen att reflektera som en metod. Reflekterande är ett sätt att öka vår 

kunskap. Jag hävdar också att reflektion kan användas gemensamt. Genom att reflektera 

tillsammans kan vi öka vår gemensamma förståelse och även ta reda på hur vi ska gå vidare 

med vårt gemenesamma arbete. 

Slutsatsen är att reflektion är ett viktigt verktyg för pedagogen när han eller hon vill 

utöka sin förståelse och kunskap. Genom reflektion kan vi se och förstå saker vi vanligtvis 

inte ser eller förstår.  

 

Nyckelord: Förskola, reflektion, oro, lek och socialt samspel 
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3. Berättelse 

Solens strålar värmer fortfarande trots att det är i slutet av september, jag får en nostalgisk 

känsla. Jag känner hur hela kroppen suckar och jag tänker, jaha så var den här sommaren 

också förbi. Jag sitter i sandlådan tillsammans med några barn och bakar sandkakor. Samtidigt 

hörs de andra barnens glada röster när de springer eller cyklar förbi. Jag skakar av mig min 

känsla och tänker att jag måste njuta av den värme som är här och nu. Jag låter min blick fara 

över gården och känner samtidigt en lycka över att ha det arbete jag har. Jag kan ta till vara 

alla fina dagar oavsett om jag arbetar eller inte.  

Långt borta hör jag ett barn som skriker hysteriskt. Jag tittar mig runt omkring för att se 

vem det är men ser inte något barn som vare sig skriker eller gråter. Jag slappnar av men hör 

att avståndet till skriket krymper. Nu tycker jag mig känna igen rösten. Är det inte Alvas röst? 

Tankarna kommer, är hon redan på dåligt humör när hon ska lämnas hur ska då denna dag 

sluta? Varför är hon på så uselt humör?  

Alva är en flicka på snart tre år och hon har gått på vår förskola i snart ett år. Hon har 

inte kommit igång med talet än, men av vad vi kan se förstår hon vad vi säger eftersom hon 

följer enklare instruktioner.  

Alvas mamma har Alva under armen och bär henne som ett paket nedför trappan från 

vår storbarnsgård. Jag kan riktigt se ilskan som en aura runt både mamman och Alva. Jag är 

på väg upp från sandlådan för att möta upp men ser att Lotta en kollega till mig är på väg. Jag 

blir sittande med blicken mot dem och iakttar situationen. Mamman står en kort stund och 

pratar med Lotta. Jag kan inte höra vad de säger men jag hör på tonfallet att mamman låter 

arg. Lotta tar Alva i famnen och sätter sig på en bänk med armarna runt Alva. Alva har lugnat 

ner sig och Lotta tar hennes hand och går iväg för att hitta något att leka med. Jag slappnar av 

för ett ögonblick men tankarna är kvar hos Alva. Jag vet sedan tidigare att Alva kan få 

vredesutbrott utan att man förstår varför.  

Några av barnen som satt med mig i sandlådan har gått därifrån, kanske för att jag inte 

hade fokus på det vi gjorde tillsammans. Nu är det snart dags att gå in för att äta lunch. 

Barnen och pedagogerna hjälps åt med att ställa in cyklar och lite andra leksaker, även om vi 

troligtvis kommer att gå ut igen på eftermiddagen. Jag går fram till Alva som sitter på en 

cykel och ber henne köra in den i förrådet. Alva bara sitter där och tittar rakt fram, händerna 

håller hon hårt om styret. Mina två kollegor har redan börjat gå in med barngruppen och kvar 

är jag, Alva och två barn till. Jag säger till Alva igen, att hon måste köra in cykeln, samtidigt 
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säger jag att jag kan hjälpa henne att putta cykeln. Alva protesterar inte men hjälper inte heller 

till. När vi äntligen lyckats få in cykeln kliver hon inte av utan jag får lyfta av henne. Då 

protesterar hon genom att sätta sig rätt ner på marken, samtidigt kommer ett lamt nej fram. 

Jag sträcker fram min hand mot henne och säger: ”Kom nu så går vi in tillsammans”. Hon 

börjar slå mot min hand och jag känner av en lite stress inom mig då jag ser de andra två 

barnen stå vid dörren i väntan på att få komma in. Jag ser hur de börjar röra på sig lite oroligt 

när de inte kommer in. Hur jag än försöker vill Alva inte resa på sig. Jag böjer mig ner och 

berättar att vi ska gå in för att ha samling, äta mat och att alla kamrater är där inne och väntar 

på oss. Samtidigt tar jag hennes hand och drar försiktigt upp henne. Det är som att dra upp en 

geléklump, Alva är alldeles lealös i kroppen. Jag tar henne i min famn och bär in henne. 

Väl inne börjar de andra två barnen klä av sig men Alva bara sitter på golvet. Jag säger 

till henne att komma till mig. Alva kommer och vi hjälps åt med att ta av kläderna. Jag känner 

hur Alva stretar emot lite när jag hjälper henne av med ytterkläderna, men hon låter mig 

fortsätta. Jag tänker att det är skönt att Alva ändå låter mig klä av hennes ytterkläder utan 

någon större protest. Det maler en massa tankar i mitt huvud. Varför måste det nästan alltid 

först bli någon form av kamp med henne för att hon sedan ändå mer eller mindre fogar sig i 

det vi ska göra? Är det hennes sätt att pröva mina gränser eller vill hon se om jag fortfarande 

finns där för henne även efter våra duster? Jag känner hur Alva slappnar av medan jag klär av 

henne. Någonstans känns det ändå som att Alva känner en viss trygghet i att jag finns där och 

vi båda verkar känna att avklädningssituationen är rätt mysig. 

Vi går tillsammans in på avdelningen som består av två större rum. Barnen som redan 

kommit in har börjat leka lite innan det är dags för samling och lunch. Alva går in i det bortre 

rummet, som är ett stort rum som vi har delat in i mindre ytor. Vi har skärmat av rummet med 

hyllor för att kunna ha olika lekstationer. En sektion består av en hemvrå med docksängar, 

dockor och bord men även kontorssaker som till exempel tangentbord. En annan sektion är 

bygge, där finns lego och gummiklossar av olika former.  

Alva sätter sig i ett hörn och börjar samla på sig lite olika saker. Jag iakttar henne ett tag 

för att sedan gå iväg och förbereda material till samlingen. Jag säger till Lotta som är i samma 

rum att jag ska gå iväg. Sara min andra kollega är ute i det andra rummet med resten av 

barnen. När jag är på väg tillbaka hör jag hur någon börjar storgråta. Jag går med raska steg in 

i rummet och ser hur Alva står med en stor plastbil i handen, Pelle står bredvid. Han gråter 

högt och Lotta är där för att trösta honom. Jag hör hur hon säger till Alva att hon inte får slå 

sina kamrater. När det lugnat ner sig frågar jag Lotta vad som hände. ”Jag vet inte, jag var så 
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inne i leken med Wera och Albin, jag hörde bara hur Pelle började gråta. Pelle säger att Alva 

slog honom med bilen”, säger Lotta.  

Både Pelle och Alva har lugnat ned sig och har återgått till sina tidigare aktiviteter. Då 

jag fått ihop det material jag behöver till samlingen känner jag att jag kan stanna kvar i 

rummet för att se om jag kan försöka förstå vad Alva leker för lek. Jag sätter mig ner på 

golvet och observerar henne. Vi har kommit överens om att när någon av oss har den där lilla 

extra tiden ska vi göra just detta. Alva är ett barn som vi pedagoger och kanske framför allt 

jag känner en viss oro för.  

Jag ser att Alva har staplat upp en massa leksaker på hög. Allt ifrån stora plastbilar till 

hattar. I mina ögon ser det inte ut som en lek utan mer som en samlingsplats. Hon samlar på 

sig fler och fler leksaker tills rummet i övrigt är nästan helt tomt på leksaker. När jag ser 

Alvas lek tänker jag att hon beter sig precis som en hamster som samlar på sig allt vad den 

hittar i sin väg. Varför samlar hon på sig alla leksaker? Jag skulle så gärna vilja veta vad det 

är Alva leker, hur hon tänker och vad som rör sig i hennes huvud. Jag känner en frustration 

över att jag inte kan förstå hennes lek. Jag önskade att jag kunde få krypa in i hennes tankar.  

Jag brukar inte känna frustration när barnen leker trots att jag inte alltid förstår vad de 

leker, men Alvas lek återkommer inte bara en gång om dagen utan flera gånger. Hon samlar 

först på sig en massa och sedan staplar hon upp allt i en stor hög. Sakerna som hon samlar och 

staplar upp är allt från bilar, kuddar, dockor och burkar. Hon samlar i princip allt hon kan få 

tag på och lägger det i en hög på golvet. Hon verkar ha en osynlig gräns där hon håller på. När 

någon kommer för nära den gränsen oavsett om det är ett barn eller en pedagog, markerar hon 

tydligt, hit men inte närmre. Kliver man innanför Alvas gräns går hon till anfall eller markerar 

att hon inte anser att det är okej. Ingen får röra hennes hög med saker och så länge hon får 

hålla på i lugn och ro är hon helt nöjd. Kanske är min frustration så stark just för att jag har en 

oro över Alvas beteende i stort? Jag har svårt att förstå hennes beteende överhuvudtaget.  

Alva har inte visat på någon form av att försöka ta kontakt med de andra barnen i 

gruppen. Min erfarenhet är att barn söker kontakt med andra barn på ett eller annat sätt och i 

synnerhet i lekens värld. Alva leker ofta ensam och då på just detta sätt, ensam och samlande 

med de saker hon kommer över. Det är som att hon är i en bubbla och att allt är bra så länge 

inget stör hennes lek eller tankar. Jag vet inte om Alva egentligen lider av att leka ensam eller 

om hon ens har tankarna över att ingen leker med henne. Det känns viktig för mig att förstå, 

för att förstå Alva bättre.  
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Pelle står vid Alva igen och tittar på vad hon gör. Jag ser att Alva nu har en bevakande 

blick på Pelle. Jag hör hur det kommer ljud från Alva. Det låter ungefär som en väsande orm 

och jag känner instinktivt att snart händer det något. Jag reser på mig för att vara riktigt nära 

för att hinna med att förhindra om något skulle hända.  

Allt sker på en bråkdels sekund, jag hinner inte fram och ändå satt jag bara någon meter 

ifrån. Jag hinner se hur Pelles hand rör sig mot högen av alla leksaker och den når till slut en 

av alla de bilar som ligger där och snabbt drar han bort den och springer iväg. Pelle springer 

snabbt undan och Alva skriker rakt ut samtidigt som hon rör sig mot Pelle. I sin framfart 

puttar hon på allt som kommer i hennes väg. De kamrater som står i hennes väg får sig en 

putt, även en stol puttar hon omkull. Jag känner en frustration, att jag inte förutsåg händelsen 

snabbare. Jag vet ju av tidigare erfarenheter att när någon kommer nära Alva när hon leker 

händer det ofta något.  

Jag tar Alvas händer i mina och försöker förklara för henne att hon inte kan ta alla 

leksaker utan måste dela med sig lite till sina kamrater. När jag pratar med henne försöker jag 

få ögonkontakt men Alvas blick flackar runt på allt annat runt omkring. Det känns svårt att 

försöka prata med någon när man inte får kontakt. Jag undrar över varför jag håller på att tjata 

på henne då jag känner att jag ändå inte når fram med mitt budskap. Frustrationen jag kände 

finns kvar och den ökas på när jag inte får någon reaktion från Alva. Det verkar som hon 

redan glömt allt som nyss hände. Jag släpper iväg henne och hon går genast iväg för att 

fortsätta sin lek och lugnet lägger sig en stund igen.  

Klockan har tickat iväg och jag ser att det är dags för samlingen. Vi säger till barnen att 

börja städa undan för att vi ska kunna bädda och sedan ha samling. Alva står kvar vid sin hög 

av leksaker, hon gör inte en ansats till att städa. Lotta går till henne och tar en leksak från 

högen. Genast börjar Alva skrika och kastar sig mot Lotta. Lotta stoppar henne genom att böja 

sig ner och ta Alvas händer i sina händer. Då böjer Alva ner sitt huvud och försöker bita Lotta 

i handen. Lotta skriker till: ”Nej du får inte bitas”! Hon lyfter upp Alva så att Alvas ansikte 

kommer bort från Lotta. Troligtvis för att förhindra att hon ska bli biten.  

Vi sätter oss och börjar med samlingen. Alvas kropp är stel när hon sitter i Lottas knä. 

Hon försöker slingra sig ur greppet men Lotta håller i henne. Jag visar med en blick till Lotta 

att hon ska släppa Alva. Jag vill se vad Alva ska göra och är beredd på alla möjliga scenarion 

då jag inte vet om ilskan är kvar. Om den är kvar kommer hon då att låta den gå ut över de 

kamrater som sitter i hennes närhet? Jag vet inte varför jag egentligen vill låta Alva få 

möjligheten. Beror det på att jag vill att Alva ska lyckas? Lotta släpper taget om henne om än 
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tveksamt och genast flyttar Alva på sig. Hon kommer till mig och sätter sig i mitt knä. Jag 

låter henne sitta i mitt knä även om det blir lite besvärligt att hålla i samlingen samtidigt. Jag 

känner att just nu kanske det är precis vad Alva behöver, hon får sitta kvar i mitt knä. Varför 

gör jag som jag gör. Vad skulle ha hänt om Alva gick till handgriplighet mot en kamrat 

istället för de hon nu gjorde?  

Jag har tagit upp Alvas situation många gånger i arbetslaget då det är mest jag som 

känner en sådan stark oro över Alva och då har vi diskuterat våra olika sett att se på 

situationen. Vi har inte riktigt samma syn på att Alva behöver mer vägledning och stöd under 

sin dag på förskolan. Ibland tänker jag att jag kanske ser fel men någonstans känner jag ändå 

att det inte är så. Mina kollegor säger att de inte känner någon större oro, Alva är inte så 

gammal än. Det som bekymrar dem är att Alva kan agera aggressivt och då gå till anfall mot 

sina kamrater och att man inte alltid hinner med att stoppa henne då. Jag har ställt frågor som: 

Hur ska vi kunna hjälpa henne när hon blir arg? Vad är det hon leker? Hur ska vi kunna hjälpa 

henne med det sociala samspelet och vad rör sig i hennes tankar? Varför klarar hon inte av att 

bryta sin lek när de flesta andra klarar av det? Hur ska vi lägga upp vårt arbete för att vara ett 

steg före och så vidare? Det handlar inte enkom om Alva utan om alla 15 barn och allt som 

händer runtomkring. Jag vill att vi reflekterar tillsammans för att försöka enas om hur vi ska 

kunna hjälpa Alva. Jag vill också reflektera för att sätta ord på varför jag oroar mig. Även om 

vi inte har riktigt samma oro har reflektionerna ändå lett till att vi har kommit överens om att 

en av oss pedagoger alltid ska försöka vara i hennes närhet och vara ett steg före henne. Det 

låter bra när man skriver ner det på papper men det är inte så lätt att leva upp till. Är det så 

enkelt att jag genom att tala om min oro får med mig mina kollegor i mina tankar? Än så 

länge verkar inte de andra barnen reagera på något speciellt sätt när Alva är där men de utsätts 

ju för Alvas ilska, både i form av mindre hotande situationer och rena handgripligheter. 

Risken kan vara att Alva blir ett barn som de andra barnen kan vara rädda för om vi inte gör 

något åt situationen. Risken finns att Alva kan få en stämpel på sig om att vara det barn som 

bråkar och ställer till det för andra både hos oss pedagoger men också hos de andra barnens 

föräldrar.  
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4. Syfte 

Jag vill genom att skriva om mitt dilemma försöka ta reda på varför jag känner en sådan stark 

oro för just Alva. Inom förskolan möter vi ibland barn som väcker oro hos en del av oss 

pedagoger men inte hos alla. Jag vill med min berättelse försöka ta reda hur det kommer sig 

att vi kan se olika på samma situation. Mitt syfte är också att försöka sätta ord på min oro för 

att kunna formulera den. Jag känner att en del av min oro bottnar i att Alva snart ska upp till 

storbarnsavdelningen. Där är kraven på att kunna fungera i det sociala samspelet större än vad 

de kanske är på småbarnsavdelningen. Ska jag nu tänka än längre bort i framtiden hur 

kommer Alva att klara av att gå i skolan om hon inte kan klara av det sociala sampelet, om 

hon inte får hjälp med att läsa av de sociala koderna som är i vårt samhälle? Det är inte bara 

det sociala samspelet jag oroar mig över utan jag oroar mig även över Alvas agerande när 

någon kommer för nära hennes osynliga gräns. Jag blir provocerad av att jag inte förstår. Jag 

anser att jag med min arbetslivserfarenhet kanske borde ha än mer kunskap om hur jag ska 

göra för att hjälpa på bästa sätt.  

Jag har ytterligare ett syfte i denna essä, nämligen att lyfta fram och belysa vikten av 

reflektion. Jag anser att man genom reflektion kan se sådant man inte är medveten om. Jag 

vill därför även belysa hur viktigt det är att vi reflekterar över vårt arbete tillsammans för att 

kunna se över och eventuellt förändra vårt arbetssätt eller miljö.  

Det jag vill undersöka är: 

 Min oro för Alva. Varför är jag orolig när mina kollegor inte är det? Är den 

berättigad eller är det jag som överdriver? 

 Alvas beteende. Vad är det hos Alvas beteende som inte känns rätt? Varför är 

det så viktigt för mig att förstå hennes lek? Hur ska vi kunna ge Alva möjlighet 

att utveckla sin lekförmåga i samspel med andra barn? Hur ska vi kunna hjälpa 

Alva? 

 Reflektionens betydelse. Jag intresserar mig för reflektion som ett sätt att 

fördjupa min förståelse och mina kunskaper. Jag är dessutom intresserad av 

reflektion som en metod i arbetet och det kollegiala samarbetet på förskolan.  
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5. Metod 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete i en erfarenhetsbaserad essäform. Det är en metod 

av akademiskt skrivande som har utvecklats på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns 

högskola. Genom att skriva essä utgår jag från mina egna erfarenheter och min praktiska 

kunskap. I och med att jag låter litteratur, teorier och mina egna reflektioner mötas kan jag 

reflektera och få perspektiv på mitt dilemma, vilket leder mig till en ökad förståelse för min 

oro och möjlighet att synliggöra min praktiska kunskap. Den metod jag valt för att försöka 

besvara mina frågor är just reflektion. 

Genom att våga gå ut ur situationen för att se på mig själv där jag, subjektet, betraktar 

mig som ett objekt först då kan jag bli medveten om mitt handlande. Då kan jag förstå varför 

jag handlar som jag gör, eventuellt vilka konsekvenser det kan få, med andra ord få ihop orsak 

och verkan i ett sammanhang. Jag ska nu här försöka att göra just detta, ta ett kliv tillbaka, 

reflektera över varför jag oroar mig för Alva och varför jag handlar som jag gör i vissa 

situationer. Jag vill också försöka ta reda på hur det kommer sig att vi pedagoger inte har 

samma oro och försöka förstå varför jag blir frustrerad över känslan av att min erfarenhet inte 

känns tillräcklig. Jag vill också härmed tala om att alla namn som förekommer i texten är 

fingerade förutom mitt eget namn.  

 

5.1 Reflektion som metod 

I texten ”I begynnelsen var fantasin” tar filosofen Jonna Hjertström Lappalainen upp att 

människans förmåga att reflektera är en förmåga att stanna upp, betrakta våra känslor och 

instinkter genom att ta ett steg tillbaka. Det är också förmågan att reflektera som skiljer 

människan från djuren, med hjälp av den förmågan kan människan organisera och 

effektivisera sitt sätt att förhålla sig till sina begär eller instinkter (Hjertström Lappalainen, 

2009, s.18). Vår förmåga att sätta ord på våra tankar och att reflektera tillsammans med 

kollegor gör det möjligt att se saken ur andra synvinklar. När vi gemensamt reflekterar över 

våra tankar kring ett barn kan det leda oss vidare i vårt sätt att förändra eller organisera vårt 

arbete kring just det barnets behov. 

Genom reflektion kan man synliggöra sin kunskap och förstå varför man handlar som 

man gör, det är något Hjertström Lappalainen tar upp i artikeln ”Tänkandes gryning” som hon 

skrivit tillsammans med filosofen Eva Schwarz. De hävdar att det är viktigt att ta ett kliv ur 

situationen för att kunna betrakta sin verksamhet kritiskt. Detta för att man ska bli medveten 
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om varför man handlar på ett visst sätt (Hjertström Lappalainen, Schwarz, 2011, s.99). Jag 

instämmer helt med dem och jag tror att det är en av orsakerna till att jag vill att vi ska 

reflektera över Alvas situation. Vi handlar många gånger utifrån våra erfarenheter ofta på ren 

rutin utan att alltid vara medvetna om vad det är vi gör. Då vi reflekterar tillsammans kan jag 

även få syn på vad det är jag eller vi gör i olika situationer och på vilket sätt vi löser dessa. Vi 

får syn på vår erfarenhet men genom att använda tanken kan vi även utvecklas och vår 

kunskap växer. Då jag inte riktigt förstår vad min oro egentligen står för, är just reflektion ett 

hjälpmedel för mig att försöka förstå. Det är för mig ett verktyg jag använder mig av i min 

jakt på att kunna sätta ord på min oro. 

 

6. Min oro över Alva 

Vår barngrupp består av 15 barn i ålder ett till tre år och alla barn har sina egenskaper. Vad är 

det då för speciellt med Alva som får mig att fundera eller känna den oro jag gör? Vad är det 

för oro jag känner och varför är det jag som känner oron så starkt när inte någon av de andra 

pedagogerna gör det? Jag har arbetat på förskolor som barnskötare i över 30 år både i 

barngrupp, men också som resurs för barn i behov av stöd på olika grunder. Jag har varit 

resurs för barn som haft en diagnos, men även arbetat som resurs där barn inte haft diagnos. 

Jag anser att jag genom min erfarenhet lättare kan uppmärksamma barn i behov av stöd men i 

mitt dilemma undrar jag om det kanske är så att jag är överkänslig och ser saker som inte 

finns. 

Barnpsykologen Marie-Louise Folkman beskriver i sin bok Utagerande och inåtvända 

barn - Det pedagogiska samspelets möjligheter i förskolan beteenden som jag kan känna igen 

hos Alvas beteende. Folkman tar upp att känslomässiga svårigheter och bristande socialt 

samspel är vanliga beteendemönster hos det inåtvända barnet, till exempel att barn visar på 

starka aggressioner eller drar sig undan andra barn (Folkman, 1998, s.54). Ser jag nu på Alva 

så leker hon ensam, tar inte kontakt med andra barn och agerar med ilska när någon kommer 

för nära. Med andra ord kan jag här se att hon saknar det sociala samspelet. Alva drar sig 

undan i sin egen värld, hon får aggressioner när någon kommer för nära henne och går då till 

angrepp. Jag vet att det är lätt att ett barn som handlar aggressivt gentemot andra lättare blir 

uppmärksammade än barn som drar sig undan.  

Här tror jag att jag nu börjar närma mig varför jag har sådan oro för Alva. Jag kan se att 

Alva har sociala och emotionella svårigheter i möten med andra, något jag kommer att gå in 
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på lite längre fram i texten. Jag har en tro om att ju tidigare vi upptäcker dessa problem kan vi 

lättare förbygga och reparera det.  

Jag tror att det kan vara en av anledningarna till att jag känner en frustration. Jag prövar 

olika metoder med hjälp av mina tidigare praktiska kunskaper om hur man kan ge stöd till 

barn. De metoder jag prövat är till exempel att använda mig av stödtecken då Alva inte 

kommunicerar och jag vill förstärka hennes språk. Mina erfarenheter då jag arbetat som resurs 

är att stödtecken stärker alla barn i deras språkutveckling. Vi delar in oss i mindre grupper så 

ofta vi kan för att det ska bli lugnare och ge mer tid till varje enskilt barn Jag har försökt att 

visa på positiv bekräftelse och förstärkt det som går bra, men det känns ändå inte som jag når 

fram som jag vill. Det jag kände var att mina praktiska kunskaper inte räckte för att kunna 

förstå vad Alva har för behov av stöd. Jag blev frusterad och undrade om jag gjorde rätt eller 

fel i mitt sätt att bemöta Alva. Efter att ha läst Folkmans bok förstår jag mer varför jag kände 

en oro. Jag förstår även att min känsla av otillräcklighet bottnar i att jag inte vet om jag gjorde 

rätt i mitt handlande.   

Folkman har i sitt arbete som förskolepsykolog följt arbetet med barn i behov av stöd 

inom barnomsorgen, där hon genom intervjuer med pedagoger på förskolor, tagit upp hur 

pedagoger möter barn med olika behov och vilka svårigheter det kan innebära. Hon skriver 

bland annat: ”Det som framträdde tydligast var en egen otillräcklighet och en unge som inte 

mådde bra” hon tar också upp att just arbetet med barn som har stora problem tar mycket av 

ens energi rent känslomässigt. Känslor som vanmakt, sorg, ilska och skuld är inte ovanligt och 

den känslan finns kvar även efter att arbetsdagen är slut (Folkman, 1998, s.171).  

Jag känner att jag börjar förstå vad min frustration består av. Det är just otillräcklig jag 

känner mig då jag inte har någon generell regel som säger hur jag ska agera. Likaså kan det ta 

tid innan det syns att situationen förbättras och under tiden börjar jag fundera på om jag 

handlar rätt eller fel. Jag tänker på när jag skulle försöka få Alva att ställa in cykeln då vi 

skulle gå in från gården. Jag försökte först med att hon skulle köra in cykeln själv, när det inte 

fungerade hjälpte jag till. Jag fick lyfta av henne från cykeln och hon protesterar genom att 

sätta sig på marken med ett ”Nej”, så här fortsatte det ända tills hon satt i mitt knä då jag 

hjälpte henne av med ytterkläderna. Likaså när jag skulle tillrättavisa henne när Pelle hade 

tagit en bil från Alvas hög. Jag lät min harang av ord komma fast jag såg att Alva inte verkade 

ta in det jag sa. Var det rätt eller var det fel sätt?  

Hade jag kunnat göra på något annat vis är en fråga jag ofta ställer mig när jag hamnar i 

sådana här situationer. Just känslan av skuld, sorg och vanmakt är något som finns kvar hos 
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mig även efter en arbetsdag inser jag nu. Jag känner detta på grund av att jag inte vet om jag 

gör rätt eller fel. Jag känner en sorg då jag inte når fram helt till Alva även om jag gör det i 

vissa situationer. Jag känner en skuld då jag upplever att jag inte vet vilka som är Alvas behov 

och en vanmakt av att inte veta vad jag ska göra. 

Folkman tar även upp att behovet av stöd i detta arbete finns oavsett om man har lång 

eller kort yrkeserfarenhet. Det handlar inte om att man har misslyckats eller är inkompetent. 

Man behöver få tid att reflektera över sitt eget förhållningssätt och få möjlighet att sätta ord på 

sina känslor för barnet och situationen tillsammans i arbetslaget, i synnerhet när man arbetar 

med barn med kontaktsvårigheter. Man kan också behöva prata och reflektera med någon 

utomstående för att få hjälp att se små framsteg som knappt är synbara för en själv (Folkman, 

1998, s.179-180). När jag läser detta kan jag nu förstå varför jag vill reflektera med mina 

kollegor. Jag ser nu tydligt att mitt behov att reflektera både över mig själv men också 

tillsammans med mina kollegor hänger samman med att jag vill kunna formulera min oro, jag 

vill se över våra olika sätt att bemöta Alva, för att försöka komma närmre de behov av stöd 

hon har.  

 

7. Mitt agerande 

När jag nu blickar tillbaka på min händelse ställer jag mig frågan - varför sände jag Lotta en 

signal om att hon skulle släppa Alva? Vad var det jag ville egentligen? Ville jag se om Alva 

fortfarande var arg och vad som skulle ske om det var så? Även om jag själv inte var hundra 

procent säker på vad som skulle ske, ville jag ge Alva chansen att känna att jag litade på 

henne. Jag kan nu se att jag verkligen ville ge Alva en chans att få känna att hon hade mitt 

förtroende, att jag litade på henne. Jag ville att hon skulle förstå att jag inte trodde att hon 

skulle göra någon annan illa även om hon fortfarande var arg. Jag ville ge henne valet att få 

sätta sig där hon själv ville sitta. Jag ville inte att hon skulle känna att hon var fasthållen för 

att vi var rädda att hon skulle skada någon annan. Specialpedagog Emilie Kinge skriver i 

kapitlet ”Bokstavsbarnen” i boken I sikte på förskolan - barn i behov av stöd att barn med ett 

avvikande beteende behöver få positiv bekräftelse för att kunna skapa sig en god självbild 

(Sandberg 2009, s. 98). Det är just en god självbild jag vill att Alva ska få. Jag vill att hon ska 

känna att hon duger som hon är. Jag vet inte om jag i just det här läget ger henne en positiv 

bekräftelse direkt men indirekt känner jag att jag gör just det. Genom att visa att jag litar på 

henne när Lotta släpper taget om henne hoppas jag att Alva ska känna min tillit till sin egen 

förmåga.  
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Barnpsykologen Margareta Öhman tar upp i boken Empati genom lek och språk om 

förmågan att leva sig in i en annan persons känsloupplevelser, empati. Ordet empati kommer 

från grekiskans empatheia, em = med, patheia = att känna, så direkt översatt betyder det 

”känna med”. Hon säger att det är viktigt att kunna leva sig in i en annan persons känslor för 

att förstå hur denne upplever det. Det innebär inte att man själv känner eller upplever samma 

sak (Öhman, 2003, s.29). Hon säger vidare att det inte enkom handlar om att leva sig in i den 

andres känslor utan det handlar även om att man har en handlingskraft. Det vill säga att man 

genom att leva sig in i den andres känslor har en vilja att göra något för att hjälpa denne. Jag 

kan i just den här situationen tänka mig att det var just det jag gjorde när jag signalerade till 

Lotta att släppa Alva.  

När jag nu ser tillbaka på situationen förstår jag mer varför jag valde att agera som jag 

gjorde. Jag såg på Alvas kroppspråk hur obehagligt hon upplevde det att sitta fasthållen. Jag 

kunde leva mig in i hur Alva kände det när hon satt fasthållen, vilket i sig inte var något jag 

tyckte var konstigt, men jag såg att Alva kände sig illa till mods. Jag kunde genom mina 

tidigare erfarenheter med Alva i sådana här situationer förstå att jag genom att visa Alva att 

jag litade på hennes förmåga låta henne känna just det. Jag ville bemöta henne genom att visa 

att jag litar på dig, att hon inte skulle göra någon illa även om hon fortfarande var arg. Jag kan 

i efterhand undra över vad som skulle hänt om Alva gick till handgriplighet mot någon 

kamrat? Skulle jag då tycka att jag gjorde rätt?  

Tänk om Alva i ren ilska över att först fått avsluta sitt samlande och sedan tvingas att 

sitta med på samlingen kände sig så kränkt att någon hade fått sig en knuff eller kanske till 

och med blivit biten. Skulle inte en sådan situation kunna få till följd att Alva återigen kände 

ett misslyckande som kanske vore än tyngre för henne att bära? Troligtvis skulle både Alva 

och jag uppleva ett misslyckande om det hade blivit så. Alva skulle återigen fått tillsägelser 

och påpekande om att hon gjort fel och jag skulle ha känt att mitt omdöme inte var rätt. Även 

om jag inte var säker på utgången av mitt agerande var min motivation stor att ge Alva tillit 

till att klara av situationen. Öhman säger att just motivationen, handlingskraften som 

forskarna kallar prosocialt beteende, kommer just från ens tidigare positiva erfarenheter av 

omsorg, tröst och en stark känsla av ansvar och sin skyldighet att ingripa (Öhman, 2003,s.29).   

Bara genom att se tillbaka på min berättelse kan jag nu se att jag och Alva har vårt eget 

sätt att interagera. Jag ger Lotta en blick som talar om att hon ska släppa Alva. Alvas blick 

fångar jag med hjälp av min ögonkontakt. Jag släpper inte min blick från Alva utan följer 

henne helt med blicken. Jag tror att Alva känner att jag både ser henne och litar på henne i det 
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ögonblicket. Tar jag och tittar på situationen när vi skulle gå in från gården och ser tillbaka på 

när hon protesterade vid ingång och vid avklädningen så är det mer ett lamt protesterande. Jag 

tror det beror på att jag finns där oavsett hennes humör. När jag säger åt henne att vi ska gå in 

sträcker jag samtidigt fram min hand för att visa att här är jag, jag väntar på dig, jag ser dig. 

Vid avklädningen protesterade hon men samtidigt fanns det en känsla av ömsesidighet när jag 

hjälpte henne. En situation som både jag och Alva verkade uppskatta. Mina tidigare 

erfarenheter säger att bara genom att visa ett barn, jag vet att du är arg och det får man vara 

men man får inte agera som man vill bara därför, jag tycker om dig även då du gjort något 

tokigt, skapar man en tillit till varandra. Genom att stärka barnets självkänsla på ett positivt 

vis stärker man deras självbild. Det ligger en hel del sanning i ordspråket ”Barn gör inte som 

man säger de gör som man gör!” och vi pedagoger är förebilder för barnen. De ser hur vi är 

mot varandra men också hur man bemöter andra barn och upplever dessutom hur de själva 

blir bemötta. Enligt Öhman måste man som pedagog vara medveten om sina motiv som styr 

ens handlanden, för att förstå hur man påverkar barnet.  

Öhman talar om två tidsperspektiv i handlandet med barn, ett här och nu perspektiv som 

är det spontana handlandet. Där utgår man från den kunskap man har om barnet och sin 

intuition om vilket behov och vilken metod som är mest lämpad i just den situationen. Det 

andra perspektivet är mer övergripande, ett långsiktigt perspektiv. Där reflekterar man över 

hur verksamheten påverkar barnet och hur ens egna förhållningssätt kan anpassas efter barnets 

behov (Öhman, 2003, s.55). I min vilja att visa Alva att jag litade på henne i 

samlingssituationen utgick jag från just ett här och nu perspektiv. Jag ser nu i efterhand när 

jag reflekterar över situationen att jag här använde mig av min praktiska kunskap och min 

klokhet. I mina tidigare möten med Alva i svåra situationer har jag lärt mig att bara genom att 

bekräfta Alva och visa att jag bryr mig om henne, gör att hon agerar annorlunda. Det är alltså 

mina tidigare erfarenheter i situationer som denna och min relation till Alva som gör att jag 

vågar lita på henne.  

Här tar jag även hjälp av Daniel N. Sterns teorier, professor i psykiatri och psykologi, 

från boken Ett litet barns dagbok om det han kallar för det inre landskapet, det subjektiva 

självets förmåga, som handlar om att man kan dela sitt inre med andra. Utifrån det samspel 

och upplevelser som ens omgivning skapar bygger man upp sitt inre landskap. Omgivningens 

syn på en och det bemötande man får är det som avgör hur man kommer att tro på sin förmåga 

och sig själv. Med andra ord ens inre landskap är de känslor och den uppfattning man har om 

sig själv och om sin omgivning. När man blir medveten om att ens egna och andras inre 
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landskap kan se olika ut men också lika först då kan man tolka andras handlingar. Enligt Stern 

är det vad filosofer kallar teorin om skilda medvetanden (Stern, 1990, s.121-123). Jag kan 

leva mig in i hur Alva känner det när hon sitter fasthållen. Alva har delat med sig av sitt inre 

landskap och jag förstår det, men mitt inre landskap ser inte lika ut. Någonstans där tror jag att 

Alva förstår att våra inre landskap ser olika ut men hon ser på mitt kroppsspråk att jag förstår 

hur hon känner. Därför kan hon tolka min handling som är, jag vet att du är arg men jag litar 

på dig här och nu. Med andra ord tror jag att Alva känner att jag förstår henne, hon ser 

troligtvis på mitt kroppsspråk som jag tror visar henne att jag har tillit till att hon ska klara av 

situationen. När jag ger Alva förtroendet känner hon att hon får det och hon tar ett eget ansvar 

för sitt handlande. Min klokhet säger att när jag visar Alva att jag har förtroende för henne att 

klara av situationen växer hon som människa. När jag ger Alva chansen att lyckas ökar jag 

hennes möjlighet att våga tro på sin förmåga och självkänslan växer. Det får mig att återigen 

tänka på hur viktigt samspelet är, hur avgörande det kan vara för hur utvecklingen påverkas 

på ett positivt sätt. 

 

8. Att förstå Alva 

Jag har, som jag skrev tidigare, arbetat som resurs till barn som haft olika diagnoser till 

exempel Downs syndrom, mindre hjärnskada, autism och ADHD. Jag har också arbetat som 

resurs där det inte funnits någon diagnos men där barnet har haft ett avvikande beteende, som 

behövt stöd bland annat med språket och det sociala samspelet. Jag har försökt använda mig 

av den kunskapen när jag arbetar med Alva. I mitt dilemma kan jag leva mig in i Alvas 

känslor, jag förstår att hon är arg och vet hur det känns att vara arg. Jag kan i en del händelser 

förstå hennes ilska men lika ofta förstår jag inte vad det är som gör henne arg. Då jag inte 

alltid förstår varför Alva beter sig som hon gör både med sin lek, men också hennes 

avskärmning från andra barn, har jag svårt att förstå vilka behov Alva har. Det som gör att jag 

anser det svårt är att hon har ett beteende som är en blandning av många olika orsaker. Jag vet 

bara att hon har ett behov av något. Är det därför som jag känner frustration? 

Eva Johannessen, vid Institutet för specialpedagogik, Universitetet i Oslo, skriver bland annat: 

 

Att tidigt upptäcka och känna igen tecken på sociala och emotionella 

problem kan bidra till att vi ger barnet möjligheten att tillägna sig en mer 

nyanserad beteenderepertoar, vi ger barnet möjlighet att välja alternativa 

vägar (Johannessen, 1995, s.11).  
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Hon skriver vidare att man kan se en del likheter hos barn med socio-emotionella problem, 

men varje barn är unikt och någon generell mall finns inte. Hon har i sin forskning inom detta 

område ändå sammanställt idealtyper som visar på generella drag – Bråkstaken, ett barn som 

beskrivs som självständig, lekförstörare och tuff. Denne bråkar ofta och förstår inte de andras 

sociala inviter. Fegisen, där kännetecknen är osjälvständig, gnällig och klängig. Denne gillar 

inte förändringar. Särlingen, vars kännetecken är antingen ointelligenta (dumma) eller 

intelligenta. Den intelligenta särlingen kan ses som en liten professor som helst vill leka för 

sig själv och som är helt inne i sitt utan minsta tillstymmelse till att bry sig om vad andra 

tycker (Johannessen, 1995, s. 53-54). När jag läste Johannessens beskrivningar kan jag se att 

många av de olika beteendena skulle passa in på Alva. Hon drar sig undan sina kamrater, 

leker helst sin lek ensam på en plats där hon inte blir störd. Där sitter hon och plockar ihop 

sakerna som om hon sedan utforskar, hur dessa föremål kan passa ihop genom att stapla upp 

dem på hög. Hon utforskar och undersöker lite som en professor eller forskare. Hon reagerar 

också aggressivt när någon kommer för nära henne, genom att attackera kamrater eller 

försvara sitt revir och hon skulle kunna uppfattas som en bråkstake. Det som känns mest likt 

Alva, när jag ser på hennes beteende, är den intelligenta särlingen - den lilla professorn. 

Här får jag återvända till min känsla av att jag upplever det som att Alva har ett behov 

av något som jag inte visste vad det var för behov. Nu kan jag sätta ord på vilka behov jag tror 

att hon har. Jag ser att hon behöver få just den möjligheten att finna andra sätt att lösa vissa 

situationer. Exempelvis behöver hon hjälp med att förstå vad lek är och försöka förstå andras 

perspektiv.  

 

9. Leken en möjlig väg till samspel 

 

9.1 Vad är lek? 

Ser jag tillbaks på mitt dilemma funderar jag över varför det är så viktigt för mig att försöka 

förstå Alvas lek. Hon leker ju ändå någon form av lek, eller kan man inte kalla det för lek? 

Under alla mina år i yrket har jag fått höra från många olika håll om hur viktig leken är. I vår 

läroplan står det tydligt ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande” (Lpfö 98/2010, 

s.6). Jag tror att om jag kan förstå varför Alva leker som hon gör så kommer jag närmre 

hennes behov. Då kan jag ge henne det stöd hon verkar behöva så väl. Min praktiska kunskap 
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är den att barn lär sig en massa genom lek. I vår läroplan står det dessutom att ”barn söker och 

erövrar kunskap genom lek” (Lpfö 98/2010, s.6).  

För att börja någonstans i mitt resonemang vill jag först försöka säga något om hur 

komplext det vi kallar för lek är. För att kunna göra det tar jag hjälp av Birgitta Knutsdotter 

Olofssons teorier om lek. I sin bok I lekens värld skriver hon att när man leker rör man sig 

mellan olika världar (Knutsdotter Olofsson, 1992, s.2). Man måste kunna tolka verkligheten 

som den vore något annat än vad den egentligen är. De flesta går in i dessa världar utan att 

vara medvetna om det. Har jag förstått det rätt ser jag det så här - Pelle och Lisa leker 

mamma, pappa och barn tillsammans. När Pelle får rollen som mamma intar han den rollen 

utifrån sin erfarenhet genom sin verklighet och blir mamma, där och då. Då vi tilldelas roller i 

leken förändrar vi våra röstlägen till de nya rollerna. Vi kan kliva in och ur rollen i leken och 

vår verklighet. Något som Knutsdotter Olofsson också tar upp som är viktigt för att kunna 

leka, är att kunna tyda leksignaler. Med hjälp av dessa kan vi förstå om det är på riktigt eller 

inte. Det finns många olika sätt att visa leksignaler på, man kan till exempel använda sig av 

språket genom att säga, vi låtsas men också genom att visa med ett leende eller en glimt i ögat 

(Knutsdotter Olofsson, 1992, s.4). Jag kommer att tänka på alla de gånger vi på förskolan har 

lekt jaga lekar där jag med mörk röst sagt till några barn, ”Nu kommer jag och tar er”. Alla 

barnen springer snabbt iväg ofta med skrattet i halsen. Någon rädsla visar de inte. Jag har dels 

genom att förändra min röst men också för att jag har ett glatt ansiktsuttryck när jag säger det, 

gjort så att barnen kan tolka att det bara är en lek. I Knutsdotter Olofssons försök att beskriva 

lek visar det sig inte vara så enkelt. Allt man kan beskriva som lek kan även beskrivas som 

motsatsen. Jag citerar här några av hennes beskrivningar. 

 

 Lek är både på riktigt och på låtsas. Den är på riktigt innanför 

lekramen men på låtsas sedd utifrån. 

 Lek innebär både närhet och distans. Det man lekt har man 

upplevt och ändå inte upplevt. 

 Man kan göra saker på riktigt under täckmantel att det är lek 

 Man kan göra saker på lek fast det ser ut som på riktigt 

 Lek är både glädje och djupt allvar 

(Knutsdotter Olofsson, 1991, s.19) 
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Hon säger vidare för att kunna leka behövs samförstånd, ömsesidighet och turtagning, i 

samspel växer leken fram (Knutsdotter Olofsson, 1991, s.23-24). Här vill jag knyta till mina 

tidigare ord som jag tog upp i mitt syfte, dessa beteenden är det jag menar är vad vårt 

samhälle kräver av oss. Utan dessa oskrivna regler ses man inte lika lätt som en god 

medborgare. Man kan ha svårt att bli accepterad när man inte klarar av att läsa sociala koder, 

vilket gör det svårare att fungera i samhället. Det kan leda till att man blir sedd som en udda 

figur som kan ha svårt att passa in i den norm som står för det normala i vårt samhälle.  

När jag ser på Alvas sätt att leka kan jag inte se vare sig samförstånd, ömsesidighet eller 

turtagning. Hon väljer att vara för sig själv och ingen får störa henne. När vi är ute på gården 

är hon ofta för sig själv, antingen sitter hon på en cykel eller så sitter hon på någon avskild 

plats där hon samlar på allt hon hittar. Jag tänker på när hon samlar ihop allt hon kan komma 

åt och sedan bygger ihop det i en stor hög. Hur hon blir arg om någon kommer för nära 

hennes osynliga gräns. Alva verkar inte alls förstå att man kan samspela med andra. De få 

gånger jag ser ett samförstånd är mellan Alva och någon pedagog. Kan det vara därför hon 

inte leker med andra barn? Hon klarar inte av att leka då hon inte vet vad hon ska ha sina 

kamrater till. Alva ser kanske inte sina kamrater som kamrater utan de bara finns där likt en 

möbel i rummet.  

Vidare tar Knutsdotter Olofsson upp lekens betydelse i sin bok där hon säger att man 

bland annat genom lek dels kan uttrycka, öva och pröva sina känslor. Detta hjälper en att 

utveckla dessa. Hon säger även att leken främjar barns tankeutveckling, språkutveckling och 

sociala samvaro (Knutsdotter Olofsson, 1991, s.143-147).  

Återigen kommer mina tankar in på hur Alva leker. Får Alva möjligheten att utveckla 

sitt språk då hon inte leker med andra? Jag tror att hennes möjlighet att utveckla språket blir 

begränsat. Hon kommunicerar inte med andra genom tal utan bara genom kroppsspråk. De 

fåtal gånger hon använder sig av språket är när hon blir arg. När jag ser Alva sitta på golvet 

förstår jag att hon behöver hjälp med att leka för att hon ska få en möjlighet att utvecklas 

genom lek. Hon behöver någon som kan utmana hennes tankar och möjlighet att uttrycka sig. 

När Alva leker finns ingen där som frågar henne om vad hon gör, eller hur hon tänker. Om 

ingen ställer sådana frågor hur ska då hennes tankar kunna utvecklas? Vem eller vad 

stimulerar och utmanar hennes tankar i hennes ensamhet? Jag kan också fundera över hur 

Alva skulle kunna öva och pröva sina känslor på annat sätt än som hon gör. I lekens värld kan 

man pröva olika roller och kan då leva sig in i olika känslotillstånd till exempel genom att 

leka arg eller ledsen. Om vi inte hjälper Alva att lära sig leka hur ska hon då kunna förstå 
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social samvaro, utveckla språket, sina tankar och förstå både sina egna men även andras 

känslor? De förutsättningar som behövs för lek är sådana som behövs även i andra sociala 

sammanhang. Återigen kan jag här säga hur viktig leken är och börjar förstå varför jag har 

funderingar kring just Alvas sätt att leka. Jag är helt enkelt osäker över att hon inte ska lära sig 

något, eller i alla fall att hon missar mycket som man kan få via leken 

 

9.2 Lekens villkor 

När jag själv tänker på lek kommer många minnen tillbaka från min barndom. Jag minns att 

jag och mina kamrater lekte så fort vi hade möjlighet, när man slapp kraven att läsa läxor, gå 

och lägga sig eller andra måsten som de vuxna sa åt en att göra. Det var ofta just det som mest 

störde vår lekvärld. För min del är lek en sådan självklarhet att jag inte alltid reflekterar över 

att det kan se annorlunda ut för en del barn. Leken är nog något vi vuxna tar för givet att barn 

gör. Men om man saknar den kompetensen för lek kan den inte utvecklas av sig självt. Jag ser 

att Alva saknar just lekkompetens. Hon saknar förmågan till ömsesidighet, turtagning och 

samförstånd. Efter att ha läst vad Knutsdotter Olofsson skriver om lek förstår jag varför jag 

vill förstå Alvas lek. Om jag kan förstå hennes lek kanske jag kan närma mig henne och vara 

med i hennes lek. Men kan jag tvinga henne att leka? Är det vad jag vill? Nej jag vill ge henne 

möjligheten att upptäcka meningen med lek. När jag blickar tillbaka till min händelse och min 

fundering kring Alvas lek och om det verkligen är en lek, kan jag nu i alla fall säga att det inte 

är en social lek. Även om Alva samlar och bygger är hon alltid ensam. Jag vill inte ändra på 

hennes sätt att vara. Vad jag vill är att ge henne de förutsättningar hon behöver för att kunna 

leka så hon kan upptäcka leken och den glädje man kan känna, när man leker tillsammans 

med andra. För att jag ska kunna göra det måste jag bland annat se vilken form av lek hon är 

kapabel till och som lockar henne till glädje. 

  

9.3 När social lek fattas 

När man försöker hitta litteratur om lek finns det oändligt mycket om just barns lek och 

lekutveckling och vilket bra redskap det är att använda sig av för att till exempel bearbeta 

svåra känslor eller händelser. Jag ska här med hjälp av litteraturen, försöka förstå hur man kan 

hjälpa ett barn som inte kan leka eller om man som i mitt dilemma har en Alva som väljer bort 

andra, som bara samlar material. Jag tror nu att jag kan närma mig min fråga och få fram 

några svar på Varför är det så viktigt för mig att förstå vad Alva leker?  
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Det första som slår mig är att social lek innebär att man måste vara nyfiken på andra, det 

krävs närvaro av vuxna, man måste ha en känsla för lek, klara av samvaro och finna lekrum 

och lekro. Om jag nu ska se på Alvas situation när hon leker finns ingen nyfikenhet för andra 

barn, vi vuxna är på sätt och vis närvarande men inte i samspel med henne och jag undrar om 

hon har känsla för lek. Psykologen Marie-Louise Folkman och specialpedagog Eva Svedin 

säger i sin bok Barn som inte leker-Från ensamhet till social lek att när leken inte fungerar 

utgår man oftast ifrån att barnet måste lära sig den sociala lekens regler. Enligt dem ska man 

inte börja där utan den sociala leken växer fram i relationen till de vuxna. Genom att de vuxna 

bygger upp barnets tillit kan man få barnet att våga leka med andra barn (Folkman & Svedin, 

2003, s.22). Min känsla är att jag inte varit fel ute då jag ansett att det är viktigt att jag bygger 

upp en relation till Alva så hon känner en tillit till mig. För att jag ska kunna hjälpa Alva att 

leka måste jag på något sätt väcka hennes nyfikenhet och lust till lek och bör då utgå från 

hennes intressen och behov. Vad är Alva intresserad av, vilken sorts lek behöver hon och hur 

ska jag väcka hennes lust? Jag skrev i min händelse att det kändes som att Alva hade en 

bubbla omkring sig när hon lekte. Det är den jag vill spräcka eller i alla fall peta hål på. Ett 

uttryck som jag för länge sedan hörde på en föreläsning med Margerata Öhman angående 

barn och lek och som fastnat i mitt huvud är ”att tända barnens stjärneögon”. Jag blev även 

påmind om detta uttryck då jag läste Folkmans men även Folkman & Svedins bok där det 

nämner just detta uttryck som är myntat av förskoleläraren Lou Rossling (Folkman & Svedin, 

2003, s.31). Jag vill tända Alvas stjärneögon och kanske kan jag lyckas med det genom att gå 

tillbaka till det lilla barnets första lekar. Även om Alva verkar vara nöjd med att leka själv 

kanske jag kan locka fram leklusten om jag finner något som intresserar henne och som ger 

henne möjlighet och mening till social samvaro. 

Folkman & Svedin säger likaledes att när barn inte leker kan basen i den första sociala 

leken saknas. Bland annat: 

 

 Nyfikenheten inför andra 

 Att vilja stanna kvar i leken 

 Vad är det att låtsas 

 

När dessa inte finns är det svårt att skapa goda möten med andra (Folkman & Svedin, 2003, 

s.44). De skriver vidare, för att locka till lek är det viktigt att man tar reda på vad barnet finner 

roligt och att man funderar på vilka lekar man ska skapa förutsättningar för och uppmuntra 
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(Folkman & Svedin, 2003, s.47). Alva verkar inte ha nyfikenheten för kamrater, hon kanske 

inte förstår vad det är att låtsas. Nu är ju Alva inte mer än tre år men kan det vara så att hon 

saknar just den första leken att det är därför hon inte förstår lek? Vad jag menar den lek man 

leker med spädbarn. Till exempel när man vid skötbordet leker titt-ut, eller när man sträcker 

ut sin tunga mot barnet och man ser hur denne iakttar en och sedan själv visar sin tunga. 

Dessa lekar skapar en gemenskap till ett lekfullt samspel och gör att barnet får en 

medvetenhet om vad lek är. Kan det vara så att hon inte förstår vad lek är för att hon saknar 

den första sociala lekens förmågor?  Kan det vara en möjlighet för mig att få Alva att förstå 

att vi leker genom att leka just sådana tidiga lekar som man gör med det lilla barnet? När vi 

försökt få med Alva i leken har våra ambitioner varit för höga då vi har utgått från hennes 

ålder och inte från hennes nivå eller behov. Kanske det beror på våra egna tankar kring vad vi 

tycker är roligt då vi utgår från våra minnen från vår barndoms lekar.  

 

10. Kollektiv reflektion 

 

10.1 Förskolans uppdrag 

Vi som arbetar på förskolan har ett uppdrag som beskrivs i läroplanen för förskolan. Genom 

den läggs fokus på utveckling och lärandet utifrån varje enskilt barns behov att få utveckla det 

i sin takt och utifrån sin egen förmåga. Det står bland annat att:  

 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 

den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnets 

erfarenheter, intressen, behov och åsikter (Lpfö 98/2010, s.9). 

 

Verksamheten ska alltså utgå från varje barns olika behov, intressen och förutsättningar. Jag 

anser att det vi gör inte är tillräckligt för Alva. Jag anser därför att vi inte följer läroplanen. 

Peder Haug professor i pedagogik säger, för att se det ur ett inkluderat perspektiv måste man 

ställa sig frågan: För att barnen ska tillgodogöra sig verksamheten, vad kan man göra 

annorlunda? (Haug, 1998, s.46). Enligt mig verkar Alva vara ett barn som inte klarar av den 

verksamhet vi erbjuder och jag vill att vi försöker se vad vi kan göra för att ändra på den så att 

det även ska fungera efter Alvas förutsättningar. Jag ser något som mina kollegor inte verkar 

se och jag har svårt att formulera min oro för mina kollegor. Alva verkar i sig inte direkt 

störas av att leka ensam utan verkar snarare välja just ensamhet. Trots det vill jag ge henne 
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möjligheten att upptäcka den glädje man kan känna när man leker tillsammans med andra. Det 

står även i vår läroplan att:  

 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få 

detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar 

(Lpfö-98/2010, s. 5).  

 

För att vi ska kunna leva upp till det ställs det höga krav på oss pedagoger. Vi måste ha 

kunskapen att se på vår verksamhet utifrån ett barnperspektiv. Min tolkning är att för att 

kunna se verksamheten ur ett barnperspektiv behöver vi förstå varje barns handling. Vi måste 

även kunna leva oss in i och ta hänsyn till varje barns tankar och känslor för att kunna utforma 

verksamheten, med hänsyn till varje barns utvecklingsnivå och behov. Vad jag undrar över är 

hur vi ska klara av detta uppdrag när man som jag i mitt dilemma, inte kan sätta fingret på vad 

för behov av stöd Alva har, hur ska jag då lyckas med uppdraget? Anette Sandberg och 

Martina Norling tar upp den tysta kunskapen i kapitlet ”Pedagogiskt stöd och pedagogiska 

metoder” i boken Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd där det beskriver 

svårigheterna kollegor emellan möter då vår kompetens och erfarenhet skiljer sig åt. De 

beskriver den tysta kunskapen utifrån Polanyis definition som menar att begreppet syftar på 

att människan har en begränsad förmåga att kritiskt och öppet lyfta fram det kunnande och 

den kunskap som finns inom ett område eller yrke. För att vi ska kunna förmedla vår tysta 

kunskap måste vi kunna sätta ord på den (Sandberg & Norling, 2009, s.42). Jag har svårt att 

beskriva vad det är jag ser för mina kollegor men jag vet att reflektion är för mig en möjlighet 

att se sådant jag inte är medveten om. Reflektion är en metod vi använder oss av då vi till 

exempel planerar vår verksamhet utifrån varje barns enskilda behov men också utifrån 

barngruppen. För att kunna synliggöra barnens intressen använder vi oss bland annat av 

observationer och dokumentation. På så sätt kan vi se vilka barnens intressen är och det ger 

oss möjligheten att planera olika projekt eller teman utifrån dessa. När vi samlat ihop material 

tittar vi tillsammans för att diskutera vad vi ser för att sedan komma fram till hur arbetet ska 

gå vidare. Det ger oss möjligheten att fullfölja det uppdrag vi idag har i förskolan. I vår 

läroplan står det: 
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Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma 

om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som 

behövs vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, 

utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan (Lpfö-98/2010, 

s.14).  

 

Reflektion är för mig ett verktyg som gör det möjligt för oss att lyfta tankar och idéer, vilket 

kan hjälpa oss att se en grupp barn eller ett barn ur olika synvinklar som hjälper oss att skapa 

de förutsättningar barnen behöver för vidare utvekling och lärande. 

Johannessen har länge arbetat som rådgivare för personal inom barnomsorgen och 

beskriver i boken Barn med socio-emotionella problem att man måste utgå från de relationer 

som råder här och nu, mellan vuxna och barn, analysera och förstå problemen oavsett vad som 

föranleder ett barns aggressiva eller tillbakadragna beteende (Johannessen, 1995, s.12).  

Jag finner här ytterligare ett samband med mitt behov av att vilja reflektera tillsammans 

med kollegorna. Jag vill synliggöra våra olika relationer till Alva. Vi bemöter henne på olika 

vis i olika situationer, jag vill försöka se varför Alva beter sig olika mot oss och hur det 

hänger samman med våra relationer. Mina kollegor såg Alvas aggressiva beteende som 

problemet. De ville åtgärda beteendet genom att någon ska finnas vid hennes sida hela tiden. 

De kände att de inte hann med eller räckte till för att förhindra just det. Jag såg väl i sig också 

Alvas aggressiva beteende som något svårt att hantera men jag ville försöka se varför och vad 

som orsakade det. Jag ville försöka se hur vi skulle kunna ge henne ett annat alternativ i 

sådana situationer.  

Jag anser att jag genom att ta upp min oro kring Alva och att vi tillsammans samlade 

ihop vår syn på Alva gjorde att vi kom fram till att en av oss pedagoger skulle försöka vara ett 

steg före henne. För min del räckte det inte med det, jag ville göra mer.  

Vad jag menar är, även om vi reflekterat tillsammans och kommit fram till detta, har vi 

fortfarande inte samma oro för Alvas situation. Kollegorna är mest bekymrade över hennes 

agerande när hon blir arg och kan skada sina kamrater, deras frustration är att de inte alltid 

hinner stoppa Alva i tid. Deras tankar är att Alva kommer att förändra sitt beteende i och med 

att hon blir äldre. Jag däremot tycker att det är här och nu Alva behöver hjälp. För min del 

handlar det inte enkom om hennes ilska, att vi inte alltid hinner vara i just dessa situationer. 

Det är mer än det jag oroar mig för. Varför är jag så påstridig med att vi ska reflektera? Min 
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ena kollega Lotta har också en relativt lång erfarenhet av arbete med barn varför ser inte hon 

samma sak som jag?  

 

 

10.2 Vad jag hoppas uppnå med reflektion 

Jag vill förstå vad det är i mitt bemötande som gör att Alva känner att jag har tillit till hennes 

förmåga som jag beskrev tidigare när jag gav Lotta signalen att släppa Alva. Jag har tidigare 

också tagit upp om hur jag och Alva interagerar med varandra i vissa situationer till exempel 

vid avklädningen. Med utgångspunkt från det kan jag se på vårt samspel, mitt bemötande och 

att jag inger henne ett förtroende, hon känner att hon kan lita på mig, även då hon agerar 

aggressivt. Genom reflektion kan jag se om vi pedagoger agerar olika och hur vårt bemötande 

med barn kan ge olika resultat. Jag ska här försöka förklara vad jag menar. Om jag tittar på 

hur vi bemöter ett barn – kan vi upptäcka att vi bemöter två barn på olika sätt i samma 

situation, exempelvis på grund av ålder, så kan vi använda vårt beteende som något som 

upplyser oss. Trots att jag säger att jag inte gör någon skillnad på äldre och yngre barn så ser 

jag när jag reflekterar över mitt beteende att jag gör skillnad. Genom reflektion kan jag se 

sådant jag inte tänkt, det kan öppna upp mina ögon för sådant jag inte är medveten om. 

Genom att reflektera över mitt dilemma hoppas jag synliggöra mitt omedvetna för att 

medvetande göra vad det är jag tror mig se. Med reflektionens hjälp kan jag få syn på den 

tysta kunskap som jag besitter. I kapitlet ”Pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder” i boken 

Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd beskriver Sandberg och Norling den tysta 

kunskapens tre huvudgrupper där innehåll, uppkomst och funktion är huvudinslag (Sandberg 

& Norling, 2009, s.43). Jag har nu förstått vad det är jag vet och jag förstår att jag vet det 

genom mina tidigare erfarenheter med arbete med barn i stort men även genom mitt arbete 

med barn i behov av stöd. Genom att förstå detta inser jag att min tysta kunskap var just den 

att jag visste något jag inte kunde formulera. Genom att skriva om detta dilemma har jag nu 

förstått att min vilja att reflektera är för att jag vill få ihop min praktiska kunskap tillsammans 

med de teorier som finns för att vi ska kunna utveckla arbetet. 

Jag funderar även över om vårt bemötande med Alva är annorlunda på grund av att vi 

inte har arbetat i denna barngrupp lika länge? Jag har varit tjänstledig från förskolan en tid 

och har därför inte känt Alva lika länge som mina kollegor. Det har gjort att de har byggt upp 

ett sätt att bemöta Alva under en längre tid. De har lärt känna Alva redan som ett-åring. Kan 

det vara så att de fortfarande ser Alva som liten och bemöter henne genom ett gammalt 
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mönster. Medan jag som kom in senare lärde känna Alva som den två och ett halvt-åring hon 

var, vilket gjort att jag ser på henne med andra ögon? Jag såg hennes avstånd från andra 

medan de kanske såg det som ett yngre barns tidiga bredvid lekar.  

Jag reflekterar även över min kollega Lotta som också har en lång erfarenhet i arbete 

med barn, hur kommer det sig att vi inte ser samma sak? Vi båda har en stor praktisk kunskap 

som vi använder oss av i vårt arbete. När vi använder oss av den förmågan är vi inte alltid 

medvetna om det, vi har inte reflekterat över vad det är vi gör. Vad jag funderar över är om 

min kollega handlar utifrån sina tidigare erfarenheter, hon gör det som hon vet sedan tidigare 

fungerar i situationen. När det inte fungerar prövar hon något annat och är inte medveten om 

varför det är så. Hon stannar inte upp, tar inte steget ur situationen för att förstå varför. Det är 

det som filosofen John Dewey kallar för ” trial and error”.  

 

10.3 Trial and error och reflektion 

Hjertström Lappalainen och Schwarz säger att Dewey kallar det tänkandets första form för 

”trial and error”. En primitiv form, vi förstår att handla på ett visst sätt och att det kan ge 

vissa konsekvenser men inte hur det hänger samman (Hjertström Lappalainen, Schwarz, 

2011, s101). Har jag tolkat det rätt innebär det att jag handlar på rutin, med andra ord handlar 

jag per automatik utan att fundera på eventuella konsekvenser. När det ena inte fungerar gör 

jag på ett annat sätt utan att tänka på vad det är som inte fungerar och varför det inte gör det. 

Det är det jag tror min kollega Lotta gör. Hon gör som hon alltid gjort, när det inte fungerar 

prövar hon något annat men stannar aldrig upp för att ta reda på vad och varför det inte 

fungerade.  

Om jag ska utgå ifrån mig själv i mitt dilemma prövade jag också olika metoder utifrån 

mina tidigare erfarenheter. Jag vet genom min praktiska kunskap i mitt arbete som resurs åt 

barn i behov av stöd att några grundpelare i arbetet är att arbeta med tillit, självkänsla, språket 

och samspelet. När jag kände att resultatet inte var tillfredsställande behövde jag ta ett steg 

tillbaka för att tillsammans med mina kollegor reflektera över detta. 

Det är först när man reflekterar som man börjar se på sitt handlande och reflekterar över 

just varför och vad som gör att något inte fungerar. När vår praktiska kunskap inte räcker 

måste vi försöka finna nya teorier för att nå det resultat vi vill nå. Hjertström Lappalainen och 

Schwarz tar även upp Deweys tankar kring motivationen för reflektion och för det krävs ett 

personligt intresse (Hjertström Lappalainen, Schwarz, 2011, s.104).  
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Är det mitt personliga intresse, jag ser något som inte de andra verkar se och jag vill ta 

reda på vad det är jag ser. Är därför som jag blir så påstridig med att vi ska reflektera? Ja, 

någonstans vill jag ta reda på varför jag känner att min praktiska erfarenhet inte räcker, eller 

gör den det? Jag vill granska mig själv och mitt omdöme med hjälp av reflektion. Jag vill 

förstå vad det är jag ser. Jag vill även göra ett gott arbete och se till att Alva har det bra på 

förskolan. Jag vill att vi tillsammans ska försöka se och förstå vad det är som inte fungerar 

och hur vi kan göra annorlunda. Jag vill inte bara försöka lösa den specifika händelsen för 

stunden utan vill försöka genom reflektionen se på varför vi gör som vi gör och finna andra 

möjliga handlingar.  

Viljan att reflektera kan bero på olika saker, dels kan det vara bekvämt att låta bli, för 

reflektion innebär att man granskar inte bara verksamheten utan också sig själv och sina egna 

handlingar. Man kan då göra upptäckter som kanske inte alltid är sådana man vill se, 

exempelvis den att fast man hävdar motsatsen - visar det sig att man behandlar pojkar och 

flickor olika. Det kan även bero på att man helt enkelt handlar på ren rutin, så har jag alltid 

gjort och det brukar fungera. Men det kan också vara som så att man fastnat i sitt handlande 

utan tanke på varför man handlar som man gör. Sandberg och Norling tar upp att tidigare 

forskning visar att professionen utvecklas hos lärare i förskolan just genom reflektion. Man 

måste våga analysera och kritiskt granska sina egna handlingar. Detta görs genom att 

pedagoger reflekterar över sin praktik och utbildning för att på så sätt kunna förena praktik 

och teori. Reflektionsprocessen startar då pedagogerna behöver förstå och hantera en 

situation. Med andra ord blir reflektionen ett verktyg i lärandeprocessen (Sandberg & Norling, 

2009, s.50-51). Jag har tidigare beskrivit hur vi använder oss av reflektion i vårt dagliga 

arbete för att kunna planera vår verksamhet men att reflektera över sin oro eller sitt handlande 

tillsammans är minst lika viktigt. Maria Hammarén tar upp om den inre och den yttre dialogen 

i sin bok Skriva - en metod för reflektion, när den inre dialogen möter den yttre dialogen det är 

först då som vi kan vara med att påverka och utveckla arbetet. Den inre dialogen är den vi för 

med oss själva medan den yttre dialogen handlar om den dialog vi för med varandra i 

offentliga samtal. Den yttre dialogen präglas av vårt behov på arbetsplatsen för att till 

exempel fördela arbetsuppgifter men också om hur vi utför dessa (Hammarén, 2005, s.27). 

För min del handlar reflektion delvis om att våga se, viljan att förändra och bli medveten om 

sitt handlande. Det är därför jag är så påstridig med att vi ska reflektera tillsammans. 
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11. Slutord 

Genom att skriva om mitt dilemma har jag reflekterat över mig själv vilket har fått mig att 

inse att den oro jag kände var berättigad och att jag genom att skriva har fått än ökad kunskap 

om hur jag ska agera i mitt bemötande med Alva. Jag har insett att jag utan att vara medveten 

om det många gånger har agerat rätt då jag använt mig av min praktiska kunskap. Ingela 

Josefson utgår i sin bok, Berättelse och kunskap, från vad essäns fader Michel de Montaignes 

säger, nämligen att meningen med att skriva i essä form är att kritiskt pröva sina egna 

erfarenheter. Man inbjuder läsaren att ställa sina erfarenheter mot de egna för att skapa en 

dialog (Josefson, 2006, s.190-191). Jag har genom att skriva denna essä skapat en möjlighet 

för mig att både vara läsare och föra en dialog med mig själv. Det har gett mig möjligheten att 

stanna upp där jag som läsare kan granska mig kritiskt och förstå vad jag erfarit och det har 

lett till att jag ser att jag har en stor kunskap som hela tiden utvecklas. Jag har fått förståelsen 

för varför jag kände sådan vanmakt och oro, jag inser att den bottnade i min känsla av 

otillräcklighet.  

Josefson beskriver filosofen Hans-Georg Gadamers reflektion över praxis och teori och 

dess förhållande till varandra, där praxis och teori inte kan ses som motsatser till varandra 

(Josefson, 2006, s.192). Angående min frustration över att inte förstå Alvas lek kan jag nu se 

ett samband med hjälp av teorin om varför jag ansåg det viktigt att förstå den. Då jag läst 

teorier om leken, både vad lek är och hur man kan arbeta när leken inte fungerar, har det 

hjälpt mig att få ihop min erfarenhet och teori. Genom att jag nu förstår vikten av lek kan jag 

finna en möjlighet att möta Alva. Jag inser att jag inte behöver förstå Alvas lek däremot 

behöver jag försöka se vilka intressen hon har för att kunna ge henne det stöd hon behöver. 

Det kan jag göra om jag observerar henne vid till exempel leksituationer. Med hjälp av 

observationer och reflektion kan jag synliggöra för mig vad Alva helst leker och hur hon leker 

och det möjliggör för mig att möta henne där hon är. 

Jag har även insett att en stor del av min frustration bestått i att jag inte kunnat 

formulera min oro tidigare. Nu kan jag sätta ord på att jag är orolig över Alvas beteende och 

hennes avsaknad av socialt samspel och kommunikation. Mitt skrivande har gett mig en ökad 

medvetenhet om vikten av att skapa en nära relation som gör att ett barn som Alva känner en 
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tillit. När ett barn drar sig undan andra kan det bero på att de inte förstår vad man ska ha de 

andra till. Det kan också bero på en avsaknad av till exempel något lekstadie. 

Jag har även genom mitt skrivande insett varför jag var så påstridig över att reflektera 

tillsammans med mina kollegor. Det som jag finner intressant är att jag nu har fått en ökad 

förståelse för varför vi kollegor kan se olika på samma situation. Genom mina reflektioner 

förstår jag att vi kan agera utan att vara medvetna om varför, att vi handlar på ren rutin. När 

det inte fungerar längre det är först då vi stannar upp och tar klivet ur situationen för att 

därigenom försöka förstå det. Ibland kan det vara obehagligt att reflektera för man kan 

upptäcka sådant man inte vill se. Jag förstår att viljan att reflektera kan bero på många olika 

faktorer. Något jag inte reflekterat över tidigare är att fast man har en lång erfarenhet innebär 

det inte automatiskt att man ser samma sak. Vad man ser beror på vilka ens tidigare 

erfarenheter är.  

 

Jag vill avsluta min essä med dessa ord: 

Den som inte tvivlar utforskar inte 

Den som inte utforskar märker inget 

Den som inget märker blir kvar i blindhet och villfarelse 

AL-GHAZALI, 1085-1111 
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