
0 
 

 

Fingertoppskänsla 

– en essä om etik, bemötande  

och samspel på förskolan 

Södertörns högskola | Interkulturell lärarutbildning mot förskola, 

kombinationsutbildning|Utbildningsvetenskap C| Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2012  

Av: Åsa Doverfelt 

Handledare: Eva Schwarz 

 



1 
 

Title: Pedagogical intuition – an essay about ethics, relations and interaction at the preschool 

Author: Åsa Doverfelt 

Mentor: Eva Schwarz 

Term: Spring 2012 

 

Abstract 

In this text I will work on three situations from my daily work as a pedagogue at preschool. 

The situations are about how pedagogues at preschool relate to children in difficult situations, 

e.g. when they pee in their pants or long for their pacifier. Those are situations which occur 

frequently at preschool, but they are still rarely coming up for discussions. The problem in the 

situations is difficult to describe which makes the essay a suitable form for me to explore and 

discuss it. In the work with this text I mainly consider my own approach and acting towards 

the children and colleagues. That makes me more aware about myself in relation to others, 

which gives me an opportunity to readjust and transform my role as a preschool teacher.  

 My main question was if and how we violate children’s integrity in the preschool. It is a 

question that has different aspects, so I have decided to divide my text into three parts. In the 

first part I look into what it means to act morally in the treatment of preschool children. I also 

discuss how the teachers sometimes unconsciously violate the child´s integrity. In the second 

part I discuss how fear of conflicts between the teachers indirectly has impact on the relations 

to children, and how the fear of conflict occurs and manifests itself in everyday life. Finally I 

look at my own practical knowledge and wisdom as a pedagogue, and how it develops. I 

examine and discuss the various problematic situations on basis of research literature and 

theories about ethics, practical knowledge, pedagogic, fear of conflicts and with help from my 

own experience.  

  I have found that teachers in preschool do not always note if and when a child gets 

offended. I state that we educators need to develop our practical wisdom and intuition, so we 

will see when and if it happens more often. It takes some personal maturity, experience, self-

esteem and a willingness to develop and learn new. In order to develop practical wisdom, it is 

necessary to stop and consciously reflect. This is required to reassess and make adjustments in 

the pedagogic approach to children and colleagues.  

 

Keywords: preschool, ethics, fear of conflict, violation, practical knowledge, pedagogical 

relation 
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Sammanfattning 

I min text utgår jag från tre egenupplevda situationer i min vardag som barnskötare på 

förskolan. De handlar om hur vi pedagoger möter Ivar som vill ha sin napp, Viola som ofta 

kissar på sig och Morgan som har svårt för förändringar och att tyda signaler. Detta är 

situationer som är vanligt förekommande, men som pedagogerna ändå sällan tar upp till 

diskussion. Då det problematiska i situationerna är svårbenämnt är essäformen lämplig för 

mig att utforska och diskutera genom. I arbetet med texten reflekterar jag främst över mitt 

eget förhållningssätt och agerande mot barn och kollegor. Det gör att jag bli mer medveten 

om mig själv i relation till andra och på så vis får möjlighet att revidera och omvandla min 

roll som förskolepedagog.  

 Min huvudsakliga fråga var om och hur vi kränker barn inom förskolan. Detta är en 

fråga som kan ha olika infallsvinklar, så jag har valt att dela upp min text i tre delar. I den 

första delen tittar jag närmare på vad det innebär att handla moraliskt i bemötandet av barnen. 

Jag tar även upp hur pedagogen ibland omedvetet kan kränka barnets integritet. I den andra 

delen diskuterar jag hur konflikträdsla mellan pedagogerna indirekt kan påverka bemötandet 

av barnen, och hur denna konflikträdsla uppstår och visar sig i vardagen. Till slut ser jag 

närmare på min egen praktiska kunskap och klokhet som förskolepedagog, och hur denna 

utvecklas. De olika problematiska situationerna undersöker och diskuterar jag utifrån 

forskningslitteratur och olika teorier om etik, praktisk kunskap, förskolepedagogik, 

konflikträdsla samt med hjälp av min egen erfarenhet.   

 Jag har kommit fram till att pedagogerna i förskolan inte alltid uppmärksammar om och 

när ett barn blir kränkt. Jag hävdar att vi pedagoger behöver utveckla vår praktiska klokhet 

och fingertoppskänsla, för att kunna uppmärksamma det i större utsträckning. Det krävs en 

viss mognad, erfarenhet, självkänsla och vilja att utvecklas och lära nytt. För att utveckla 

praktisk klokhet är det nödvändigt att stanna upp och medvetet reflektera. Detta krävs för att 

kunna ompröva och göra justeringar i sitt pedagogiska förhållningssätt till barn och kollegor.  

 

Nyckelord: förskola, etik, konflikträdsla, kränkning, praktisk kunskap, förhållningssätt 
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Händelser i vardagen 

Ivar 

- ”Jag tar med mig Emma, Anton, Ivar och Hanna in till Fågeln”, säger Estelle
1
.  

Tre av de nämnda barnen blir glada och ivriga och går till Estelle för att få följa med. Men 

Ivar står kvar vid docksängen utan att visa någon reaktion. Estelle går fram till honom, tar ut 

nappen ur hans mun och säger: 

- ”Nappen lämnar vi här”.  

Hon lägger den på hyllan, tar Ivar i handen och så går hon över med de fyra barnen till den 

andra avdelningen. Ivar går lugnt medan de andra ”skuttar” fram. 

 På förskolan finns två parallella småbarnsavdelningar som samarbetar mycket. Efter 

mellanmålet går några pedagoger hem, och då fördelar vi de barn och pedagoger som är kvar 

så att vi blir ungefär lika många på de båda avdelningarna.  

 Efter en stund går jag själv över till den andra avdelningen för att jag behöver informera 

en av pedagogerna där om något som rör morgondagen. Redan innan jag öppnar dörren så hör 

jag hur Ivar gråter där inne, och jag undrar vad som hänt. Innanför dörren ser jag några barn 

som leker i olika grupper på golvet. I en saccosäck sitter Ivar ensam och gråter förtvivlat. I 

andra änden av rummet står Estelle med ett av de minsta barnen i famnen. Jag lokaliserar den 

andra pedagogen och vi diskuterar snabbt om morgondagen. Hela tiden hör jag Ivars 

förtvivlade gråt som skär inom mig. Jag undrar varför ingen tröstar, eller pratar med honom. 

Varför får han sitta själv? Jag går fram till Estelle och frågar: 

- ”Varför är Ivar ledsen?” 

Hon svarar att hon tror att det är för att han vill ha sin napp, men att hon har sagt att han inte 

ska ha den när han är på Fågeln.   

- ”Om vi låter honom vara så går det nog över”, säger hon.  

Det känns inte bra att bara lämna honom där så förtvivlad. Jag går fram till Ivar och böjer mig 

ner. Han vill direkt komma upp i min famn. Jag frågar honom varför han är så ledsen, men 

han gråter för mycket för att kunna svara. Det känns som han inte bara är ledsen utan även 

arg. Därför frågar jag om han blev arg för att han fick gå hit till den andra avdelningen. Varför 

jag väljer att fråga det vet jag inte. Lika gärna hade jag kunnat fråga om han var arg för 

nappen. Kanske gjorde jag det för att inte i första hand lägga fokus på nappen? Ivar hulkar 

fram namnet på den avdelning som han just lämnat. 

                                                           
1
 Alla namn i texten är fingerade.  
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- ”Vill du hellre vara på Solen?”, frågar jag då. ”Du kan vara där en stund till innan vi 

stänger där.”  

- ”Varför gör du så här?” hör jag Estelle säga irriterat. ”Han vill bara ha sin napp. Du kan 

inte komma in och säga tvärtom mot mig. Han måste lära sig.” 

- ”Jag har inte sagt att han ska få sin napp. Men han kan få vara på Solen om han vill”, 

svarar jag. 

Jag har släppt ner Ivar på golvet, och frågar honom nu om han vill vara kvar eller följa med 

mig tillbaka. Han fortsätter att snyfta, svarar inget, men går mot mig och dörren. Jag hör mig 

själv säga med bestämd och ganska hård röst: 

- ”Men du får inte nappen för att vi går in till Solen. Och så får du sluta gråta då.”  

Ivar och jag går iväg, och i ögonvrån ser jag Estelles irriterade blick. När vi kommer in till 

Solen så har Ivar slutat att gråta, och börjar leka med bondgårdsdjuren. Ibland kommer det lite 

eftersnyftningar.  

 Ivar är två år och fyra månader. Han har napp och en snuttekudde, som han helst vill ha 

hela tiden. Snuttekudden lade han på sin hylla redan innan vi gick till mellanmålet, men 

nappen hade han kvar då han hade vaknat strax innan. Ofta gnäller Ivar över småsaker. Han 

blir irriterad om något barn går för nära, eller ser på honom för länge, och vill gärna 

bestämma hur det mesta ska vara. I samråd med hans föräldrar så har vi kommit överens om 

att inte lägga så stort fokus på det. Av erfarenhet vet vi att det vi vuxna uppmärksammar hos 

barnet förstärks, och detta är inte en sida hos Ivar som vi vill förstärka. Vi kan istället med 

vänlig men bestämd röst till exempel tala om att ”Jo, Stina får titta på dig”. Vi försöker att 

lägga fokus på Ivars andra, mer positiva sidor. Föräldrarna vill gärna att Ivar bara har sin napp 

och snuttekudde på morgonen och då han ska sova. Jag har diskuterat detta med föräldrarna, 

då jag upplever att Ivar just nu är inne i en ganska känslig period. Han finner trygghet i 

nappen och kudden, och jag anser att han därför behöver dem vid fler tillfällen än så. 

Föräldrarna är förstående för detta, men vill att vi ändå ska försöka minimera 

nappanvändandet så mycket som det går. De är oroliga för att nappen ska påverka Ivars tänder 

negativt, och att det i sin tur får inverkan på hans talutveckling. De har även en uppfattning 

om att kudden och nappen gör att Ivar blir mer passiv i leken och de sociala relationerna. Vi 

på avdelningen har försökt att Ivar är utan framförallt kudden under dagen, och att stunderna 

med nappen blir allt färre.         

 Gjorde jag fel som gick in mellan Estelle och Ivar? Vad var det som gjorde att jag gick i 

försvar när Estelle blev irriterad? Jag sa då att Ivar inte skulle få sin napp, som för att lindra 

det jag gjort. När jag pratade och tog kontakt med Ivar så handlade jag för att hjälpa honom. 
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Men jag försökte även på något vis att skydda mig själv när jag gick i försvar inför Estelle och 

när jag visade min makt mot Ivar. Estelle har rätt i att vi pratat om att Ivar inte ska ha nappen 

när vi är på den andra avdelningen, men det är inte alltid så lätt att dra en bestämd gräns för 

det. När jag åker hem på kvällen så funderar jag över situationen med Estelle och Ivar. Jag 

tänker på hur det vi säger och kanske framförallt gör, påverkar barnen. Vi ger barnen olika 

signaler genom vårt beteende och dessa signaler är vi kanske inte alltid medvetna om. Jag tror 

att vissa av dessa signaler blir kränkande för barnen, utan att vi menar det. Barnen är 

utlämnade till vår omsorg och hjälp. 

 

Viola 

Jag tänker tillbaka till en flicka som jag arbetade med för några år sedan. Jag kan idag ställa 

mig frågande till det bemötande jag gav flickan vid flera tillfällen. Och de signaler det gav till 

de andra barnen. Viola leker med några barn i hemvrån. De håller på att laga middag till 

”bebisen”, innan de ska gå på ”bio”.  Jag avbryter henne och säger inför de andra barnen: 

- ”Viola, dina byxor är blöta. Gå in på toan så kommer jag och hjälper dig”. 

Viola är snart fem år, och yngst av fyra syskon. Hon har svårt att hålla urinen och är därför 

ofta blöt i trosorna. Vid flera tillfällen kissar hon även på sig ordentligt. Vi vet inte vad detta 

beror på, om det är något fysiskt problem eller om hon bara inte har tid och intresse av att gå 

på toaletten. Kanske vill hon inte avbryta leken. Jag går till Violas låda med extrakläder, där 

hittar jag ett par trosor men inga rena byxor. Min kollega går förbi hallen. Jag säger till henne:  

- ”Viola har kiss i byxorna igen. Men det finns inga rena byxor i lådan, fast vi sagt åt dem 

att de måste ta hit många ombyten. Vet du om vi har några lånebyxor?” 

- ”Hon fick de sista lånebyxorna igår. Vi har inte fått tillbaka några ännu”, svarar Katja.  

Jag går in till Viola som väntar på toaletten. Den ligger i hallen och hon har hört vad vi sagt. 

Hon säger att hennes storasyster som går i första klass i skolan kanske har några byxor som 

hon kan låna. Jag säger att jag kan gå och se efter, men att vi tvättar av henne först så kan hon 

sätta på sig trosorna så länge. Avdelningen har sina lokaler i skolan, och därför finns det inget 

skötrum utan endast två vanliga toaletter. Det gör att det blir lite krångligare när Viola 

behöver tvättas av. Hon står bredbent på golvet, och jag använder tvättlappar för att kunna 

tvätta av hennes underliv och insida av låren. Det kommer en väldigt frän doft från Viola. Det 

är inte som när andra barn kissar på sig. Jag upplever ofta att Violas familj inte är så rena. De 

har ofta fläckiga kläder och smutsigt hår. Jag undrar hur ofta barnen i familjen badar eller 

duschar. 
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 När vi står där och tvättar bort kisset så öppnas ytterdörren och Svens pappa kommer in. 

Toaletten ligger mitt framför dörren. Eftersom jag inte stängt till toaletten, så gör det att Svens 

pappa har full insyn. Jag hälsar på honom, och fortsätter att prata lite med honom samtidigt 

som jag tvättar Viola. På hans fråga om vad som hänt så berättar jag att det varit en ”olycka”. 

När jag tvättat och torkat Viola så får hon trosorna, och jag går till skoldelen för att leta efter 

ett par byxor. Jag tittar i storasysters låda i hallen och där hittar jag ett par byxor. Men det är 

de sista som finns där, så jag tänker att det är bäst att jag meddelar henne att jag har tagit dem. 

Jag knackar på försiktigt på klassrumsdörren. Genom fönstret på dörren kan jag se att det är 

full aktivitet där inne – jag upplever det som att de har grupparbete. När jag ser storasystern 

bland alla barn så går jag fram till hennes grupp. Jag frågar om det går bra att jag lånar hennes 

sista byxor till Viola, eftersom vi haft en liten ”olycka”. Storasystern rodnar lite och säger att 

det går bra. När jag går därifrån så kan jag höra hur något barn fnittrar lite. I hallen sitter 

Viola på en bänk och väntar. Hon pratar med Sven som håller på att klä på sig för att följa 

med sin pappa hem. Jag ger henne byxorna, och hjälper henne att vika upp dem eftersom de är 

lite stora.  

- ”Jag kissar aldrig på mig”, säger Sven. ”Eller hur, pappa?” 

Viola tystnar och tittar ner på händerna som ligger i hennes knä. Jag säger att det är sådant 

som händer ibland, och att kläder går att tvätta. Inom mig funderar jag över när Violas 

föräldrar kommer att tvätta hennes. Vid flera tillfällen skickar jag Viola till toaletten för att 

tvätta henne och byta byxor, även när hon inte är blöt. Den fräna lukten av intorkad urin, gör 

att jag inte vill ha henne i mitt knä. För hennes skull vill jag inte heller att hon ska sitta bland 

de andra barnen och ”lukta illa”. Ibland hinner Viola bara bli lämnad på förskolan innan hon 

får byta kläder.  

 Men det är inte bara hennes kissande och skvättande som gör att jag pekar ut henne. 

Ofta irriterar jag och mina kollegor oss över att Viola inte har ändamålsenliga kläder när vi 

ska gå ut. Två pedagoger och ett antal barn har samlats i hallen för att klä på sig och gå ut. 

- ”Du får sitta på bänken, Viola, medan jag hjälper de andra färdigt”, säger jag. ”Vi måste 

se om du kan låna ett par galonbyxor”.  

- ”Overallen är så urtvättad så den tål ju inget vatten”, säger jag och vänder mig till min 

kollega. ”De borde köpa en ny”.  

- ”Ja, och den är alldeles för kort också”, svarar min kollega.  

- ”Jag har en ny overall”, säger Alexandra, som precis får hjälp av min kollega.  
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Viola sitter tyst och stilla på bänken och väntar. När jag klätt på några barn till så går jag för 

att hämta ett par lånegalonbyxor. Jag hjälper henne med dem och ställer sedan fram hennes 

stövlar. Jag ser att hon fått ett par ”nyärvda”, och kommenterar att hon har andra stövlar idag.  

- ”Jag har fått Sannas stövlar”, säger hon och ser stolt ut. ”Dom är det inte hål i”. 

- ”De är ju fina”, säger jag. ”Men de är lite för stora, så du kanske behöver ett par extra 

strumpor i dem”. 

 Hur påverkade detta bemötande Viola? Lade jag en skam över henne som hon inte skulle 

behövt känna? Jag tror inte att någon av oss pedagoger gör eller säger saker till barnen för att 

kränka eller såra. Men jag tror att vi alla gör det ändå ibland omedvetet. Kanske för att vi inte 

har reflekterat över vårt eget beteende.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med min text är att bidra till diskussionen om hur förskolepedagogen förvärvar praktisk 

kunskap i bemötandet av barn. Jag kommer även att gå in på hur pedagogen genom sitt 

handlande kan kränka barnet, ibland omedvetet, och problematisera hur man handlar rätt ur ett 

etiskt perspektiv. Dessutom kommer jag att diskutera hur konflikträdsla mellan pedagoger 

indirekt kan påverka hur vi bemöter barnen. Jag upplever att detta är viktiga områden, som 

har stor betydelse i pedagogens dagliga arbete på förskolan. Läsare som utbildar sig, eller 

arbetar inom yrken med människor i olika åldrar kan se min text som exempel på etiska 

dilemman i förskolans vardag. Den kan ligga till grund för läsarens egna reflektioner.  

 Berättelserna kommer från egna upplevda situationer på olika avdelningar som jag 

arbetat på inom förskolan och tar upp problematik som är vanligt förekommande. Ändå 

diskuteras denna problematik inte så ofta bland pedagogerna på förskolan. Problematiken 

kring hur pedagoger möter och förhåller sig till barn och kollegor är inte alltid så konkret, 

vilket gör att den sällan belyses på till exempel möten. Jag vill genom denna essä synliggöra 

dessa dilemman, och försöka hitta svar till varför pedagogen agerar som hon gör i olika 

situationer.  

Alla namn i texten är fingerade, och händelserna är anonymiserade på olika sätt.  

  

Jag vill titta närmare på: 

 Vilka signaler vi ger till barnen genom det vi gör och säger.  

 Om, hur och när vi kränker barnen i vårt bemötande.  

 På vilket sätt pedagogen tar hänsyn till barnets integritet.  

 Hur pedagogens egen konflikträdsla kan påverka bemötandet av barnet.  

 Varför det ibland kan vara svårt att stå upp för sin åsikt som pedagog.   

 Vad som krävs för att en pedagog ska kunna utveckla praktisk kunskap och klokhet.  

 Hur en pedagog som förvärvat praktisk klokhet handlar i vardagen. 

 

Jag kommer att behandla dessa frågor under tre huvudstycken: etik och moral i bemötande av 

barn, konflikträdsla och vuxet samarbete samt praktisk kunskap.  
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Metod 

Jag undersöker de frågeställningar jag har genom essäns form. Att skriva en essä är att pendla 

mellan praktik och teori, att gå in och ut ur berättelsen och se den genom olika teorier och 

vinklar. Skrivprocessen kan vara ett sätt att ta ett steg tillbaka och reflektera övar sitt eget 

handlande, utifrån olika teorier och mina egna och andras erfarenheter. Jag utgår från några 

självupplevda händelser i förskolans vardag. Dessa analyserar och undersöker jag med hjälp 

av litteratur och olika teorier om etik, praktisk kunskap, förskolepedagogik och konflikträdsla. 

Mina tankar kommer även att prövas genom de skrivseminarier jag har med min grupp och 

min handledare. 

 Själva skrivandet i sig är en undersökningsmetod då jag vartefter texten växer fram ser 

nya, och andra sidor utav dilemmat. Billy Ehn och Barbro Klein menar att skrivandet inte bara 

är ett resultat av analysen, utan att den är analysen i sig (Ehn & Klein 1999, s. 40). Skrivandet 

i sig kan vara en metod för reflektion, men även ett sätt att synliggöra erfarenhetsbaserad 

kunskap (Hammarén 2005, s. 17). Jag vill genom min text få fram den kunskap som finns på 

många håll i förskolan och som bygger på erfarenhet. Det är en kunskap som talar om för mig 

som pedagog hur jag bäst handlar i en specifik situation. För att erövra denna kunskap krävs 

det att man reflekterar över sina erfarenheter, och jag ser essäskrivandet som en metod för det.  

 De områden jag tar upp i min text, bemötande av barn, konflikträdsla och praktisk 

klokhet, påvisar det komplexa i förskolepedagogens arbete för läsaren. Essäformen gör det 

möjligt för mig att vända och vrida på dilemmat ur olika vinklar, och ta hjälp av litteraturen 

för att belysa eller ifrågasätta. Jag vill att jag själv utvecklas i min roll som förskollärare 

genom denna essä.  
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Etik och moral i bemötande av barn 

 ”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de 

 värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 

 individens frihet och integritet, alla människors lika värde…” 

(Lpfö 98, s. 4) 

 

Humanistisk människosyn 

Jenny Gren ser i boken Etik i pedagogiskt arbete på situationer i förskola och skola ur ett 

etiskt perspektiv. Hon skriver att ha en humanistisk människosyn idag innebär att man ser 

människan som en fri varelse med ett eget ansvar, som har rätt att få sin integritet respekterad. 

Läroplanen för förskolan bygger på denna syn, och tanken delas av de flesta människor i vårt 

västerländska samhälle (Gren 2007, s.46-47). Vidare skriver hon att humanisten ser 

människan som sin egen herre. Grunden i den humanistiska människosynen är människors 

lika värde. Gren citerar Georg Henrik von Wright, en finlandssvensk filosof, som säger att 

endast uppfostran och bildning kan ge människan verklig frihet (ibid, s. 44-45). Att vara en fri 

individ innebär ändå att jag måste begränsa mina egna val för att kunna se till allas lika värde. 

Alla människor har rätt att bestämma, eller vara med och bestämma, om sådant som rör dem 

men inte alla har förmågan att förverkliga denna rätt. Wrights kommentar om att uppfostran 

gör människan helt fri, tolkar jag som att människan blir helt fri att göra egna val först med en 

viss införskaffad kunskap och mognad. Att barnet, eller den som av andra anledningar har 

nedsatt omdömesförmåga, inte själv kan ha full frihet att fatta egna beslut utan behöver hjälp 

av någon mer erfaren. Jag delar i grunden denna människosyn, och den är naturlig för mig då 

jag växt upp i ett samhälle som så starkt präglats av denna syn. Även om de flesta av mina 

kollegor också delar denna människosyn så är det inte alltid som det syns i vårt arbete. Vi 

lever inte alltid efter denna tanke i praktiken. Många gånger förbiser vi omedvetet barnets rätt 

till att tycka och tänka om sin egen situation. 

 Jag tittar tillbaka på händelsen med Ivar och hans napp. När Estelle tog nappen ifrån 

honom, så tog hon inte hänsyn till hans rätt att tycka och ha en åsikt om det som berör honom. 

Det är inte någon som frågat honom om hans åsikt vad gäller nappen, varken hans föräldrar, 

jag eller någon annan pedagog. Kanske tycker vi vuxna att han är för liten för att själv få ha 

en åsikt i denna fråga? När jag nu tänker över händelsen så anser jag att Ivar är för liten för att 

kunna ta ställning i frågan om nappen i ett större perspektiv. Han kan inte sätta sig in i frågor 

om hur det påverkar hans tänder, eller om det påverkar hans sociala agerande i leken. Men 
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han har ändå rätt att få uttrycka sin åsikt. Och det tycker jag att han gör, även om det inte är 

verbalt. För att kunna ta in och förstå det som Ivar vill uttrycka måste man försöka sätta sig in 

i hans tankar och känslor. Fredrik Svenaeus, professor i praktisk kunskap vid Södertörns 

högskola, skriver i sin text Känslornas kunskap: exemplet emotionell intelligens hur man på 

ett klokt sätt utnyttjar den känslomässiga intelligensen. Han skriver att det är extra viktigt att 

använda sig av sin emotionella intelligens i mötet med människor som har svårt att göra sig 

förstådda (Svenaeus 2009, s.100). Jag håller med om att det är viktigt att lyssna till det någon 

försöker uttrycka, även om det är på andra sätt än genom talet. Men det handlar även om vad 

jag gör med den informationen. Även om jag förstår att Ivar vill ha sin napp, så kan jag ändå 

välja att inte ge honom den. Om jag handlar utifrån den humanistiska människosynen så 

lyssnar jag inte bara till Ivar, utan låter honom även vara med och bestämma. Svenaeus 

skriver att emotionell intelligens innebär att man har utvecklat empati och medkänsla, något 

som är viktigt för att handla rätt utifrån den information man får. Han skriver vidare att det är 

viktigt att alla som arbetar inom yrken med människokontakt, ständigt utvecklar sin 

emotionella intelligens genom uppmärksamhet, fantasi och koncentration. Det är en förmåga 

som uppövas i ett mellanmänskligt sammanhang (ibid, s. 100 & 102).  

 I mina samtal med Ivars föräldrar förklarar jag att jag upplever att han behöver sin napp 

mer än vad de önskar utifrån de signaler jag får från honom. När han är på förskolan behöver 

han tryggheten som nappen och kudden ger i större utsträckning än vad han kanske behöver 

hemma där han har en annan grundtrygghet. På så vis har jag försökt lyssna till Ivars vilja, 

och möta honom i hans önskan. Jag har försökt känna mig in i hans tankar och känslor, och 

där uppfattat att det inte bara är ”tjurighet” från hans sida som gör att han gnäller eller gråter 

när han inte får ha nappen. Jag tror att han gör det på grund av att han ännu inte funnit sig helt 

tillrätta i förskolans verksamhet. Jag har handlat utifrån den humanistiska människosynen och 

utifrån läroplanen. Men kanske jag inte gjort det fullt ut? Kanske brister det i att jag inte 

lyckats förmedla Ivars vilja till mina kollegor. Eller att jag inte lyckas stå upp för honom som 

jag borde? (Detta återkommer jag till under avsnittet ”konflikträdsla och vuxet samarbete”). 

 Autonomiprincipen är formulerad av 1700-talsfilosofen Immanuel Kant. Enligt 

principen så har den enskilde personen rätt att ta ställning till beslut och händelser som rör 

mig själv. Att ha autonomi innebär att man själv kan bestämma över sitt liv och sina 

handlingar, men samtidigt att man är skyldig att ta hänsyn till andra människor i sina beslut. 

Det är en princip som hänger ihop med den humanistiska människosynen, genom att man 

uppfattar människan som en fri och rationell individ. Autonomiprincipen har fått en stark 

ställning i det västerländska samhället. Det handlar om att visa respekt för personens integritet 
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och rätt till självbestämmande (Collste 2010, s. 78). I mina försök att stå upp för Ivars rätt att 

vara med och bestämma om när nappen får användas så brukade jag ovetandes denna princip. 

Däremot, som jag skrev innan, så fick Ivars tankar ligga till grund för en del av beslutet och 

inte hela, på grund av hans ålder och mognad. Jag lyssnade till hans åsikt, men vägde den 

även mot föräldrarnas och min egen åsikt. Autonomiprincipen har blivit kritiserad för att den 

är svår att följa i vissa situationer. Kritikerna menar att även om jag är vuxen så kan jag ibland 

ha svårt att fatta beslut själv, till exempel om jag är svårt sjuk eller är berusad. Det är en fördel 

för barnen om pedagogen låter denna princip ligga till grund för sitt handlande, då jag anser 

att barnet har rätt att vara med och bestämma om det som rör det. Men man måste också se 

det enskilda barnet och situationen. Barnets mognad och den specifika händelsen måste ligga 

till grund för hur barnet kan få utnyttja sin autonomi. I barnkonventionen står det att vuxna 

ska ”tillförsäkra att det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i 

alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad” (FN:s konvention om barnets rättigheter). Min lyhördhet gjorde 

det möjligt för mig att lyssna till det Ivar försökte uttrycka och på så vis låta honom ha 

autonomi. Hade Estelle inte samma lyhördhet, eller ”hörde” hon bara något annat? Att Ivar 

ville ha sin napp uppfattade vi alla, men kanske uppfattade vi anledningen till hans vilja olika. 

Det kan också vara så att vi ser på Ivar, och andra barn, med olika människosyn, vilket 

påverkar oss i hur vi låter barnet vara med och bestämma.    

 En paternalistisk handling går emot autonomiprincipen och innebär att man beslutar om 

något som rör någon annan för dennes bästa, men utan personens samtycke (Collste 2010, s. 

79). Ibland kan man handla paternalistiskt med personens samtycke, till exempel om personen 

är svårt sjuk och inte kan eller orkar ta svåra beslut. Paternalism kommer från det latinska 

pater som betyder fader. Enligt svenska akademiens ordlista betyder paternalism 

”beskyddande relation mellan överordnad och underordnad” (Svenska akademien 2012). För 

mig innebär paternalism att en person med högre makt beslutar något för en annans bästa, 

även om det är emot dennes önskemål. Att man visar omsorg genom att bestämma utan den 

andres medgivande. Estelles handlande utgick från det hon ansåg vara det bästa för Ivar. Hon 

gjorde det för hans bästa. Precis som jag gjorde i mötet med Viola. Det vi kanske missade var 

att känna oss in i Ivars och Violas upplevelser av problemet. Att lyssna till deras tankar och 

åsikter. Ibland är det lätt att handla med omedveten paternalism när man arbetar med små 

barn. Det är inte alltid man tänker på att barnen faktiskt kan vara med och bestämma och 

tycka om det som rör dem. Många gånger gör man saker av rutin och vana utan att reflektera 

över dem. Man tänker att det tar för lång tid att lyssna in vad alla barn vill, eller att de är för 
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små för att ha en åsikt i frågan. Det ligger något i Knud Ejler Lögstrups uttalande om att det 

finns en fara i att ta över den andres ansvar för sitt liv, även om det sker i godhetens och 

omsorgens namn (Lögstrup, se Henriksen & Vetlesen 2001, s. 216). Ibland kanske det kan 

vara befogat med en viss paternalism. Jag tänker på situationer då personen inte själv kan ta 

egna beslut, som barn eller svårt sjuka och berusade. En viss paternalism kan då vara befogad 

så att personen inte skadar sig själv. Men jag väljer ändå att utgå från autonomiprincipen, och 

justera den utifrån barnets förmåga att besluta i den specifika situationen, då jag ser barnet 

som en kompetent individ. Det är svårt att hitta en princip som fungerar i alla situationer, 

istället måste jag använda mig av min fingertoppskänsla.    

 När jag och mina kollegor bestämmer vilka barn som ska gå över till den andra 

avdelningen, lyssnar vi då till deras önskemål? Ibland gör vi det, men oftast inte. Vi kan ta 

beslutet utifrån när barnet ska gå hem, om barnet skulle ”må bra” av att leka med någon på 

den andra avdelningen eller att vi behöver bryta en konstellation av barn som inte är så 

fungerande. Ibland kan det hända att vi ser på barnet att det gärna vill följa med eller stanna 

kvar, men många gånger får det inte en avgörande roll i beslutet. Det som väger tyngst är våra 

åsikter. Vad är det som gör att jag reagerar på barnets rätt till medbestämmande i vissa 

situationer, men inte i alla? Beror det kanske på att vissa händelser rör ett specifikt barn 

medan andra händelser rör hela, eller stora delar av gruppen. Kanske beror det på att vissa 

händelser kränker barnets integritet mer än andra.  

  

Barnets integritet 

Var går gränsen för att kränka en annan människas integritet? Vem är det som avgör om en 

handling är kränkande? I min tanke är det bara personen själv som kan avgöra om det den blir 

utsatt för påverkar integriteten. Det är den enskilda människan som äger rätten till sina 

känslor, och därmed också rätten att avgöra när han eller hon blir kränkt. Om jag ser till mig 

själv, så upplever jag att graden av hur mycket kränkt jag blir i olika situationer kan variera. 

Det hänger bland annat ihop med min relation till den/de andra, min fysiska och psykiska 

hälsa just då och mina tidigare erfarenheter. Vad innebär begreppet integritet? 

Nationalencyklopedin formulerar personlig integritet som en ”rätt att få sin personliga egenart 

och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp” 

(Nationalencyklopedin 2012). Göran Collste menar att integritet har med en okränkbarhet att 

göra, om en värdighet som inte får kränkas – en respekt för individen (Collste 2010, s.80). Att 

visa respekt för individen är för mig det viktigaste om man vill värna om någons integritet. 

Men även att försöka tänka sig in i den andre personens tankar och känslor, och att acceptera 
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dessa utan att låta mina värderingar påverka mitt handlande och bemötande. Jag upplever att 

Ivar blev kränkt när Estelle tog hans napp, och han var tvungen att gå till den andra 

avdelningen. I berättelsen skriver jag att hans gråt inte bara uttryckte ledsamhet utan även 

ilska – ett uttryck för att ha blivit kränkt. Estelle visade genom hela sitt förhållningssätt, och 

det hon uttryckligen sa till Ivar, att hans känslor inte var något att bry sig om. Att han inte 

hade något att vara arg eller ledsen för. Om någon antyder att det jag känner är fel och på så 

vis ifrågasätter mig blir jag kränkt. Det händer ofta att jag och mina kollegor förnekar barnets 

känslor som ett sätt att trösta. Vi kan säga att ”det är inte så farligt” för att trösta när någon 

gjort sig illa, och till viss del kränker vi barnet känslor även då.  

 Ibland har jag svårt att uppfatta om ett barn blir kränkt. När vi pedagoger inte reflekterar 

över det vi gör och säger, när vi handlar genom vana och rutin eller när vi saknar viss 

erfarenhet tror jag att vi har svårare för att uppfatta om ett barn blir kränkt. Jag tittar på 

händelsen med Viola och kan nu så här några år efteråt genom en reflekterad blick se att jag 

kränkte henne vid upprepade tillfällen. Även om hon aldrig sa något, utan visade ett positivt 

och tillmötesgående yttre, så tror jag att hon många gånger kände sig kränkt. Viola var 

utlämnad till min omsorg och hjälp – till mitt bemötande. Till vissa barn har man en speciell, 

lite djupare relation, och så var mitt förhållande till Viola. Hon fanns där i mitt hjärta och 

tanke och jag månade om hennes välbefinnande. Jag ville inte att hon skulle behöva gå blöt, 

att de andra barnen skulle känna att hon luktade och jag ville att hon också skulle få ha ”bra” 

kläder. Ändå mötte jag henne på ett sätt som jag idag anser vara förkastligt. På ett sätt som 

istället kränkte, och pekade ut henne ännu mer. Var det av okunskap och oerfarenhet? Det 

ända jag vet är att det inte var av illvilja. Jenny Gren menar att vi ger barnet ett värdigt 

bemötande genom empati, respekt och kärlek. Hon säger att barnets självkänsla växer genom 

detta bemötande, men att det även måste till en respekt för barnets integritet (Gren 2007, 

s.60). Jag kände empati, respekt och kärlek för Viola – men det var inte tillräckligt. Som Gren 

säger, så tror jag också att det är väldigt viktigt att man tänker på barnets integritet. På hur 

Viola uppfattar mitt handlande. Det är även viktigt att man försöker känna sig in i barnets 

situation och vad det kan tänkas uppleva. Kanske kan jag sätta mig själv i barnets situation 

och fundera över vad jag hade känt och tänkt i en liknande situation. De barn som jag kommer 

att möta i framtiden är hjälpta av att jag nu reflekterar över mitt bemötande av Viola.  

 Jag kränkte Viola genom det jag sa till henne inför andra men också genom mitt 

handlande. Då tänker jag bland annat på att hon fick stå naken inför andra barn och vuxna, att 

jag pratade om det som hänt i andra barngrupper och hur jag fick henne att känna sig 

annorlunda än andra barn. Ett annat sätt som jag kränkte hennes integritet på var när jag och 
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mina kollegor talade illa om hennes föräldrar. Även om vi inte sa rakt ut att de var oansvariga 

och slarviga, så var nog det andemeningen i våra kommentarer, att de aldrig hade 

ändamålsenliga kläder eller att det alltid saknades extrakläder – hur mycket man än påminde. 

Detta hörde Viola, och även de andra barnen, och det måste ha varit väldigt jobbigt för Viola. 

Gren hänvisar till barnläkaren Lars H. Gustafsson som säger att ”det mest effektiva sättet att 

kränka ett barn, är att prata illa om barnets föräldrar” (Gustafsson, se Gren 2007, s.195), vilket 

var just vad jag och mina kollegor gjorde. De flesta människor, så även jag, vet att barn 

skyddar sina föräldrar in i det längsta. Detta innebär också att när man talar illa om 

föräldrarna så upplever barnet det personligt. Av samma anledning kan jag tänka mig att 

Violas storasyster kände sig kränkt då jag talade om vad som hänt, inför hennes kompisar. På 

samma sätt som ett barn blir kränkt av vad någon säger och tycker om föräldrarna, så tror jag 

att de kan bli kränkta av vad någon säger om deras syskon.   

 

Etik och moral på förskolan 

Vad är det som gör att jag handlar på ett visst sätt i en situation? Gör jag bara mina val utifrån 

vana och erfarenhet? Min värdegrund och min människosyn bottnar bland annat i min 

uppväxt, och de ligger till grund för mina handlingar. Jag vet också att dessa har utvecklats 

och till viss del ändrats under mitt liv, genom erfarenheter och reflektioner. Men grunden från 

min barndom kommer alltid att finnas kvar där i botten vare sig jag vill kännas vid den eller 

inte. Den värdegrund och människosyn som barnen får med sig idag kommer på samma sätt 

alltid att finnas kvar som en grund för dem. Därför är det väldigt viktigt att vi är medvetna om 

vilka värden vi ger barnen att bygga vidare på. Som pedagog är jag skyldig att de värden jag 

förmedlar är de som står i styrdokumenten för förskolan. Jag håller med Jenny Gren när hon 

säger att vi påverkar barnen, vare sig vi vill det eller inte, genom våra värderingar. Hon menar 

att det är viktigt att vara medveten om vilka värderingar man har och hur de styr handlandet, 

om man vill vara etiskt medveten och kunna handla moraliskt rätt (Gren 2007, s.26 & 28). 

 Men vad är då etik och moral? Ordet ”etik” kommer från grekiskans ethos och betyder 

sedvana, sätt att bete sig, karaktär. Ofta använder vi även ordet ”förhållningssätt” synonymt 

med etik. Att reflektera över sitt förhållningssätt är ett sätt att ägna sig åt etik enligt Jenny 

Gren (Gren 2007, s.13). Ordet ”moral” kommer av latinets moralis och betyder även det sed 

eller sedvana. Göran Collste menar att vi idag skiljer på moral och etik. ”Moral betecknar 

handlingar och ställningstaganden, d.v.s. praktiken, medan etik står för reflexion över det 

moraliska handlandet och de moraliska ställningstagandena, d.v.s. teorin. Man talar således 

om en moralisk handling men en etisk teori” (Collste 2010, s.20). Det betyder att man kan 
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utveckla sin moral genom ett etiskt tänkande. Genom att jag reflekterar över det jag gör och 

säger, och låter det påverka mitt förhållningssätt till barnen. Det är nog en anledning till att 

jag idag handlar annorlunda än vad jag gjorde mot Viola. Men fortfarande finns det många 

situationer som jag handlar fel i, eller inte vet hur jag ska handla i. Är det för att jag inte har 

reflekterat över liknande händelser, eller för att de inte finns i mitt moraliska register? Jenny 

Gren menar att i det vardagliga arbetet så handlar etiken om att våga se och ompröva de 

värderingar och den människosyn man har. Hon menar att när man arbetar med människor är 

det extra viktigt att tänka över sitt förhållningssätt, då man har sig själv som redskap. Hon 

säger att man ofta pratar om empatin, samvetet och förnuftet som ”etikens redskap” (Gren 

2007, s. 17, 20 & 43). Jag anser att min empati och mitt samvete är stort och alltid har varit 

det. Kanske även förnuftet finns där – om man nu kan mäta det. Men det var inte tillräckligt i 

mitt möte med Viola. Trots de förmågorna så kränkte jag Viola vid upprepade tillfällen, utan 

att mena det. Precis som jag nu kan uppleva att Estelle kränker Ivar vid flera tillfällen – även 

hon utan att mena det. Det kan inte bara vara erfarenheten som saknas, då jag vet att jag även 

idag handlar fel i många situationer. Att jag även idag kränker barn, och kanske även 

kollegor, i olika situationer. Det är reflektionen kring erfarenheterna som många gånger 

saknas. Om jag inte har reflekterat över erfarenheten så är det troligt att jag fortsätter handla 

som jag gjort tidigare, även om det kränker någon. Göran Collste säger att vi hela tiden får 

nya kunskaper och erfarenheter som påverkar vårt förhållningssätt och våra värderingar. Att 

vi hela tiden måste vara villiga att ompröva våra värderingar och vara öppna för andra 

argument för att få en genomtänkt etisk ståndpunkt (Collste 2010, s.113). På förskolan finns 

det allt för sällan tid för reflektion, utan det är oftast något vissa pedagoger gör på väg till eller 

från arbetet. Att det inte finns avsatt arbetstid för reflektion gör att många pedagoger inte får 

lära sig, eller får vana av vad det innebär att reflektera och därför fortsätter att arbeta som 

tidigare. Först om det händer något allvarligt så tvingas dessa pedagoger till eftertanke. (Jag 

återkommer till reflektionens betydelse under avsnittet ”reflektion, erfarenhet och teori”).      

 Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi, och Arne Johan Vetlesen, docent i 

filosofi, båda vid Oslo universitet skriver i sin bok Etik i arbete med människor bland annat 

om etik och moral inom omsorgsyrkena. De menar att vi alltid i mötet med en annan 

människa befinner oss i en moralisk situation. Och att vi där kan välja mellan att göra gott 

eller ont – rätt eller fel. Vidare skriver de att vi möts av ett moraliskt krav i alla möten med en 

annan människa (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 209). Jag kan hålla med om att vi i alla 

möten står i en moralisk situation, men jag ställer mig frågande till om vi alltid tar hänsyn till 

det. I vissa situationer upplever jag att det blir en krock inom mig vad som är rätt och fel - om 
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det verkligen finns något rätt eller fel. Ibland kan det kännas som att jag bara har att välja 

mellan handlingar som alla känns mer eller mindre fel – och vad är det då som påverkar hur 

jag handlar? Jag vill här påvisa en annan händelse ur förskolans vardag. 

 

Morgan 

En del barn som jag mött under mitt arbete i förskolan har varit svårare att veta hur man ska 

bemöta än andra. Jag tänker på en pojke som jag arbetade med för par år sedan. Morgan, snart 

fyra år, är en speciell pojke som oftast vill tvärtom mot alla andra. Han sätter sig många 

gånger på tvären inför övergångar och förändringar. Det är svårt för Morgan att tyda de andra 

barnens signaler, och ofta blir det konflikter, för att han misstolkat vad någon sagt eller gjort. 

 Alla barn har samlats i hallen för att klä på sig och gå ut och leka i vattenpölarna. 

Morgan springer som vanligt in och gömmer sig bakom soffan. Vi låter honom ligga där 

medan vi hjälper de andra barnen, eftersom vi vet att det är bättre att det är färre barn i hallen 

när han ska klä på sig. Både för att det är lugnare atmosfär, men även för att en pedagog då 

kan ha odelad fokus på honom. Idag är vi tre pedagoger, och när några barn är klara går en 

pedagog ut med dem. Den andra pedagogen fortsätter hjälpa de barn som är kvar i hallen. Jag 

går in till Morgan och säger att han ska komma fram och klä på sig. Jag får locka ganska 

mycket, men till slut följer han med till hallen. Väl där så vägrar han ändå att klä på sig. Jag 

försöker på olika sätt att få honom att göra det, till exempel genom att förhandla och säga: 

- ”Om du sätter på dig galonbyxorna så hjälper jag dig att dra över skorna.”  

Jag provar även med att avleda och prata om saker som jag vet att Morgan tycker är roligt. 

Eller vad han kan göra när han kommer ut. Jag upplever det som om Morgan vill att det ska 

vara en konflikt, för hela tiden hittar han nya sätt att sätta sig på tvären. Jag försöker vara lugn 

och ha tålamod, men efter en stund känns situationen omöjlig och valet som Morgan får blir: 

- ”Antingen så klär du på dig eller så gör jag det.”  

Det hela slutar med en fysisk kamp mellan mig och Morgan. Jag sätter på honom kläderna 

medan han ligger på golvet och sparkar och skriker. När alla kläder efter mycket slit är på 

försöker han springa in och gömma sig bakom soffan igen. Jag sätter honom i mitt knä, och 

håller fast honom i ett stadigt men milt grepp. Jag pratar lugnt med honom. Både han och jag 

är helt svettiga, och jag känner att jag är andfådd. Efter en stund lugnar Morgan sig. Medan 

jag klär på mig så pratar vi och skojar, och till slut kommer en glad Morgan ut till de andra. 

 Handlade jag rätt eller fel? Finns det ett rätt eller fel i sådana situationer? I mitt yrke är 

det många gånger svårt att veta precis hur man ska agera från gång till gång. Varje barn och 

varje situation är unik, vilket gör att jag tycker att det är omöjligt att använda samma 
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bemötande alltid. I pressade situationer, som i den med Morgan, upplever jag att man många 

gånger handlar på känn. Kanske man omedvetet använder sig av sina inlärda och beprövade 

kunskaper, men just där och då så finns de inte på ytan. Man handlar utifrån det som för 

stunden känns bäst. Ofta handlar man intuitivt när man ställs inför en moralisk valsituation. 

Men kanske finns det någon etisk teori som ligger till grund för mitt eller Estelles handlande. 

Finns det någon etisk teori som kan gälla i alla situationer, och på så sätt hjälpa pedagogen att 

avgöra vad som är rätt och fel? 

 

Pliktetik 

Henriksen och Vetlesen hänvisar till Immanuel Kant, och dennes pliktetik, som ett sätt att 

vilja säkerställa en moral som alltid är giltig oavsett situationen, en moral som är allmän. De 

menar att Kant säger att man bara ska handla utifrån en regel som man skulle önska var 

allmän lag (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 151). Göran Collste lägger till att Kant anser att 

det människan gör många gånger styrs av hennes känslor och förnuft. Men om hon vill handla 

moraliskt riktigt så måste hon frigöra sig från sina känslor och istället handla enligt den 

”moraliska lagen”, vilket innebär att följa sina moraliska plikter (Collste 2010, s.55-56). 

Enligt Kants pliktetik kan man inte bara se till den enskilda situationen, utan man måste hitta 

den regel som bestämmer vad jag bör göra i situationen. Han menar att moraliskt riktiga 

regler är allmängiltiga, att de ska gälla alltid, och att detta är det ända moraliskt förnuftiga 

(Henriksen & Vetlesen 2001, s. 148). Men det är svårt att alltid att följa en bestämd regel i 

mötet med andra människor. Hade jag kunnat följa en regel i de olika exemplen innan? En av 

mina moraliska grundregler är att alltid lyssna in barnet och att aldrig använda mitt fysiska 

övertag gentemot barnen. I så fall agerade jag enligt Kant fel i situationen med Morgan, då jag 

gick emot mina moraliska grundregler och hans önskan att få springa tillbaka till soffan. Och 

då jag även med milt fysiskt våld klädde på honom, och höll fast honom för att lugna honom. 

Jag visste av erfarenhet att Morgan inte vill bli kvarlämnad bakom soffan, att han också ville 

komma ut till de andra och leka. Av samma erfarenhet så visste jag att vi inte skulle hinna 

komma ut, och att konflikten skulle ha blivit ännu djupare om jag inte använde mig av mitt 

fysiska övertag. Jag agerade som jag gjorde då jag visste att det skulle ge ett positivt resultat i 

slutändan, även om jag till viss del kränkte Morgan med mina handlingar. Men enligt Kants 

pliktetik så är konsekvenserna och resultatet inte relevant för bedömningen av handlingens 

moraliska kvalitet (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 150). Jag tycker att det är svårt att följa 

olika etiska regler fullt ut i mitt möte med barnen då varje situation och barn är unikt. Men 

kanske kan man använda sig utav Kants pliktetik som en grund. Jag kan inför mig själv sätta 
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upp regler för vad som är min grundläggande etiska plikt, men att jag är villig att korrigera 

den inför olika situationer. Men då kanske det inte längre kan kallas plikt och allmängiltigt? 

Enligt Henriksen och Vetlesen så menar Kant att vår etik och moral inte kan byggas på, eller 

påverkas, av våra erfarenheter. Att det helt enkelt är oberoende av våra erfarenheter 

(Henriksen & Vetlesen 2001, s. 157). Det är svårt för mig att förstå, då jag vet att jag har 

utvecklats både etiskt och moraliskt under mitt liv. Genom att reflektera över erfarenheter har 

jag utvecklat och omvärderat mina värderingar och tankar.  

 Till skillnad från Kants pliktetik så menar dygdetikerna att personliga erfarenheter, 

färdigheter och förmågor är starkt kopplade, och måste vara det, till vårt moraliska handlande. 

”Dygderna är förankrade i personen själv och bidrar till att forma hennes konkreta 

handlingsliv” (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 194, 197). Denna syn kommer jag att utveckla 

under stycket praktisk kunskap.  

 

Att möta ett barn 

Hur kan jag handla utifrån min etik och moral i det dagliga arbetet med barnen? En pedagog 

använder sig själv och sin person i arbetet med barnen. Hon måste kunna hantera de 

situationer som uppstår med hjälp av sig själv som ”verktyg”. Även om vi har olika lagar, 

regler och arbetsplaner som vi förväntas följa, så tolkar vi dessa utifrån de personer vi är. 

Ändå tror jag att det är viktigt att vi ibland försöker se oss själva utifrån, för att kunna hålla ett 

professionellt förhållningssätt. Kanske är det min och Estelles olika personligheter som gjorde 

att vi hade olika bemötande mot Ivar. ”Personkemin” mellan oss vuxna och barnet kan ibland 

påverka förhållningssättet. Visst är det så att man har lättare för att ta vissa barn till sig än 

andra, vilket gör det ännu viktigare att se sig själv utifrån och att inta en professionell roll. 

Pirjo Repo, grundskollärare, har i skriftsamlingen Vad är praktisk kunskap skrivit om hur 

viktig den pedagogiska kärleken är inom yrket. Hon menar att även om man inte har lika lätt 

att tycka om alla, så kan man istället komma dem nära genom att försöka intressera sig för 

dem. Hon säger att det ibland kan underlätta att försöka se ur en annan synvinkel, kanske 

barnets (Repo 2009, s.295). Kan det vara så att Estelle har lite svårare för att ta Ivar till sig? 

 Det är ett dilemma i sig att man inte kan känna samma närhet till alla barn. Det finns 

vissa barn som man känner lite extra för, som man har väldigt lätt att ta till sig. Men det finns 

även barn som man känner ett visst motstånd inför, och har svårare att ta till sig. Så tror jag att 

det är för alla pedagoger, eftersom vi även är människor. Det som då är så viktigt är att detta 

inte får gå ut över bemötandet av barnen. Jag får varken vara för ”närgången” till de barn som 

jag känner mer för, lika lite som jag får vara avvisande mot de barn som jag har lite svårare 
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för. På något sätt upplever jag att man måste gå utanför sig själv, och se situationen utifrån. 

Man får inta ett professionellt förhållningssätt, vilket kan underlättas av att man försöker se 

till barnets fördelar. Eller som Pirjo Repo säger, att man skaffar sig ett intresse för deras 

person (ibid, s. 295). Jag upplever att jag har lättare nu än tidigare att hålla mig ”neutral” i 

mitt bemötande av barnen, oavsett mina känslor för dem. Jenny Gren skriver att vi måste lära 

oss kärleken till barnet, den pedagogiska kärleken. Att ”den förutsätter en mognad, en 

självkännedom och en självständighet. Den förutsätter att du kan bejaka dig själv som det 

redskap som i kärlek skall möta barnet” (Gren 2007, s. 175). Vidare så säger hon att vår 

empatiska förmåga är präglad av den trygghet vi känner i vår yrkesroll (ibid, s.182). Detta kan 

påverka mitt förhållningssätt. Idag upplever jag att jag har lättare för att visa empati och 

kärlek för alla barn, oavsett mina inre känslor. Min erfarenhet och personliga mognad ligger 

till grund för det. Jag är mer säker på vem jag själv är, och har då lättare att möta andra. Jag är 

säker på vad min yrkesroll är i mitt bemötande av barnen. Däremot är jag nog inte lika säker i 

min yrkesroll som arbetslagsledare, vilket påverkar min relation till kollegor. (Jag återkommer 

till detta längre fram). Kanske Estelles i mitt tycke okänsliga bemötande av Ivar beror på att 

hon inte har samma mognad och inte är lika säker på sin egen yrkesroll? För att kunna visa 

empati för en annan människa måste jag vara medveten om mina egna värderingar, och kunna 

se på dessa i ett utifrånperspektiv (Gren 2007, s.178). För mig betyder det att man har 

reflekterat över sina värderingar, var de kommer ifrån och om de är sanna för mig.  

 Men finns det då en risk, om jag ska hålla mig professionell i mitt bemötande av barnet, 

att jag blir opersonlig och inte längre är en människa, en person? För mig innebär att vara 

professionell inte att vara opersonlig och stel. Det handlar om att kunna visa empati och 

känslor, men undertrycka känslor som kan påverka min relation till barnet negativt. Filosofen 

Martin Buber talar i boken Jag och du om att det är nödvändigt att en människa får möta ”ett 

Du, inte ett Det”. Om man möter barnet som ett Du så är man i en öppen relation där man 

bejakar barnet och ser dess helhet. Han menar att det betyder att vi ska möta barnet med 

empati, kärlek och respekt (Buber, se Gren 2007, s. 169). Respekt är ett begrepp som är 

väldigt viktigt i all form av arbete med människor. För mig handlar det om att ha en respekt 

för den specifika människan och för hennes eget värde. ”Ett barn som inte möts av respekt 

kan inte respektera sig självt. Ett barn som inte lärt sig respektera sig självt kan inte respektera 

andra” (Gren 2007, s.185). Min respekt, empati och pedagogiska kärlek har förändrats och 

vuxit utifrån erfarenhet och kunskaper inom pedagogik. Jag är idag bättre på att vara här och 

nu, lyssna på barnet, och försöka förstå. Har jag utvecklat mitt bemötande mot vuxna på 

samma sätt som jag anser att jag har när det gäller barn? Och hur påverkar det barnen? 
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Konflikträdsla och vuxet samarbete  

”Kommunikation måste ske på ett sådant sätt att jag är villig att  

   pröva om jag har rätt, och inte för att få rätt”. 

(Henriksen & Vetlesen 2001, s.167). 

 

Att konfrontera en kollega 

Vad var det som fick mig att gå in och handla som jag gjorde i situationen med Ivar? Mitt 

främsta mål var att ”rädda” Ivar, att hjälpa honom. Men jag hade kunnat göra det på ett annat 

sätt. Nu blev det en olustig stämning mellan mig och Estelle som Ivar och de andra barnen 

säkert märkte. Och om Ivar var otrygg redan innan, så kan jag tänka mig att oeniga vuxna gör 

hans otrygghet ännu större. Jag anser att vi är viktiga som förebilder för barnen, att de lär sig 

av det vi gör och utstrålar. Det är viktigt att vi tar ansvar för vår relation kollegor emellan, då 

detta indirekt påverkar barnen. Om vi är oeniga och inte kan samsas, så blir barnen 

ambivalenta och otrygga. De vet inte vem de ska lyssna på eller hur de ska förhålla sig till de 

olika förhållningssätten. En viss oenighet påverkar nog inte, men grundtanken måste vara 

samstämmig. Jag gick in och hjälpte Ivar då han var så ledsen eftersom jag upplevde att 

Estelle kränkte honom. Men jag kränkte kanske istället Estelle genom mitt handlande. Jag 

gick in och tog över i en situation där hon var ansvarig. Indirekt förklarade jag hennes 

handlande fel eller olämpligt, vilket hon troligtvis uppfattade som kränkande. Jag hade blivit 

kränkt om någon annan hade gått in och tagit över i en situation där jag var ansvarig, så visst 

kan jag sätta mig in i Estelles känslor. Maria Johansson skriver i sin text Om mod, mildhet och 

strumpbyxor som handlar om skådespelarens arbete, att varje skådespelare har sin funktion 

och roll, och att det är viktigt att man inte klampar in på någon annans område då det kan 

upplevas kränkande (Johansson 2009, s.254). Det var precis vad jag gjorde då jag gick in och 

tog över i situationen med Ivar. Men kanske var det ändå min plikt att göra det, då jag måste 

värna om alla barns rätt att inte bli kränkta? Eller hade jag kunnat förebygga situationen så att 

varken Ivar eller Estelle behövde bli kränkta?  

 Situationen med Ivar och hans napp var på inget sätt ny utan hade pågått under ett par 

månader. Under den tiden hade jag pratat med föräldrarna vid några tillfällen, och vi hade 

gemensamt kommit fram till det förhållningssätt som jag beskrivit tidigare. Jag hade 

informerat Estelle och mina andra kollegor om det, och även sagt att vi måste ha lite 

fingertoppskänsla vad gäller Ivar. När jag berättat detta för Estelle så har jag fått känslan av 

att hon har en annan åsikt, att hon tycker att vi är för ”mesiga” mot Ivar och att vi måste ha 
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tydliga regler hur vi ska förhålla oss till Ivar. Under flera veckor före den nämnda situationen 

med Ivar, upplever jag att Estelle kränker honom upprepade gånger. Det sker inte så tydligt, 

och är svårt att beskriva för en annan människa. Det är mer en känsla jag får, en känsla av att 

Ivar blir sårad och inte är tillfreds. Ändå tar jag inte upp detta med Estelle. Varför sätter vi oss 

inte ner och diskuterar hur vi ska förhålla oss till Ivar? Jag vill gärna skylla det på bristen av 

tid, att vi allt för sällan har möten och reflektionstid där vi kan diskutera liknande frågor. Och 

visst kan det vara så, men jag vet att det inte är den grundläggande orsaken. Det är istället 

något inom mig som tar emot. Min rädsla för konflikter!  

 Ordet konflikt kommer från latinets conflictus, som betyder sammanstötning eller strid 

mellan olika krafter (Wikipedia 2012 & Svenska akademiens ordlista 2012). Jag har sökt och 

läst litteratur som handlar om konflikter, men det har varit svårt att hitta någon som diskuterar 

just rädslan för konflikter. Det finns mycket litteratur som bland annat tar upp hur man löser 

konflikter, men det jag är intresserad av att titta närmare på är hur konflikrädslan påverkar 

min relation till andra vuxna, och i förlängningen även barnen. Därför har jag valt att utgå 

från en c-uppsats om konflikträdsla som Tina Cedervall skrivit vid Högskolan Väst. Jag är väl 

medveten om att uppsatsen till viss del är bristfällig då hennes empiriska studie bygger på 

endast sju informanters upplevelser, vilka Cedervall analyserat och diskuterat.  

 Cedervall skriver att det man oftast är rädd för är att jag själv eller den andre ska bli 

sårad eller skadad, att man ska hamna i dålig dager, inte bli lyssnad på eller att man ska 

hamna utanför. Enligt Cedervall är det också vanligt att man är rädd att relationen till den 

andre på grund av detta ska gå förlorad. Hon säger även att många är mer konflikträdda i 

hemmet än på arbetsplatsen, då det är mer nära relationer som står på spel (Cedervall 2008). 

Jag kan inte känna igen mig i uppdelningen mellan privatliv och arbetsliv som Cedervall gör. 

I viss mån undviker jag konflikter i alla livets situationer, eftersom jag upplever dem 

”obehagliga”, men det är inte främst i privatlivet som jag undviker dem. Jag kan inte heller 

säga att jag undviker alla konflikter på min arbetsplats, men där sker det i större utsträckning. 

Varför är jag då ibland, utöver obehagskänslan, rädd att gå in i en konflikt? Varför backar jag 

istället för att stå upp för min åsikt? Till viss del bottnar det i min vilja att vara andra 

människor till lags, en vilja att bli omtyckt. Men också en rädsla för att såra den andre. Jag har 

lättare att diskutera, eller ta en konflikt där jag upplever att den andre är intresserad av mina 

tankar även om hon inte delar dem. Och där den andre har tydliga tankar och idéer som den 

kan stå för, och vi kan mötas på ett mer neutralt plan. Där det finns en möjlighet att samsas. 

Jag upplever att Estelle inte har sina tankar tydliga för sig själv, eller att hon är speciellt 

intresserad av att lyssna på mina. Hon är inte heller beredd att reflektera över och eventuellt 
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ändra sitt förhållningssätt. Hon är inte öppen för förändring eller för att mötas. Detta är ett 

mönster som jag kan se i de fall då jag undviker konflikter. För att våga gå in i konflikten 

måste jag ha en känsla av att vi kan mötas. 

 I sin c-uppsats tar Tina Cedervall upp olika sätt som en konflikträdd person kan agera 

på. Ett sätt är att undvika konfrontation, att försöka fly eller smita undan. Man håller tyst även 

om man har en åsikt, och hoppas att konflikten ska försvinna ändå. Ett annat sätt är att vara 

undfallande och anpassa sig till den andre och låta dennes åsikter prioriteras framför sina 

egna. Man kan också förneka att det överhuvudtaget finns en konflikt, kanske byta 

samtalsämne eller gå ifrån om konflikten kommer upp (Cedervall 2008). Jag tror att min 

strategi är beroende av situationen och vilka som är inblandade. I situationen med Estelle så 

höll jag tyst och hoppades på att konflikten skulle försvinna av sig själv. Jag hoppades på att 

hon skulle ändra sitt förhållningssätt ändå. Att hon själv skulle reflektera över sitt handlande 

och över var Ivar hamnade i allt detta. Som arbetslagsledare tycker jag att det är viktigt att alla 

i arbetslaget kommer med sina tankar och idéer. Jag vill inte uppfattas som att jag ska 

bestämma allt över de andras huvuden. Jag tror att pedagogiken och vårt arbetssätt blir bättre 

och fylligare om det är fler som kommer med idéer. Jag är intresserad av vad de andra tycker 

och tänker, och vill ta del av det. Men Estelle och jag har svårt att mötas, och jag väljer istället 

att vara tyst och hoppas på att det blir bättre ändå. Kan det vara min rädsla att inte bli omtyckt 

och accepterad som arbetslagsledare som gör att jag inte vågar stå upp för mina åsikter? I 

situationer där jag upplever den andre mer auktoritär än mig, kanske även en aning hotfull, 

väljer jag istället att anpassa mig till den andres åsikt. Även om jag har en annan. Åtminstone 

gör jag det muntligt, men praktiskt så kan det hända att jag ändå arbetar efter min egen åsikt. 

Och då är ändå problemet kvar. Kan jag skylla på att det inte har någon verkan att diskutera 

frågan? Jag tror inte att konflikten försvinner eller blir bättre av att jag undviker den. Snarare 

så vet jag av erfarenhet att det ofta är tvärtom. Min konflikträdsla skapar ibland fler 

konflikter, kanske med personer som inte var inblandade från början. Den skapar en osäkerhet 

både hos mig och hos den andre. Att undvika konflikt kan även leda till kränkning av en 

annan, som jag upplever att det gjorde mellan mig och Estelle. I situationer där jag känner 

mig mer självsäker är jag inte lika rädd för konflikter.  

 Cedervall skriver vidare att en persons konflikträdsla och konfliktbeteende grundläggs i 

barndomen. Framförallt är föräldrarna förebilder, men även kompisar och andra vuxna. Det 

kan vara så att konflikter inte har fått förekomma i hemmet, att de har tystnats ner. Hon säger 

även att dåligt självförtroende kan leda till konflikträdsla, då man tar åt sig det som sägs som 

personlig kritik (Cedervall 2008, s. 12-13). Jag tror att det ligger mycket i det hon kommit 
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fram till i sin uppsats. Det är viktigt att vi pedagoger är medvetna om vad vi signalerar till 

barnen, så att de får en naturlig relation till konflikter och vågar gå in i dem som vuxna. Jag 

instämmer med att konfliktbeteendet grundläggs i barndomen, men jag tror att det även finns 

annat som påverkar. Återigen kan jag försöka skylla på bristen av tid för möten och 

reflektionstid, men det ligger även i förskolans struktur och sociala miljö. Kulturen på 

förskolan säger att pedagogen ska hålla en positiv yta och inte stöta sig med kollegor ”i 

onödan”. Det gör att det inte finns plats för konflikter, utan istället håller man sina 

meningsskiljaktigheter inom sig tills de en dag ”kokar över”.  

 

Diskursetik 

Hur ska vi pedagoger då kunna komma över vår rädsla för konflikter, eller förbi den kultur 

som råder, för att få ett mer givande samarbete? Diskursetiken handlar om socialt utbyte och 

diskussioner kring meningsskiljaktigheter, vilket gör den intressant att se närmare på. Enligt 

Henriksen och Vetlesen menar diskursetiken att våra moraliska uppfattningar utvecklas 

genom diskussion och meningsskiljaktigheter, i samspelet med andra människor. Moral, 

enligt diskursetiken är ett socialt fenomen, som man inte kan utveckla på egen hand. Genom 

att kommunicera med andra om våra skäl till handling kommer vi få dem prövade mot den 

andres skäl, och på så sätt få en större insikt i saken (Henriksen & Vetlesen 2001, s.165-166). 

Till skillnad från diskursetiken tror jag att man kan utveckla sin egen etik och moral även 

genom egen reflektion, som jag skrivit om tidigare. Samtidigt tror jag att diskursetiken har rätt 

i att vi kan utvecklas av meningsskiljaktigheter och diskussioner om vi gör personliga 

reflektioner kring dessa. Framförallt när det handlar om situationer inom yrket. Där är det 

viktigt att vi ser alla synvinklar och kommer fram till ett gemensamt förhållningssätt. Men det 

är då viktigt att jag är villig att lyssna aktivt till den andre. Kanske saknas den 

”kommunikativa kompetensen” som den tyska filosofen Juergen Habermas anser så viktig för 

diskursetiken. Han menar att det kan vara svårt att överskrida sin egen horisont och sätta sig 

in i någon annans tanke (Habermas, se Henriksen & Vetlesen 2001, s.169-170). Saknaden av 

den kommunikativa kompetensen gör att jag handlar med viss paternalism i mitt möte med 

Estelle. Men jag kan inte lägga ansvaret för min konflikträdsla hos Estelle eller någon annan. 

Jag ser ju att det inte blir bättre av att jag undviker frågorna, snarare tvärtom.  

 Göran Bexell menar att även om man inte kommer överens, och en oenighet kvarstår, så 

har man ändå fått en större förståelse för varandra genom att diskutera frågan. Det ger en 

större tolerans för den andres synpunkter (Bexell, se Henriksen & Vetlesen 2001, s.171). Jag 

håller med Bexell om att man kan få en större tolerans för den andre genom att diskutera 
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oenigheter. Om man delar med sig av sina tankar och sitt förhållningssätt så kan man få en 

större förståelse för varandra. Toleransen kan göra att samarbetet blir bättre även om vi 

kanske fortfarande har olika tankar och synsätt. Men det kan vara ett svårt att öppet ta emot en 

annan människas tankar, framförallt om de går helt emot mina egna principer. Detta kan göra 

det svårare att få en större förståelse för den andre. Det är inte heller säkert att allt blir bra för 

att vi pratar om det. Om vi ändå inte enas så kan mycket av problemet kvarstå. Till skillnad 

från pliktetiken så är man inom diskursetiken inte förpliktigad att alltid följa en norm som 

man kommit fram till. Normerna är möjliga att revidera, och ta upp till ny diskussion (ibid, s. 

173). Detta tror jag är en viktig aspekt, kanske framförallt i samarbetet med andra människor. 

Inom mitt yrke måste man hela tiden omvärdera och anpassa sitt förhållningssätt till nya 

situationer och barn.  

 När jag tittar på situationen utifrån, så är det lätt att säga att jag måste bli bättre på att ta 

konflikter. Men det är inte så lätt eftersom konflikträdslan sitter djupt rotad. Jag vet att det är 

något som jag måste arbeta aktivt med, för att kunna utvecklas, även om jag nog alltid 

kommer att tycka att det är obehagligt med konflikter. Göran Collste säger att det finns många 

olika anledningar till att vi inte handlar efter det vi anser är rätt. Det kan vara för att vi är 

osäkra på vad som är rätt eller fel, eller för att vi är rädda. Det kan vara svårt att stå upp för 

något man tror på, eller för någon som man anser behandlas orättvist. Ibland väljer människan 

en enklare utväg genom att tiga och samtycka (Collste 2010, s. 119). Jag är kanske feg som 

inte vågar ta upp konflikten med Estelle. Rädd för att inte vara till lags, att inte bli omtyckt. 

Men fortfarande, med facit i hand, så hade det varit bättre att diskutera våra meningsskillnader 

innan istället för att jag bara gick in och agerade. Med mitt agerande så kränkte jag Estelle, 

och bidrog till att situationen blev otydlig och otrygg för Ivar. Men hur ska jag då kunna lära 

mig att agera rätt i konflikter? Jag antar att det är något jag medvetet måste arbeta med. 

Aristoteles menar att vi genom övning och social gemenskap kan utveckla våra dygder. Mod, 

klokhet, rättskaffenhet och måttlighet är grundläggande för mänskligt samarbete (Aristoteles, 

se Henriksen & Vetlesen 2001, s.201). 
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Praktisk kunskap 

 ”Den praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad kunnighet 

 som tagit plats hos individen – och i den mänskliga gemenskap där han 

 eller hon handlar – och den utövas på ett intuitivt sätt”. 

(Svenaeus 2009, s.13) 

 

Reflektion, erfarenhet och teori 

Kanske har jag reflekterat över min roll och mitt förhållningssätt i arbetet med barnen mer än 

vad jag gjort över min relation till kollegor. Och därför har jag mer praktisk kunskap och 

klokhet när det kommer till mitt bemötande av barnen, än i mitt bemötande av kollegor. Det 

är viktigt att jag nu också börjar reflektera övar min konflikträdsla, och samarbetet med 

kollegor. Men för den skull får jag inte sluta reflektera över mitt arbete i relation till barnen. 

För att bevara den praktiska klokheten så är det viktigt att jag hela tiden reflekterar, utvecklar 

och eventuellt reviderar mitt förhållningssätt till både barn och kollegor. När man reflekterar 

över sitt bemötande och förhållningssätt mot barnen, så lär man sig hela tiden något om sig 

själv och hur man handlar. Man utvecklas som pedagog, och gör förhoppningsvis ett bättre 

val i en annan situation. Det är först när jag reflekterat över mitt bemötande som jag kan se 

det från barnets perspektiv, ett vidare perspektiv, och göra justeringar i mitt förhållningssätt. 

Och även låta denna reflektion påverka mitt förhållningssätt i andra liknande situationer. Ylva 

Waldemarson skriver i sin text En erfarenhet rikare, att reflektion är den process som förenar 

frågorna när, var och hur med frågan om varför. Den betydelse våra erfarenheter får i våra liv 

är beroende av om och hur vi reflekterar kring dem (Waldemarson 2009, s. 132 & 155). Detta 

gör att det ofta inte räcker med tidsmässig erfarenhet för att få praktisk kunskap, utan man 

måste medvetet ha reflekterat över erfarenheterna. Jag tror att anledningen till att jag nu 

upplever att jag ”vet” vad som är rätt i en situation, beror på att den liknar något jag 

reflekterat över. Det är en viktig del enligt mig av hur man skapar sig själv kunskap. Det 

räcker inte bara att ha massa erfarenhet, om man inte har reflekterat över den. Om jag hela 

tiden handlar i situationer utan att tänka över vad jag gör, eller hur det uppfattas av andra, så 

sker det aldrig någon förändring. Om jag då kanske har ett dåligt förhållningssätt till barnen, 

så betyder det att jag kommer att fortsätta att ha det även i framtiden. Om inget händer som 

bryter mönstret. Jonna Hjertstöm Lappalainen och Eva Schwarz, båda doktorer i filosofi och 

verksamma som lektorer på Södertörns högskola, har i sin text Tänkandets gryning diskuterat 

filosofen John Deweys syn på tänkandet. Enligt dem så menar Dewey att vi börjar reflektera 
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över vårt handlande först när det sker ett ”brott”. Att det först är när det vanliga handlandet 

inte fungerar som vi börjar reflektera (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s.107-108). 

Vidare skriver de att Dewey menar att skillnaden mellan att få praktiska saker att fungera och 

att reflektera, är att den som reflekterar söker sig bort från rutinen och försöker se nya 

möjligheter. Inte bara se till det som är närmast (ibid, s. 110). Tyvärr så är det nog så, att det 

måste till något som bryter vardagen för att vi ska reagera och reflektera. Men det är viktigt 

att vi lär oss att reflektera även när vårt agerande ”flyter på”, och att man inte bara löser de 

praktiska problemen. För även om det fungerar för mig och jag upplever att allt är bra, så 

kanske någon som är inblandad i mitt handlande inte upplever detsamma. Jag tänker på Viola 

där jag inte märkte att mitt handlande var fel och därför lät det fortgå. Nu när jag reflekterar 

över det så kan jag tydligt se att mitt handlande var kränkande mot Viola, och kanske hade jag 

kunnat se det även då om jag hade tvingats att reflektera. Enligt Aristoteles så är förmågan att 

handla rätt, dygdigt, inte något vi föds med, utan snarare något som vi måste öva oss i. Vi 

övar successivt upp den förmågan genom att handla och reflektera medvetet över det vi gör 

(Aristoteles, se Collste 2010, s. 91). Men kan och vill alla människor reflektera, eller är det i 

sig en förmåga man måste lära sig?  

 Det kan vara obehagligt att reflektera över sig själv och sitt handlande, av rädsla att 

finna något man inte vill kännas vid. Jag tror att förskolepedagogen behöver, liksom Maria 

Johansson menar att skådespelaren behöver, mod för att våga utforska sig själv som 

människa. Inom båda yrkena är det jag själv som är verktyget för yrkesutövandet (Johansson 

2009, s.251-252). Kanske är det känsligare att reflektera över situationer inom yrken där jag 

själv är verktyget, då det blir så personligt. Det är också svårt att mäta vad som är rätt eller fel 

handlande inom dessa yrken. Dewey menar att det krävs ett personligt engagemang för att 

vilja reflektera (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 104). Min upplevelse är att de 

flesta som arbetar inom förskolan har ett personligt engagemang i sitt arbete. Jag tror att det är 

väldigt svårt att inte ha ett personligt engagemang när man arbetar med människor. Barnen 

påverkar oss dagligen, och finns i våra tankar även utanför arbetet. Jag upplever att det är mer 

troligt att oviljan att reflektera snarare hänger ihop med modet, än att det har att göra med 

engagemanget. Jag tror att man måste ha fått en viss personlig mognad och självsäkerhet för 

att våga reflektera över sig själv och sitt handlande. Man måste tro på sig själv för att även 

våga se sina brister. Dessutom så blir man mer säker i själva reflekterandet ju mer man 

reflekterar. Man får en kunskap om vad det innebär att reflektera. 

 En annan sak som jag upplever påverkar förmågan till att reflektera är teoretisk 

kunskap. Så är det åtminstone för mig. Även Aristoteles menar att den praktiska och 
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teoretiska kunskapen hänger ihop (se Nilsson 2009, s. 40). Jag kan inte läsa mig till praktisk 

kunskap och klokhet, men den teoretiska kunskapen kan vara en hjälp. Genom den teoretiska 

kunskapen kan jag reflektera på en annan nivå, genom ett annat perspektiv. Jag kan försöka ta 

teorins tankar och pröva dem i min situation. Kanske anpassa dem, eller ta lite av olika teorier 

och göra till min teori. Genom att läsa teoretisk kunskap väcks det frågor inom mig, som gör 

att jag börjar reflektera över något som jag kanske inte gjort annars. Jag menar att teoretisk 

kunskap i kombination med reflekterad erfarenhet ger mer kunskap, än bara teori eller bara 

erfarenhet. Bernt Gustavsson, filosofie doktor i idéhistoria, har i sin bok Kunskapsfilosofi 

försökt förklara tre kunskapsbegrepp som härstammar från Aristoteles. Han säger att ”visdom 

är en kombination av insikt och vetande…” (Gustavson 2000, s. 170). Alla pedagoger skulle 

kunna vara hjälpt av att läsa teoretisk kunskap, men då måste de visa ett intresse att vilja 

förändra och analysera sitt eget förhållningssätt. De måste visa en öppenhet för andra tankar 

och idéer, både teoretiska och andra pedagogers.  

 Christian Nilsson diskuterar i sin text Fronesis och den mänskliga tillvaron Aristoteles 

Nikomachiska etik. Han lyfter där fram två delar av praktisk kunskap, technée och fronesis. 

Technée, eller ”kunnighet”, innebär inom förskolans värld till exempel att kunna byta blöjor, 

mata barn, hjälpa dem med påklädning eller veta hur jag bäst arrangerar skapande-

verksamheten. Denna kunskap är den samma från situation till situation, den är statisk. 

Fronesis, eller ”klokhet”, är den form av kunskap jag är hjälpt av i mitt bemötande av barnen. 

Den kunskap jag behöver för att kunna avgöra vad som är rätt bemötande i just den specifika 

situationen (Nilsson 2009, s. 46-48). Technée är en kunskap som jag kan lära av någon annan, 

troligtvis mer erfaren kollega. Det är en kunskap som är lättare att lära sig genom att se någon 

annan utföra och ta efter, än att läsa sig till. Jag har lärt mig många technéekunskaper av mina 

kollegor, men även genom att själv pröva mig fram i praktiska situationer. För den här 

kunskapen behöver jag inte lika mycket egen mognad eller självförtroende som jag behöver 

för att kunna utveckla fronesis. Jag tror att jag till viss del kan påverkas utav andra i mitt 

utvecklande av fronesis, men ingen kan lära mig fronesis om jag själv inte är mottaglig. För 

att vara mottaglig för fronesis, praktisk klokhet, så måste man enligt mig ha en viss mognad, 

erfarenhet, självkänsla, vilja att se den andre och intresse av att utvecklas och lära nytt. Har 

jag det så kan jag genom andra människors berättelser och erfarenheter reflektera och på så 

vis utveckla min egen klokhet. För att utveckla fronesis måste jag vara villig att reflektera 

både över egna erfarenheter, men också över andras erfarenheter och kunskaper.        

 Jag kommer att tänka på en specifik situation då en annan kollegas reflekterade 

erfarenhet och teoretiska kunskap, även påverkade mitt förhållningssätt. Kanske är det även 
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en grund i mitt nuvarande förhållningssätt till Ivar och hans napp? Vi hade ett dilemma med 

en pojke på förskolan som helst ville ha sin napp hela dagarna. Han hade bara varit hos oss på 

förskolan några månader, och var ännu inte riktigt trygg i verksamheten. Situationen liknade i 

mångt och mycket den med Ivar, även om den här pojken var äldre. Inom mig kände jag redan 

då något instinktivt som sa åt mig att det var bäst för pojken att han fick ha sin napp. Men jag 

kunde inte förklara, och på så vis försvara min tanke. Det var då som min erfarna kollega 

menade att nappen var viktig för tryggheten, och att den skulle hjälpa pojken in i 

verksamheten. Hon hänvisade till något hon läst. Det handlade om att man kunde se nappen 

(eller andra trygghetssaker) som en ”bro” mellan hemmet och förskolan. Om vi tar bort bron 

så ramlar barnet ner och kan inte på ett tryggt sätt ta sig över till förskolan. Det var en 

målande beskrivning som fick mig att reflektera vidare, och som fick mig att kunna sätta ord 

på min egen känsla.  

 Jag upplever att min egen utveckling till mer praktisk klokhet strävar framåt på ett sätt 

som liknar en ”pullback-bil”, jag måste lite tillbaka för att komma framåt. Jag utvecklas 

genom händelser som jag reflekterar över, eventuellt med hjälp av teoretisk kunskap, det ger 

nya händelser som i sin tur ger nya reflektioner. Gotvassli hänvisar till Fuglestad som påstår 

att ”kunskap i handling är nyskapande snarare än återskapande. Det är att reflektera och 

ständigt vara på väg mot ett bättre och riktigare sätt att handla. Det är att vara medveten om 

det genuint ovissa i alla handlingar och i all kommunikation. Det är att var nära känslorna och 

den etiska aspekten i allt mänskligt handlande” (Fuglestad, se Gotvassli 2002, s. 138). Jag 

tycker att han har fått med det som jag anser är grunden för praktisk kunskap och klokhet. 

Enligt mig så kännetecknas kunskapen av att man hela tiden är villig att utveckla och 

ompröva sitt förhållningssätt, och att man alltid gör det med empati och känsla för den andre.    

 

Att handla klokt 

Hur visar sig min praktiska klokhet i arbetet med barnen? Jag tror att det är olika i olika 

situationer. Jag kan inte på ett enkelt sätt förklara vad och hur jag gör. Jag handlar utifrån 

intuition och känsla. Därför tror jag också att det är så svårt att lära någon annan praktisk 

klokhet, om personen inte själv vill. Det ända sätt jag kan förklara min kunskap är genom att 

ge exempel, men jag kan inte förklara hur någon ska handla i en kommande situation. Det 

måste var och en själv lära sig att känna. Det innebär också att man kanske inte alltid handlar 

”rätt”, utan att man hela tiden måste omvärdera sitt handlande.  
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”De har intuition och inlevelse, de besitter lyhördhet, inlevelse  

och pedagogisk fantasi, de griper ögonblicket och ser ur barnens  

perspektiv, de rider inte på principer, de är uppmärksamma på  

de individuella barnens behov och signaler, de är lyhörda för och  

försöker ta vara på egna och andras upplevelser i förskolans vardag”  

                      (Stråhle, Sundgren & Walch, se Gotvassli 2002, s.138).  

 

Stråhle, Sundgren och Walch nämner här några drag hos pedagoger inom förskolan som 

innehar och använder sig av tyst kunskap (fronesis). Deras beskrivning stämmer överens med 

hur jag anser att praktisk klokhet kan visa sig i det dagliga arbetet. Att arbeta med barn 

innebär att man måste vara inkännande och flexibel. Det går inte att alltid handla lika i alla 

situationer, utan jag måste se till det genuina i just denna situation. Däremot så kan jag vara 

hjälpt av regler och arbetsplaner, som en utgångspunkt för mitt arbete. Det är en hjälp för att 

göra pedagogerna mer samstämmiga. För att pedagogerna ska veta vad samhället anser vara 

det viktiga i dagens förskola. Men jag måste ändå alltid vara lyhörd och se det specifika 

barnet och den specifika situationen. Jag måste kunna anpassa mig utifrån situationen och jag 

måste kunna vara en medmänniska. 

 

”Det egentliga emotionella uppdraget [består av att; Å.D.] känna  

rätt känsla, av rätt anledning, vid rätt tidpunkt, i lagom mängd –  

kort sagt, att känna det som situationen kräver för att kunna handla  

på ett klokt sätt genom känslans drivande kraft. Ett annat namn på  

detta är fronesis – praktisk visdom eller klokskap”.  

(Svenaeus 2009, s.95).  

 

Vidare skriver Svenaeus att det är viktigt att ha emotionell intelligens i yrken där man möter 

andra människor (ibid, s.100). Kanske är det uttryck för samma sak? Att ha emotionell 

intelligens eller praktisk klokhet. Men även om jag har reflekterat och utvecklat en praktisk 

klokhet, så kan det i vissa situationer vara svårt att veta hur jag ska agera. Jag tänker på 

situationen med Morgan. Ibland är det inte en fråga om vitt eller svart, rätt eller fel. Ibland 

känns det som att det inte finns något ”bästa sätt” att hantera en situation på, utan man 

anpassar sitt handlande vartefter under händelsens gång. Jag provar mig fram till olika sätt att 

möta barnet. Som jag gjorde med Morgan genom att försöka förhandla, locka och prata om 

annat. Det gäller att hela tiden ha en fingertoppskänsla för vad som är det bästa att göra just 
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nu. Och då menar jag inte att man alltid vet vad som är bäst för hela situationen, utan för alla 

små delar av situationen. Det är som om man delar upp händelsen i flera små steg. När jag 

höll fast Morgan och klädde på honom med milt våld så var det för att jag av erfarenhet visste 

att det var bättre att bryta beteendet så snabbt som möjligt, även om det inte var på det 

optimala sättet. För att vi sen skulle kunna gå vidare, och hela situationen skulle ordna sig.  

 Det viktigaste i den situationen upplever jag ändå var att jag stod fast, att jag inte vek 

undan. Att jag var den som var tydlig och stark, och samtidigt visade kärlek och empati. Det 

stämmer överens med det som Svenaeus skriver, att frågan man har när man använder sig 

utav fronesis inte är om man ska handla, eftersom man redan är i situationen och håller på och 

handlar. Frågan är istället hur man ska handla (Nilsson 2009, s.48). Han säger också att när 

man handlar genom fronesis så betyder det att man handlar samvetsgrant, med en viss 

uppmärksamhet och omsorg (ibid, s. 50). Det är vad jag menar med fingertoppskänsla. Det 

handlar om att kunna dra rätt slutsatser och använda det man lärt på rätt sätt i den specifika 

situationen. För att kunna använda och utveckla gott omdöme, emotionell intelligens, praktisk 

klokhet eller fingertoppskänsla, så måste man ha reflekterat över sina erfarenheter och sina 

värderingar. Man måste ha försökt inta ett utifrånperspektiv på sig själv, och varit beredd att 

göra ändringar och justeringar. Något man måste göra hela tiden utifrån olika händelser. Man 

måste kunna känna empati. Men ändå så är det svårt att veta hur man ska handla i alla 

situationer, hur man ska handla rätt eller klokt. Jag funderar över varför Ivar ville gå tillbaka 

till Solen. Jag tror inte att det bara var för att han ville till den avdelningen. Det var nog även 

för att han ville vara bland människor som visade förståelse för honom, och inte var 

avvisande. För alla människor vill bli sedda och omtyckta. Han valde att följa med eftersom 

jag visade honom empati, omsorg och förståelse.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Slutord 

Mitt syfte med denna essä var att se närmare på om och hur förskolepedagogens 

förhållningssätt till barnen påverkar dem. Jag har analyserat om och hur vi pedagoger ibland 

kränker barnen, hur konflikträdsla påverkar barnen samt hur pedagogen utvecklar praktisk 

kunskap och klokhet. Jag har utgått från tre egenupplevda situationer som handlar om hur vi 

pedagoger möter Ivar som vill ha sin napp, Viola som ofta kissar på sig och Morgan som har 

svårt för förändringar och att tyda signaler. Dessa situationer har jag valt att diskutera under 

tre kapitel, indelade utifrån mina frågeställningar.  

 Desto mer pedagogen utvecklar och reflekterar över sitt handlande så tror jag att 

tillfällena då ett barn blir kränkt blir färre. En pedagog får aldrig luta sig tillbaka och tro att 

hon är fullärd. Hon måste hela tiden fortsätta granska, anpassa och se över sitt förhållningssätt 

och sina värderingar. En bra förskolepedagog måste kunna reflektera över situationer som inte 

fungerar så bra, men även reflektera över de vardagliga händelserna som inte utmärker sig 

nämnvärt. Man måste vara öppen för sitt eget lärande och för förändring. Det är viktigt att 

reflektera över hur pedagogen bemöter barnet, men även över bemötandet kollegor emellan då 

även detta indirekt påverkar barnen.    

 Forskningsresultat och olika teorier och metoder kan ge mig tankar om vad som är 

lämpligt att göra i olika situationer. Men varje barn och varje situation är unik, vilket gör det 

omöjligt att använda samma metod och bemötande alltid. Därför är det så viktigt att ha 

fingertoppskänsla. Pedagogerna är arbetsverktyg i sig själva, och de måste bemöta varje 

händelse och barn som något nytt men ändå använda sin erfarenhet. Det är en utmaning att 

handla klokt då pedagogen har mycket att ta hänsyn till. En pedagog ska vara professionell 

och kunna möta barn, föräldrar och andra pedagoger och hon ska följa och hålla sig 

uppdaterad om de styrdokument som finns samtidigt som hon måste känna in den specifika 

situationen. Att synliggöra den praktiska kunskapen på förskolan är svårt, men nödvändigt om 

vi pedagoger ska kunna hävda vår rika kunskap så att den blir värderad på samma sätt som 

den teoretiska.  
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