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The Feeling of Being Insufficient 

-An Essay about Time, Presence and Children with Special Needs 

In this essay I consider a self-experienced dilemma, and review how I, as a preschool teacher, 

treat a child with special needs. With the support of literature and theory, I can, with an essay 

writing approach, reflect and analyze the dilemma. In this way I will examine my practical 

knowledge and personal experiences of a complex situation. I want to examine whether 

children with special needs who are included in regular preschool activities, really get the 

support they need and deserve. Do educators have the conditions and does preschool have 

sufficient resources to realize this? Do educators have sufficient knowledge of how children 

with special needs should be responded to? I want to find out how the included children's 

social development and self-image is shaped by the treatment they receive at the preschool. I 

also question whether the preschool of today with its increased focus on learning and the 

additional duties it entails in terms of planning, documentation and evaluation of projects, 

reduce the time for the important close contact between teachers and children. I further 

discuss of whether children with special needs are affected to a greater extent than other 

children by reduced time for socializing. Finally I also explore how the balance between 

learning, caring and ethical values appears in preschool and how it may affect children's 

ability to develop good social relationships. 

 

Keywords: preschool, children with special needs, inclusion, ethical values, children's self-

image, care, close contact, resources. 
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Sammanfattning 

I min essä utgår jag ifrån ett självupplevt dilemma, där jag granskar mig själv som pedagog i 

hur jag bemöter ett barn i behov av särskilt stöd. Med stöd av litteratur och teorier kan jag 

med den metod som essäskrivande innebär, reflektera och analysera över dilemmat. På så vis 

prövar jag mina praktiska kunskaper och egna erfarenheter kring en komplex situation. Jag 

vill undersöka om barn i behov av särskilt stöd som är inkluderade i förskolans ordinarie 

verksamhet, verkligen får det stöd de behöver och har rätt till. Hur ser pedagogers 

förutsättningar och förskolans resurser ut för att kunna förverkliga detta? Har pedagoger 

tillräckliga kunskaper i hur barn i behov av särskilt stöd bör bemötas? Jag vill ta reda på hur 

inkluderade barns sociala utveckling och självbild formas av det bemötande de får på 

förskolan. Jag ställer mig även frågan om det ökade kravet på lärandet och de tillkommande 

arbetsuppgifter det för med sig i form av planering, dokumentation och utvärdering av 

projekt, minskar tid till den viktiga nära samvaron mellan pedagoger och barn. Vidare ställer 

jag mig frågan om barn i behov av särskilt stöd påverkas i större utsträckning av minskad tid 

för samvaro än andra barn. Slutligen utforskar jag även hur balansen mellan lärande, omsorg 

och värdegrundsfrågor ser ut i förskolan och hur det kan komma att påverka barns förmåga att 

utveckla goda sociala relationer.  

 

Nyckelord: förskola, barn i behov av särskilt stöd, inkludering, värdegrund, barns självbild, 

omsorg, nära samvaro, resurser. 
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Händelsen 
 

Det är tidig morgonstund och det råder en stilla ro på förskolan. Det är så tyst att jag kan höra 

ventilationssystemets monotona susande. Jag är först på avdelningen och jag sitter i soffan 

och läser en saga för några barn. Jag känner mig tillfreds. Från det angränsande byggrummet 

hör jag lågmälda röster. Det är Linus och Rasmus som bygger med lego, de pratar om att de 

ska bygga en raket. Dörren till lekrummet slår upp så hårt att den studsar i väggen. Dess 

glasrutor skallrar till av den hårdhänta behandlingen. Två tavlor som hänger på väggen hoppar 

ur sitt ursprungliga läge och blir hängande på snedden. Som en virvelvind far Maja fyra år in i 

rummet. Hennes små korta flätor pekar åt olika håll och hennes kinder är rosiga. Hack i häl 

kommer Majas pappa, som hastigt kastar ur sig ett kort hej, för att sedan snabbt tala om att 

han har bråttom till T-banan. Han ger Maja en hastig kram och försvinner halvspringandes 

mot hallen. Jag kommer på mig själv med att ta ett djupt andetag, för att sedan låta luften 

sakta sippra ut genom munnen, mina sinnen är plötsligt på helspänn. Jag ser Majas blick 

flacka fram och tillbaka över rummet. Utan att säga något till mig tar hon sikte på 

byggrummet, min intuition talar till mig att följa efter. Jag reser mig upp ur soffan, barnen 

protesterar högljutt för att jag avbryter mitt i sagan. Jag hinner inte ta mer än ett par steg 

förrän jag hör hjärtskärande gråt inifrån toaletten. Med raska kliv beger jag mig dit och finner 

Simon som kissat ner sig. Han står med nerdragna byxor och kisset rinner som en rännil 

nerför benen.  

      Ett högljutt brak, tätt följt av upprörda barnröster når mina öron. Ljudet kommer från 

byggrummet, även om jag befinner mig två rum bort och inte kan se vad som händer rullar ett 

scenario upp som en film i mitt huvud. Instinktivt känner jag att jag så snabbt som möjligt 

måste skynda mig dit. Jag kastar ett öga på Simon, hans nedslagna blick och hulkande gråt får 

mig att ändra mina planer. Det är som om jag fryser fast, jag blir stående oförmögen att röra 

mig. Jag känner mig trängd. Simon behöver mig nu, jag kan inte lämna honom. Nu hör jag 

Majas vrål, tätt följt utav Linus och Rasmus högljudda gråt. I denna stund lämnar jag Simon 

ensam på toaletten, vilket gör att jag känner mig illa till mods. Jag springer in till barnen i 

byggrummet och hinner inte komma fram. Jag möts av Rasmus som kommer springande med 

uppspärrade ögon. Han ser vettskrämd ut. Med andan i halsen säger han: ”Johanna, Maja har 

förstört vårt legobygge, hon slår Linus”. På golvet ser jag Linus liggande med Maja över sig. 

Jag kan se paniken i hans ögon. Maja som är stor och tung, pressar hela sin kroppstyngd över 

Linus och långa haranger av svordomar kommer ur hennes mun. Handgripligen lyfter jag bort 

Maja från Linus som gråtande ligger kvar på golvet. Jag skulle vilja ta Linus i min famn och 
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trösta honom, men jag har fullt upp med att försöka lugna Maja. Hal som en ål försöker hon 

vrida sig ur mitt grepp. Hon är stark och viftar med armarna så att en låda med legogubbar 

åker i golvet med en smäll. Det skrälliga ljudet skär i mina öron och jag känner hur jag nästan 

börjar hyperventilera. Min kollega, Anna uppenbarar sig plötsligt i dörröppningen till 

byggrummet, med sig har hon Simon. Jag ser att han fått på sig nya mjukisbyxor. Han har 

slutat gråta men hans blick avslöjar vad som nyligen hänt. I hans ansikte ser jag tydliga spår 

av gråt, det är rött och svullet och han håller Annas hand i ett järngrepp. Mitt dåliga samvete 

över att jag lämnat honom ensam på toaletten gör sig påmint och jag skäms. Anna och jag 

utbyter några snabba blickar, mer behövs inte.  Jag ser att hon förstår min situation. Hon lyfter 

upp Linus i famnen, tar med sig Simon och Rasmus och lämnar rummet. Av erfarenhet vet jag 

att i stunder som dessa är det lönlöst att komma med långa utläggningar eller förmaningar. 

Det verkar bara ge mer energi åt Majas vrede, därför säger jag inget.  

      Jag vet inte hur länge vi sitter där Maja och jag. Plötsligt känner jag hur hon slappnar av 

och blir tung i min famn. I rummet råder kaos, hela golvet är fullt av utspridda legobitar. Jag 

försöker fånga Majas frånvarande blick, men jag får ingen kontakt. Vi blir sittande på golvet 

en lång stund, jag känner Majas snabba hjärtslag mot mitt bröst. När vi sitter där, väller en 

enorm besvikelse över mig, en besvikelse över min egen otillräcklighet. Jag vet ju så väl att 

Maja behöver mig vid sin sida. Som en ständig följeslagare och vägledare, som ett slags hjälp-

jag. Maja har diagnosen ADHD, hon har svårt med det sociala samspelet. Hon är impulsiv, 

rastlös, lättfrustrerad och har svårt att se konsekvenser av sitt eget handlande. Hon är ofta 

aggressiv och drar sig inte för att gå in i handgemäng med sina kamrater, jag vet det så väl. I 

arbetslaget har vi kommit överens om att vara nära Maja och vägleda henne i de situationer 

som är svåra för henne. Eftersom hon även har svårt med övergångar är det viktigt att vi 

pedagoger i god tid förbereder och talar om för henne vad som ska hända härnäst. Vi ska även 

fokusera och bekräfta hennes positiva sidor. I arbetslaget har vi handledning av 

specialpedagog en gång i månaden. Ändå upplever jag många gånger att jag och mina 

kollegor saknar mycket av den kunskap som vi skulle behöva för att på bästa sätt kunna möta 

ett barn med de svårigheter Maja har.     

      Jag rycks upp ur mina tankar av att Maja studsar ur min famn. Hon springer snabbt ut till 

det angränsande rummet. Jag följer efter. Jag känner mig fortfarande lite skakig av incidenten 

som nyligen inträffat, men jag tar ett djupt andetag och tittar mig omkring. Anna sitter och 

ritar med Simon, Linus och Rasmus. Jag uppmärksammar att flera barn och föräldrar börjar 

strömma in på avdelningen, upprymda barnröster fyller rummet. Jag växlar några ord med en 

förälder som letar efter ett par försvunna goretexstövlar. Men jag känner att jag inte kan 
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slappna av, hela tiden sveper min sökande blick över rummet tills jag finner den jag letar 

efter, nämligen Maja. Hon sitter nu och spelar spel med två kamrater. Jag ser att Anna reser 

sig från sin plats för att följa med Emma som är ledsen och ska vinka hej då till sin mamma, 

de försvinner ut i hallen. Hela tiden sneglar jag på Maja och plötsligt ser jag hur hon vägrar att 

lämna över tärningen till kamraten bredvid. Jag ser på hennes rynkade panna och häftiga 

andhämtning att hon är arg, två av barnen vid bordet backar undan med sina stolar. Maja 

skriker upprört: ”Jag får slå hur många gånger jag vill”. Jag avslutar snabbt mitt samtal med 

föräldern, men hinner inte fram till bordet för än Maja sveper häftigt med armarna över 

spelplanen så att spelpjäserna flyger över bordet. De far smattrande ner på golvet och rullar 

iväg åt olika håll. Jag sätter mig ner vid bordet och försöker prata med Maja och de andra 

barnen. Men det är svårt för stämningen är hätsk och uppriven, alla pratar i munnen på 

varandra. Som så många gånger förr när Maja är med och spelar, uppstår konflikter kring 

spelregler. Maja känner sig ofta orättvist behandlad och sätter gärna upp sina egna regler. Jag 

hör min egen irriterade röst säga: ”Man måste följa spelreglerna, annars är det inte roligt att 

spela”. Anna sluter upp vid min sida och påminner mig om att det snart är dags att gå ut.  

      Alla barn utom Maja lämnar bordet. Jag hör att de på vägen ut ur rummet pratar om att 

Maja alltid är dum och att de inte vill leka med henne. Det är inte första gången jag hör dessa 

ord, det gör ont i mig när jag hör vad de säger, men samtidigt förstår jag dem. Maja är inte 

alltid lätt att ha att göra med. Jag tittar på Maja för att se om hon har hört vad de andra barnen 

har sagt, men jag har svårt att tolka hennes ansiktsuttryck. Jag ber henne om hjälp med att 

plocka upp spelpjäserna från golvet. Tillsammans kryper Maja och jag runt och letar 

spelpjäser. Maja verkar nu på gott humör, det är som om det som inträffat aldrig har hänt, 

men jag säger: ”Maja när du slår ner spelet på golvet vill de andra barnen inte fortsätta spela”. 

Jag får inget svar och jag ser hur hennes blick irrar runt i rummet. Det är som om hon måste 

ha koll på allt som händer runt omkring sig. Jag försöker fånga hennes blick, men den flackar 

oroligt hit och dit. Jag tar varligt hennes ansikte mellan mina händer och upprepar vad jag 

nyligen sagt. Men jag blir avbruten av att Anna med stressad röst ropar att jag måste komma 

ut till toaletten eftersom hon själv är i hallen och hjälper barnen på med ytterkläderna. Till 

min förtret inser jag att jag inte hunnit förbereda Maja på att vi ska gå ut på gården och leka. 

Jag hinner inte längre i mina tankar för än Maja sätter fart mot tvättrummet. 

      Det är många barn som köar till toaletter och handfat. Flera barn behöver hjälp och jag 

släpper fokus på Maja för en stund. Det tar inte många sekunder innan jag hör bakom ryggen 

hur barnen bråkar om vem som ska stå först i kön till handfaten. Jag vänder mig om och ser 

hur de puttar varandra fram och tillbaka. Maja tränger sig hårdhänt fram och ställer sig först i 
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kön, samtidigt som hon knuffar Rasmus så hårt att han ramlar framåt och slår sig på 

papperskorgen som står på golvet. Han skriker till Maja att hon är dum. Jag känner hur mitt 

tålamod börjar sina. När Maja skrattande vrider på vattenkranen och sätter handflatan under 

vattenstrålen så att vattnet sprutar över hela rummet, känner jag frustrationen välla upp inom 

mig. Jag är så arg att jag känner pulsen bulta i tinningarna, det är som om hela jag är på väg 

att gå upp i atomer. Jag fräser med arg röst: ”Maja nu får det vara nog!” I samma stund som 

de hårda orden kommer över mina läppar, hör jag själv hur illa det låter. Jag skäms, men 

egentligen inte så mycket över att jag blivit arg och sagt ifrån till Maja. Hon får helt enkelt 

inte göra illa sina kamrater och spruta ner hela tvättrummet med vatten. Däremot vet jag att 

det definitivt finns bättre sätt att agera på, än att fara ut i affekt. Det som gör mig mest ont är 

att jag tappat kontrollen och tillrättavisat Maja inför hennes kamrater. Jag vet inte längre vem 

eller vad jag ska fokusera på. Jag känner att jag inte räcker till! Jag ropar på Anna att hon 

måste komma och får till svar att hon inte kan, eftersom hon precis släppt ut några barn på 

gården och därför måste gå ut. I den stunden kommer paniken smygande, jag känner mig som 

ett jagat djur. Jag skulle bara vilja kliva ut genom dörren och gå min väg, men sansar mig och 

säger med arg och gäll röst åt Maja att torka upp vattnet på golvet. Skrattandes springer hon 

iväg och hämtar toalettpapper och börjar torka. Jag känner hur hennes skratt provocerar mig. 

      Medan Maja torkar upp vattnet tar jag med mig de andra barnen ut i hallen. Jag känner 

mig mer och mer stressad. Jag vet att barnen helst ska vara ute före klockan nio, eftersom den 

andra avdelningen har dokumentationstid och vi ska ta hand om deras barn. Jag ser att den 

andra avdelningen också är på väg ut. Det är en salig röra av barn, kläder och pedagoger. I 

hall och tambur befinner sig även föräldrar som är på väg att lämna sina barn. Det är ett fasligt 

ryckande i torkskåpen efter vantar och mössor som saknas. Barnen kämpar för att få på sig de 

tjocka vinterkläderna, det går långsamt och flera vill ha hjälp samtidigt. Det är en flamsig 

stämning bland barnen. Maja kommer in i hallen, istället för att börja klä på sig går hon runt 

och lipar åt de andra barnen. Sedan tar hon plötsligt ett Lypsyl från ett av barnens hyllor. Hon 

får av korken och skruvar upp stiftet så mycket att det går av. Jag skäms för mitt handlande, 

men jag väljer att blunda för det jag nyss sett. Jag orkar helt enkelt inte mer. Men jag blir 

snabbt påmind när Emma säger med upprörd röst: ”Titta vad Maja gjorde, hon tog sönder 

Rasmus läppstift ”. Jag svarar inte, utan tar Maja i knät och bokstavligen drar på henne 

overallen med stela och ryckiga rörelser, mina käkar är hårt sammanpressade. Hon gör sig 

tung och hänger som en trasdocka i min famn, jag svettas. När alla barn inklusive Maja fått på 

sig kläderna och befinner sig i tamburen för att sätta på sig sina stövlar börjar jag själv klä på 

mig. Det känns obehagligt eftersom min tröja är fuktig av svett, jag huttrar till. Det är inte mer 
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än tre meter mellan mig och tamburen, jag har samtidigt som jag klär på mig, god uppsikt 

över barnen. Jag ser att det är många barn som trängs om utrymmet, där står även två föräldrar 

och kallpratar. Jag känner en viss irritation över att de inte lägger märke till att de borde ge 

plats åt barnen som är på väg ut.  

      Jag ser Maja irra runt utan mål i den trånga och röriga tamburen. Jag ser på hela hennes 

ansiktsuttryck och kroppsspråk att hon är stressad av situationen och har svårt att fokusera på 

vad hon ska göra. Jag funderar ofta på vad som egentligen rör sig där i Majas inre? Hur 

upplever hon förskolans värld? En värld där barngrupperna är stora, där det ställs stora krav 

på social kompetens, självständighet och på förmågan att kunna göra egna val. Maja far runt 

och petar på de andra barnen. Min kollega, Maria från den andra avdelningen kommer nu in i 

tamburen och börjar skälla på Maja. Jag undrar hur Majas självbild kommer att utvecklas av 

allt detta skäll och alla de tillrättavisningar hon dagligen utsätts för i förskolan? Jag blickar 

tillbaka på morgonens händelser och inser att även jag själv tappat kontrollen och blivit 

fruktansvärt arg på Maja, trots att jag vet hur jag borde agera. Eller vet jag egentligen det? 

Hur ska jag över huvud taget kunna agera när jag upplever att jag inte räcker till, jag kan helt 

enkelt inte befinna mig på flera ställen samtidigt. Helt plötsligt skriker Maja med hela sin 

röststyrka i Emmas öra, Emma börjar gråta. Mitt i det som jag upplever som ett inferno, ser 

jag hur de två föräldrar som fortfarande befinner sig i tamburen börja viska. De kastar 

menande blickar mot varandra och på Maja. Den ena skakar på huvudet. Just då i denna stund 

känner jag att jag får stålsätta mig för att behålla mitt lugn och min professionalitet. Även om 

jag själv är arg på Maja, vill jag inför dessa föräldrar ta henne i försvar. Jag vill skrika rätt ut 

att Maja inte kan hjälpa att hon gör som hon gör, att hon har svårigheter med att styra sina 

impulser. Jag vill att föräldrarna ska förstå att det är min uppgift som pedagog att vägleda och 

hindra henne från att hamna i dessa situationer, men att jag totalt har misslyckats med 

uppgiften. Men till viss del kan jag förstå föräldrarnas reaktion. De möts ofta av kaoset kring 

Maja, deras barn kommer ofta hem med märken och berättelser om att Maja gjort dem illa. 

Plötsligt står min andra kollega, Lisa i dörren och jag förstår att klockan slagit nio. Jag säger 

med uppgiven röst till henne att ta över i hallen, samtidigt som jag sätter på Maja hennes 

stövlar. Jag tar henne i ett handfast grepp och tränger mig ut genom dörren, förbi de två 

viskande föräldrarna. 

      Väl ute slår den klara och kyliga vinterluften emot mig. Maja rycker i min hand för att 

påkalla min uppmärksamhet, hon tittar på mig med sina stora ögon, hon säger: ”Varför vill 

ingen leka med mig?” Jag blir alldeles perplex av hennes raka fråga. Jag har gråten i halsen 
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och vet inte riktigt vad jag ska svara. Jag sväljer hårt och böjer mig ner för att ge Maja en 

kram, men hon är redan på väg bort mot klätterställningen. 

      Ute på förskolans gård sjuder det av liv och rörelse. Gården är stor och kuperad. Den är 

täckt med snö och is. Jag och mina kollegor har barn från två avdelningar att ansvara för 

denna förmiddag. Jag inser att jag ständigt måste vara i rörelse. Av säkerhetsskäl måste jag 

cirkulera och se till att ingen del av gården är obevakad. Med jämna mellanrum tar jag upp 

listan med barnens namn och räknar in att antalet stämmer. När jag traskar runt där på gården, 

känner jag mig mer som en patrullerande vakt än som pedagog. Det är en frustrerande känsla. 

Det är ett myller av barn och flera av dem vill att jag ska vara med och leka. Med stressad röst 

säger jag: ”Jag kan inte nu, jag ska bara…” Jag hör själv hur trist jag låter. Men jag har helt 

enkelt inte tid att leka. 

      Det är jag som ska hålla ett extra öga på Maja under förmiddagen. Eftersom det är enormt 

energikrävande att följa och vägleda Maja, turas jag och mina kollegor om med uppgiften. Vi 

pedagoger behöver tid till att samla kraft för att kunna möta Maja på bästa sätt. Jag kommer 

på mig själv att fundera kring om det egentligen är Maja som är mest energikrävande. Kanske 

är det bristen på förutsättningar som är den stora energitjuven? Jag ser att Maja leker med 

några pojkar, de brottas och knuffar varandra på den hala isen. Det går hårdhänt till och jag 

ser på ett av barnens ansiktsuttryck att det gör ont. Jag går dit och försöker avstyra leken. Jag 

frågar om vi ska fortsätta bygga på snökojan vi börjat med dagen före. Barnen blir ivriga och 

springer med Maja i täten mot snökojan. Vi flyttar snökockor och resonerar kring hur bygget 

ska fortskrida. Jag kommer på mig själv med att svara barnen utan att jag riktigt hört vad de 

har sagt. Även om jag har huvudansvaret för Maja den här förmidagen, har jag och mina 

kollegor tillsammans ansvar för 40 barn. Vi måste helt enkelt hjälpas åt med att se till att alla 

barn får den omsorg de behöver och har rätt till. Jag upplever det som utopiskt att uppfylla 

den uppgiften. Det känns som ett hån. Barnen bygger med hjärtans lust. Även Maja verkar för 

tillfället koncentrerad på uppgiften. Jag säger till dem att jag bara ska gå ett varv runt gården 

och att jag snart kommer tillbaka. Jag hoppas innerligt att inga konflikter mellan Maja och de 

övriga barnen ska uppstå under tiden jag är borta. 

      Jag går där på gården med barnlistan i min hand. Barnen pockar hela tiden på min 

uppmärksamhet. Det är blöta vantar och snöfyllda skor. Plötsligt ser jag hur Anna är på väg 

mot mig med Maja i handen. Anna berättar att Maja sparkat sönder snökojan. I den stunden 

inser jag att Majas dag inte kan få fortsätta i samma negativa mönster. Jag tittar på klockan 

och ser att det ännu är en stund kvar tills den andra avdelningens dokumentationstid är klar. 

Att gå in och be mina kollegor att avsluta lite tidigare är inget alternativ. Dokumentationstid 
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är en bristvara och därför helig på förskolan. Det är som om Anna läser mina tankar. Hon 

säger: ”Gå in med Maja och ett par barn till. Lisa och jag får klara oss själva den tid som är 

kvar:” Det är med blandade känslor jag går in med Maja, Simon och Emma. Jag vet hur tufft 

det blir för mina två kollegor med alla barn ute på gården. Samtidigt är jag lättad över att 

Maja äntligen kommer att få tillbringa lite tid utanför den stora barngruppen. Jag vet att det är 

en bidragande orsak till att Maja får det svårt. 

      När jag och barnen kommer in, går vi till rithörnan. Jag vet att Maja tycker om att rita. Jag 

hoppas därför att aktiviteten ska fånga hennes intresse. På bordet står det burkar med 

tuschpennor i olika färger. Barnen slår sig ner och börjar rita. Maja vill inte gärna dela med 

sig av pennorna. Eftersom jag sitter bredvid och ser vad som händer, kan jag ingripa innan det 

blir till en stor konflikt. Jag känner hur jag slappnar av. Det är som om luften går ur mig. Maja 

väljer en svart tuschpenna och börjar rita. Det dröjer inte länge innan jag kan se vad hon ritat, 

en fladdermus. Jag uppmärksammar även att Simon och Emma hänger över bordet, de tittar 

nyfiket på Majas teckning. Simon frågar Maja: ”Har du ritat en fladdermus?” Maja nickar till 

svar. Både Simon och Emma vill helt plötsligt sitta bredvid Maja. Simon säger: ”Vad bra du 

kan rita fladdermöss”. De flyttar sina stolar så nära Maja de kan. Emma säger: ”Kan du rita en 

fladdermus till mig?” Maja tittar upp och jag ser hur hela hennes ansikte skiner upp. Hon 

svarar: ”Jag kan rita en till Simon också”. Jag blir varm i hjärtat när jag ser hur glad Maja blir 

av Emma och Simons intresse för hennes fladdermöss. Det är just det här Maja så väl 

behöver, nämligen att få positiv bekräftelse. Samtidigt känner jag mig dyster inombords. Det 

gör jag därför att det blir så tydligt för mig hur få dessa stunder är under dagen. Maja är 

intresserad av och kan mycket om djur. Hon berättar för Emma och Simon att fladdermöss 

sover på dagen och är vakna på natten. De lyssnar intresserat på Maja. Jag känner att i stunder 

som den här, får Maja verkligen möjlighet att vara sitt bästa jag. När jag sitter där och lyssnar 

på barnens intressanta samtal om fladdermös, råkar jag få den stora väggklockan i blickfånget. 

Jag ser att det snart är dags för lunch. Jag blir påmind om att mina kollegor haft det slitigt ute 

på gården. Jag får dåligt samvete. Några sekunder senare hör jag höga barnröster från hallen. I 

det ögonblicket känner jag att jag skulle jag vilja stoppa tiden.  

 

Syfte och metod 

Mitt syfte är att undersöka hur vi på förskolan där jag arbetar bemöter barn i behov av särskilt 

stöd, och i fall dessa barn verkligen får det stöd de behöver och har rätt till i förskolan. 
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Jag tar utgångspunkt i hur vi bemöter ett särskilt barn, i denna undersökning frågar jag mig 

varför jag många gånger upplever känslor som frustration, otillräcklighet och maktlöshet i 

mina möten med Maja? Har jag och mina kollegor tillräckliga kunskaper i hur vi bemöter ett 

barn med Majas behov? Hur formas Majas självbild av all den negativa uppmärksamhet i 

form av tillrättavisningar och kamraters avståndstagande, som hon ofta får utstå i förskolan? 

Frågan huruvida barn i behov av särskilt stöd i förskolan får det stöd de behöver och har rätt 

till är både viktig och aktuell att belysa, eftersom vi idag i allt större utsträckning möter dessa 

barn i förskolan. Alla de här barnen förväntas växa upp och bli fungerande 

samhällsmedborgare. Men har förskolan egentligen resurser och förutsättningar för att ta sin 

del av ansvaret för att förverkliga detta?  

      Jag skriver mitt examensarbete i essäform. I essän utforskar jag min yrkeserfarenhet som 

pedagog i förskolan. Att skriva en essä kännetecknas av att jag som författare, både är 

forskningssubjekt men även forskningsobjekt. I min självupplevda berättelse utgår jag ifrån 

ett dilemma. Genom att analysera och reflektera över dilemmat prövas mina egna erfarenheter 

och praktiska kunskaper. I denna reflektions skrivandeprocess, använder jag mig även av 

modern sociologisk och psykologisk teori kring barn i behov av särskilt stöd. När jag gör egna 

reflektioner över mitt dilemma och samtidigt använder mig av litteratur, kan jag synliggöra 

nya perspektiv på en komplex situation. Det ger mig en ökad förståelse av och en fördjupad 

kunskap kring mitt eget agerande i händelsen. Därmed vill jag också delta i en allmän 

diskussion om hur förskolan idag bemöter barn i behov av särskilt stöd. Alla namn i 

händelsen förutom mitt eget är fingerade.   

 

Reflektion 

Brist på närvaro leder till frustration 

När jag tänker tillbaka på händelsen med Maja, väcks många känslor till liv inom mig. Även 

om det utspelade sig för flera år sedan har jag vid åtskilliga tillfällen upplevt liknande 

situationer. Jag funderar över det som står i förskolans läroplan, nämligen: 

 

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 98/10, s. 5). 
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För mig är dessa ord självklara. Ändå upplever jag att den rådande verkligheten alltför ofta 

inte lever upp till det som står i förskolans styrdokument. Som jag ser det är stora barngrupper 

och få pedagoger en stor anledning till svårigheter för mig att som pedagog fullfölja det som 

står i förskolans läroplan. När vi drabbas av frånvaro i form av sjuk personal, är vi i första 

hand skyldiga att lösa situationen på förskolan. Vi arbetar övertid eller går in och stärker upp 

på den avdelning som saknar pedagoger, vilket resulterar i underbemanning på andra 

avdelningar. Om situationen inte kan hanteras har vi tillåtelse att tillkalla vikarier. De är ofta 

både unga, oerfarna och outbildade. Många gånger finns det över huvud taget inga vikarier att 

tillgå. En annan anledning till underbemanning är frånvaro på grund av utbildning, planering 

av temaarbete samt dokumentationstid. Trots att vi ofta drabbas av underbemanning är vi 

ålagda att anpassa verksamheten så att alla barn får sina behov tillgodosedda. 

      När jag blickar tillbaka på händelsen med Maja, blir det tydligt för mig hur min frustration 

över att inte räcka till är en central del i min berättelse. Jag är väl medveten om Majas behov 

av stöd och vägledning. Barngruppen består totalt av 20 barn, alla barn med samma rätt att få 

sina behov tillgodosedda. Jag upplever ofta hur jag slits mellan att tillfredsställa Majas och de 

andra barnens behov. Mot min vilja tvingas jag att släppa fokus på Maja för att även de övriga 

barnen behöver mig. I ett rasande tempo utan tid till eftertanke, tvingas jag in i nya situationer 

utan att jag haft möjlighet att avsluta det jag för tillfället är mitt uppe i. Jag hinner sällan 

stanna upp och vara i nuet. Jag har varken tid eller möjlighet att lyssna på vad barnen har att 

säga. Jag tappar helt enkelt min lyhördhet. Jag blir till en opersonlig robot som bara försöker 

hålla näsan ovanför vattenytan och överleva dagen.  Ofrivilligt stänger jag av mina känslor för 

att mäkta med att hantera den komplexa situation jag befinner mig i. I dessa stunder blir jag 

en pedagog jag inte är stolt över. 

       Jag funderar på hur en alltför stor frånvaro av kvalitativa möten mellan mig, Maja och de 

övriga barnen kommer att påverka dem på sikt? Maja har stora svårigheter med det sociala 

samspelet och behöver extra vägledning och stöd. Därför går mina tankar framför allt till hur 

det kommer att påverka Maja. Anne Linder och Stina Breinhild Mortensen som är pedagoger 

och psykologer skriver i sin bok Glädjens pedagogik om ”den samtidiga närvaron” som är ett 

begrepp myntat av Bech-Jørgensen. Den samtidiga närvaron sker i kontakt mellan människor, 

då samspelet fungerar skapas en förenad värld. Individerna kan där mötas med kroppsspråk, 

sinnen och språk. I den världen skapas förutsättningar för erfarenhetsutbyte samt lärande. Den 

samtidiga närvaron sammanfaller ofta med den pedagogiska närvaron. Som förutom att 

handla om kontakt mellan människor, även innefattar den vuxnes huvudansvar till att 

samspelet främjar utvecklingen (Linder och Breinhild Mortensen 2008, s. 86). När jag läser 
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det Linder och Breinhild Mortensen skriver, blir det uppenbart för mig att den samtidiga 

närvaron mellan mig och Maja alltför ofta saknas. Det uppstår ofta situationer där jag mot min 

vilja tappar min sinnesnärvaro, som är så viktig i mina möten med Maja. Jag tänker till 

exempel på situationen i tvättrummet, då flera barn behöver min hjälp. Vid dessa tillfällen blir 

jag oerhört splittrad. När jag tappar fokus och inte har möjlighet att stanna upp i nuet, blir det 

viktiga samspelet mellan Maja och mig lidande. När jag hjälper barnen med toalettbestyren 

hamnar jag med ryggen mot tvättställen. Jag har då inte längre Maja i blickfånget. Jag missar 

då små, små signaler som Maja sänder ut. Jag vet av tidigare erfarenheter att hon med sitt 

kroppsspråk tydligt visar när hon upplever situationer som svårhanterliga och behöver mitt 

stöd. Kontentan blir att Maja inte klarar av att hantera situationen. Hon hamnar då i kläm, 

vilket resulterar i att hon bemöts med negativ uppmärksamhet. Dels av Rasmus som känner 

sig kränkt av Majas hårdhänta behandling och därför skriker att hon är dum. Men framförallt 

av mig, som i stunden när Maja sätter handflatan under vattenstrålen, fullständigt tappar 

tålamodet. Morgonens händelser där Maja gång på gång hamnar i konflikter, gör att jag 

gradvis tappar mitt tålamod. Irritation och ilska får då fäste inom mig. Dessa känslor tränger 

ofrivilligt bort mitt rationella tänkande, vilket påverkar möjligheten för mig som pedagog att 

uppträda professionellt. Jag blir arg och höjer rösten mot Maja. Jag tror inte att det är särskilt 

allvarligt om det sker vid enstaka tillfällen. Men om det blir ett vanligt inslag är jag övertygad 

om att det påverkar både Majas självkänsla och utveckling negativt. För att kunna bemöta 

henne på ett bra sätt inser jag att den medvetna närvaron är en viktig förutsättning för att 

samspelet mellan mig och Maja ska fungera på bästa sätt. I händelsen med Maja är 

avsaknaden av medveten närvaro en stor anledning till att Maja utsätts för onödig negativ 

uppmärksamhet. 

 

Skuld 

När jag tittar på händelsen med Maja och mitt agerande i flera av de episoder jag tagit upp, ser 

jag tydligt hur dessa situationer försvårar möjligheterna till en varm relation mellan mig och 

Maja. Det påverkar även relationen mellan mig och de övriga barnen. Även om jag inser att 

mitt bristande förhållningssätt mot Maja till stor del är påverkat av yttre omständigheter, 

lägger jag ofta en betydande skuld på mig själv. Skuldkänslorna ligger där och gnager, de 

lämnar mig inte ifred. Dessa negativa tankar känns som ett tungt ok över mina axlar. Hur jag 

än försöker skaka dem av mig, hänger de sig envist kvar. Jag funderar på varför jag så ofta 

hamnar i dessa negativa tankar? Varför anklagar jag och dömer mig själv så hårt? Jag skulle 
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inte komma på tanken att döma mina kollegor lika hårt i liknande situationer. Här kan jag dra 

tydliga paralleller till det Linder och Breinhild Mortensen talar om, nämligen att det är svårare 

att ta avstånd från självanklagelser, även om de är obefogade, än att bemöta negativ kritik från 

andra. Varför ser vi oss själva som den största fienden? Anledningarna är ofta komplexa och 

grundar sig med största sannolikhet i negativa tankebanor som bottnar i obehagligheter från 

det förflutna. En anledning kan vara möten med fördömande och kritiska lärare men även av 

andra vuxna. När vi tillåter att se oss själva som otillräckliga, finns risken att dras in i en form 

av negativ spiral. Genom att stanna upp i en dialog med sig själv kan man hindra denna 

förödande tankespiral (Linder och Breinhild Mortensen 2008, s. 81). Jag känner så väl igen 

mig i hur jag dömer mig själv, precis som Linder och Breinhild Mortensen tar upp. Det är 

mycket möjligt att jag bär med mig negativa upplevelser från mitt förflutna, påverkade av 

fördömande och kritiska vuxna. Dessa upplevelser kan i viss mån ha format mig i mitt sätt att 

hantera självkritik. Men frågan är om det för mig är helt ofrånkomligt att undvika 

skuldkänslor, när jag kommer till insikt i att jag vid upprepade tillfällen bidragit till att 

tillfogat Maja negativa upplevelser.  

      I händelsen med Maja kan jag på ett sätt se mina skuldkänslor som en sund reaktion, en 

slags moralisk vägledning. Där jag för mig själv uppdagar att jag vid upprepade tillfällen 

borde agerat annorlunda, i mitt bemötande av Maja. Även om jag saknade förutsättningar till 

att handla annorlunda, är insikten i att den negativa uppmärksamheten kring Majas person, 

inte på något sätt bidrar till att stärka hennes självkänsla en tung börda att bära. Jag anser att 

en total frånvaro av skuldkänsla i dessa situationer hade visat på en brist på empati. När jag nu 

i efterhand tar ett steg tillbaka och reflekterar över varför jag lägger skuld på mig själv, inser 

jag att dessa känslor inte endast är till fördel för mig. Mina ständigt återkommande känslor av 

otillräcklighet och skuld har som Linder och Breinhild Mortensen beskriver, lett till en 

negativ tankespiral hos mig. Jag inser nu att dessa negativa tankar hindrar mig, mer än förser 

mig med handlingskraft. Jag fastnar i ett mönster, som inte hjälper mig att bli den 

professionella pedagog jag vill vara. Det bidrar inte heller till att förbättra situationen för 

Maja. Istället för att lägga skuld på mig själv, vore det kanske bättre om jag mobiliserade kraft 

och mod till att försöka förändra och skapa bättre förutsättningar i verksamheten, så att vi 

pedagoger skulle kunna bemöta Maja på ett mer korrekt sätt. Jag upplever även att mina 

kollegor fastnar i liknande tankebanor som jag själv. I de informella samtal mellan oss 

pedagoger på förskolan, diskuteras känslor som otillräcklighet och dåligt samvete över att inte 

räcka till för Maja och de övriga barnen. Men jag anser inte att dessa informella samtal mellan 

oss pedagoger räcker till för att förändra den problematik vi står inför. Varför tar jag och mina 
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kollegor på oss hela ansvaret över hur förskolans verksamhet är organiserad? Kanske måste vi 

bli tydligare på att rikta frustrationen över vår svåra arbetssituation högre upp i 

organisationen. Mina tankar går till Majas och de övriga barnens föräldrar. Kan de uppfatta 

känslan av otillräcklighet hos oss pedagoger? Jag tror inte det, jag vet att vi är duktiga på att 

hålla fasaden utåt. Det kan vara frustrerande för oss pedagoger, men något vi värnar om. Allt 

för att föräldrarna skall känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan.  

 

Brist på närvaro 

Linder och Breinhild Mortensen tar upp att det kan uppstå svårigheter där den pedagogiska 

närvaron blir lidande. Verksamheten kan hålla ett för högt tempo där både vuxna och barn 

utsätts för stress. Är samvaron hektisk och innehåller växlingar som blir för många, är det 

svårt eller till och med omöjligt att hitta tillfällen där kontakten mellan vuxna och barn kan 

utvecklas. Möjligheten till samspelsstunder som är utvecklingsfrämjande går då delvis 

förlorad. Den som är ansvarig för andras omsorg, uppfostran och lärande måste se till att den 

pedagogiska vardagen ger förutsättningar till ett lugn, lyhördhet och fysisk närhet. Sist men 

inte minst är det viktigt att det finns rimligt med tid (Linder och Breinhild Mortensen 2008, s. 

86). Jag är övertygad om att det Linder och Breinhild Mortensen tar upp är en anledning till 

att möjligheten till att skapa utvecklingsfrämjande samspelsstunder i verksamheten försvåras. 

De stora barngrupperna i relation till alltför få pedagoger gör att jag ofta behöver befinna mig 

på flera ställen samtidigt, vilket säger sig själv är omöjligt.  

      När jag tittar på händelsen med Maja ser jag tydligt hur en negativ stresspiral skapas. Den 

byggs upp redan under morgonen när jag måste hjälpa Simon på grund av att han kissat ner 

sig och jag därmed måste lämna uppsikten över Maja. Under tiden jag är borta hinner Maja 

hamna i handgemäng med Linus. Denna situation återföljs av att jag under ett kort ögonblick 

hamnar i samtal med en förälder. Eftersom min kollega för tillfället har följt med ett barn för 

att vinka hej då till sin mamma, måste jag samtidigt som jag fokuserar på föräldern ha Maja 

under uppsikt. När Maja hamnar i konflikt med de andra barnen kring spelregler, är min 

stressnivå redan hög. När jag inte i lugn och ro hinner samtala med Maja om det som hänt, på 

grund av att min kollega Anna ropar att jag behöver komma till tvättrummet, känner jag hur 

stressen gradvis byggs upp. Att jag i den hektiska situationen inte hinner förbereda Maja på 

att vi ska gå ut, lägger ytterligare stress över situationen. Morgonen och förmiddagen fotsätter 

i samma hetsiga tempo. Denna hektiska tillvaro gör att jag inte hinner tänka klart mina tankar, 

förrän nästa incident uppstår och jag känner mig splittrad. Som pedagog har jag ansvar för att 
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skapa en förskolemiljö där barnen får uppleva utvecklingsfrämjande samspelsstunder. Ett 

dilemma är att jag inte alltid själv har möjligheten att påverka och bestämma hur 

verksamheten ska planeras och utföras. Jag ser mig själv som en kugge i ett stort maskineri, 

där delade intressen om vad som är viktigt och bör prioriteras skiljer sig stort. 

       Majas start på dagen hade troligtvis sett helt annorlunda ut om jag hade haft möjlighet att 

planera verksamheten utifrån Majas bästa. Det hade definitivt varit bättre om jag och min 

kollega inte behövt jäkta ut på gården för att även ta hand om den andra avdelningens barn. 

Maja hade då troligtvis inte hamnat i alla de situationer som gav upphov till konflikter under 

morgonen. Någon av konflikterna i tvättrummet, hallen eller tamburen hade kanske kunnat 

undvikas. Jag hade dessutom inte behövt dela min uppmärksamhet mellan Maja och 40 andra 

barn ute på gården. Detta är tyvärr inte en ovanlig situation. Det är snarare en del av mitt 

dagliga arbete.  

      Ofta är personalstyrkan inte intakt. Jag upplever ofta att jag står ensam med alldeles för 

många barn. Pedagoger blir sjuka och vikarier är många gånger svåra att få tag på. En annan 

anledning till att pedagoger försvinner från barngruppen är möten, utbildningar samt nätverk 

med pedagogisk dokumentation i fokus. Det försvårar avsevärt mina möjligheter att ge Maja 

det stöd hon behöver och har rätt till. 

 

Omsorg möter lärande 

Emilie Kinge som skrivit boken Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov riktar 

sin blick mot något väldigt intressant. Hon visar att kravet på dokumentation och olika projekt 

i vissa fall har blivit till en belastning i stället för en stimulans. Hon spekulerar i om dessa 

krav har minskat den nära samvaron tillsammans med barnen. Ger det mer stress än vad det 

skapar möjligheter till kreativt umgänge med barnen? Kinge tar även upp Folkessons studier 

och observationer om hur samspelet ser ut i förskolan. Där kostaterar han att fokus på målet 

av det pedagogiska innehållet värderats mer än behovet, samt intellektet före känslorna? 

(Kinge 2000, s. 27, 28). Det Kinge tar upp är något jag själv funderat över många gånger. Jag 

upplever mer och mer att den viktiga samvaron tillsammans med barnen bytts ut mot 

dokumentation och planeringstid utanför barngruppen. Fokus på lärandet i förskolan har 

medfört att stor del av pedagogernas tid i barngruppen har ersatts av planering och 

utvärdering av projekt, samt pedagogisk dokumentation av barnens läroprocesser. Jag anser 

att detta sätt att prioritera verksamheten, till viss del påverkar barnen negativt. Kanske är det 

så att ett barn som Maja drabbas särskilt hårt eftersom hon är i stort behov av närvarande 
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pedagoger. Ann-Marie Markström, lektor i socialt arbete samt forskare och lärare vid 

institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier på Linköpings universitet, skriver i sin bok, Att 

förstå förskolan – vardagslivets institutionella ansikten, att ”Frågan om förskolans uppgift 

främst ska inriktas mot pedagogiska uppgifter eller omsorgsuppgifter har länge varit under 

diskussion och är delvis en kontroversiell fråga” (Markström 2007, s. 16). Jag upplever själv 

att det resonemang Markström tar upp, är ett oerhört känsligt ämne och inget man vågar tala 

högt om i rädslan för att uppfattas som en bakåtsträvare. Jag menar inte att förskolans ökade 

fokus på lärandet är fel, tvärtom, det är viktigt. Jag kan inte säga annat än att det är fantastiskt 

att arbeta temainriktat med barn. Att få vara med när barn upptäcker och drar egna slutsatser 

och samtidigt lyckas fånga detta i en dokumentation, är utvecklande och lärorikt för mig som 

pedagog. Men framförallt är dokumentation ett verktyg till att ge barnen en ökad förståelse för 

sitt eget lärande. Trots detta anser jag att det inte går att komma ifrån att det tar både tid och 

kraft för oss pedagoger att genomföra detta arbete. Jag kan inte på något sätt se att resurserna 

har ökat, i samma takt som kraven på att synliggöra barns läroprocesser genom temaarbeten 

och dokumentation. Tvärtom har barngruppernas storlek ökat i relation till antalet pedagoger. 

För mig går det inte ihop med förskolans ökade krav på pedagogiskt innehåll. Kan det vara så 

att förskolans fokus kring att betona lärandet, har bidragit till att omvårdnadsbiten, den nära 

samvaron med barnen och arbete med värdegrundsfrågor fått stå tillbaka? I förskolans 

läroplan står det tydligt att ”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där 

omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö 98/10, s. 9). Ändå upplever 

jag att en större vikt många gånger läggs på barns lärande, framförallt inom matematik, 

naturvetenskap, teknik och språk.  

      Jag anser att värdegrundsfrågor har hamnat i bakgrunden, som till exempel: ”Förskolan 

ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, 

så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs”(Lpfö 98/10, s. 4). Jag önskar att vi kan hitta 

former i verksamheten där en balans mellan lärande, omsorg, värdegrundsfrågor samt nära 

samvaro möjliggörs. Jag funderar på vilka konsekvenserna blir av en obalans mellan dessa 

områden? Kanske kommer vi i framtiden att få barn med stora kunskaper inom vissa ämnen 

och som samtidigt saknar viktiga förmågor som empati, tolerans, ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap. Dessa förmågor tror jag till stor del utvecklas i den nära samvaron 

människor emellan. Jag ser att det är grunden och förutsättningen till fortsatt lärande inom 

andra områden.  

      I synnerhet frågar jag mig vilka konsekvenser det kan få för Maja, som är extra sårbar i 

samspelet med andra människor? Jag är övertygad om att vi i hennes fall borde fokusera på att 
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utveckla hennes sociala förmåga. Med det inte sagt att lärandet inom andra områden ska 

uteslutas. Däremot är det viktigt att Maja får möjlighet att utveckla sociala relationer med 

andra barn och vuxna. Maja tillbringar en stor del av sin dag i förskolan. Det är i stor 

utsträckning där, tillsammans med mig och mina kollegor samt de andra barnen hon formas 

som människa. Jag anser att vi pedagoger på förskolan har ett stort ansvar för att ge Maja 

förutsättningar till att få utveckla sin sociala kompetens och på bästa möjliga sätt rusta henne 

för framtida skola och vuxenliv. Kanske är det så, att en obalans mellan lärande inom vissa 

ämnen och nära samvaro, på sikt kommer att påverka Maja och de andra barnen negativt. 

Kanske kommer det med tiden att ge dem ökade svårigheter i samspelet med andra 

människor. 

 

Barns självbild 

I kapitlet ”Bokstavsbarnen”, ur boken Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd skriver 

Kinge att barn alltid utvecklar sin självbild av erfarenheter de får i samspel med vuxna och 

barn. Samspelet är grunden till hur barnet uppfattar sitt värde. Barn som har ett avvikande 

reaktionssätt samt beteende är särskilt sårbara och utsatta när självbilden formas. Dessa barn 

behöver i större utsträckning än andra barn vägledning, klokhet och positiv bekräftelse av 

vuxna (Kinge 2009, s. 98). Kinges ord, drabbar mig som ett slag i magen. Jag inser att jag 

istället för att ge den positiva bekräftelse Maja behöver för att skapa sig en god självbild, vid 

flera tillfällen gör precis tvärtom. Jag tänker till exempel på spelsituationen där Maja råkar i 

konflikt med sina kamrater. Varför uttrycker jag mig egentligen som jag gör? Jag vet ju så väl 

att en sådan tillrättavisning inte hjälper Maja att förstå sitt handlande. En anledning är kanske 

att jag känner att jag måste säga något för att visa de andra barnen att det inte är acceptabelt 

att bryta regler och slå ner spelet på golvet. Om jag inte markerar kanske jag sänder ut 

signaler att Majas beteende är acceptabelt. Men i efterhand inser jag att det finns bättre sätt att 

hantera konflikten på. Jag önskar att situationen sett annorlunda ut. Jag önskar att jag haft 

möjlighet att i lugn och ro resonera med Maja och de andra barnen om turtagningsregler samt 

hur viktigt det är att följa dem för att det överhuvudtaget ska vara roligt och meningsfullt att 

spela. Då hade Maja antagligen sluppit den negativa uppmärksamhet som på sikt formar 

hennes uppfattning om sig själv negativt. Även i situationerna i tvättrummet, hallen och 

tamburen präglas av ett samspel av negativ karaktär. Majas möten med mig, övriga 

pedagoger, föräldrar och de andra barnen består alltför ofta av negativ respons. Kinge talar 
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om vägledning, klokhet och vuxna som ger positiv bekräftelse. Frågan är om det verkligen är 

klokheten till att vägleda och bekräfta Majas positiva sidor som jag saknar?  

 

Kunskap 

Vid de tillfällen när jag upplever att jag inte kan ge Maja den hjälp hon behöver, kretsar mina 

funderingar ofta kring om jag verkligen har de kunskaper som behövs för att kunna ge Maja 

det stöd hon behöver. Men ju mer jag reflekterar över situationerna med Maja, desto osäkrare 

blir jag på om kunskap verkligen är det största dilemmat.  

      Låt mig utveckla detta. Ofta lägger jag en stor tilltro till specialpedagogens kompetens och 

utgår ifrån att det skulle bli bättre för Maja om vi fick mer handledning av den specialpedagog 

som är kopplad till förskolan. I kapitlet ”Specialpedagogik i förskolan”, ur boken Med sikte 

på förskolan - barn i behov av stöd tar Eva Björck-Åkesson upp Brodin & Lindstrands 

beskrivning av att specialpedagogik är en kompletterande åtgärd till den ordinarie 

pedagogiken där ett enskilt barn får möjlighet att på lika villkor ta till sig undervisningen som 

övriga barn. Björck-Åkesson tar upp att det i förskolan ofta talas om att specialpedagogik är 

en möjlighet där pedagoger i förskolan kan anlita och få stöd av specialpedagoger från 

resursteam i kommunen. Hon skriver även att det utöver kommunal expertis också 

förekommer ett arbete med specialpedagogik hos förskolans ordinarie pedagoger (Björck-

Åkesson 2009, s. 23). Det Björck-Åkesson talar om, att vi pedagoger i förskolan faktiskt utför 

insatser av specialpedagogiskt slag är inte något jag reflekterat över tidigare. Men när jag 

tänker efter, är det precis det jag och mina kollegor gör. Vi i arbetslaget har gjort en 

pedagogisk kartläggning över Majas behov och förutsättningar samt kartlagt förskolans 

sociala och fysiska miljö. Tack vare det har vi kunnat upprätta en handlingsplan över hur vi på 

bästa sätt ska kunna anpassa vårt arbete, så att Maja får utvecklas efter sina förutsättningar.  

      Jag vill inte på något sätt förringa specialpedagogens viktiga kompetens och stöd för mig 

och resten av arbetslaget. Men många gånger upplever jag att handledningstillfällena mer har 

blivit ett forum för oss pedagoger att ventilera känslor som frustration och uppgivenhet över 

att vi känner oss otillräckliga. Jag kan inte se att det ger oss mer kunskap i hur vi ska bemöta 

Maja. Jag undrar varför specialpedagoger oftast anlitas i form av handledning för personalen 

utanför barngruppen? Jag har inte något direkt svar på den frågan, kanske ser det annorlunda 

ut på förskolor i andra stadsdelar och kommuner. Många arbetslag får säkert stor hjälp av 

handledning. Men i fallet med Maja tror jag att vi skulle dra större nytta av specialpedagogens 

kompetens om hon i stället deltog i förskolans ordinarie verksamhet, i stället för att handleda 
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utanför barngruppen. Vi pedagoger på avdelningen skulle då inte behöva lämna över 

barngruppen till annan avdelning, samtidigt som specialpedagogen med sin kompetens blir en 

extra resurs utöver ordinarie personal. 

       När jag tittar på händelsen med Maja ser jag tydligt att jag vid flera tillfällen faktiskt vet 

vilket stöd Maja behöver. Jag vet att Maja är lättfrustrerad, rastlös och impulsiv, vilket ofta 

leder till konflikter med de övriga barnen. Jag vet även hur jag ska agera för att Maja inte ska 

hamna i situationer som leder till negativ uppmärksamhet kring hennes person. Genom 

teoretisk utbildning och specialpedagogisk handledning, har jag införskaffat mig kunskap i 

hur Maja, men även andra barn i behov av särskilt stöd bör bemötas. När jag stannar upp och 

tänker efter, ser jag tydligt att det inte är kunskap jag saknar, utan möjligheterna att kunna 

bemöta Maja med de kunskaper jag har. Bristen på tid gör att min kunskap inte alltid kommer 

till sin rätt. 

       En annan minst lika viktig kunskap jag använder mig av i mina möten med Maja är min 

praktiska kunskap. Genom otaliga vardagsnära möten med Maja och andra barn med liknande 

behov har jag samlat på mig erfarenheter. Jag har lärt mig hur dessa barns svårigheter tar sig 

uttryck i praktiken, samt hur jag på bästa sätt ska bemöta dem. I kapitlet ”Fronesis och den 

mänskliga tillvaron. En läsning av bok VI i Aristoteles Nikomachiska etik”, ur boken Vad är 

praktisk kunskap? tar Christian Nilsson upp Aristoteles tankar om praktisk kunskap. 

Aristoteles menar att fronesis är den praktiska kunskapens högsta form (praktisk klokhet), 

som hjälper oss att välja rätt kurs i livet och klara av de svårigheter och utmaningar vi ställs 

inför. Att Aristoteles säger att fronesis är något vi inte glömmer bort, tolkar Martin 

Heideggers som att fronesis är besläktat med samvetet. Det innebär att handla samvetsgrant 

med omsorg och uppmärksamhet. Fronesis hjälper oss att omedvetet handla efter ett 

vanemässigt beteende, vi känner vad som är rätt handlande i en situation. Men när vi hamnar i 

ett dilemma måste vi ibland ändra våra vanor med hjälp av fronesis (Nilsson 2009, s. 39-50). 

När jag reflekterar över situationer med Maja, ser jag att en del av mitt handlande skulle 

kunna beskrivas i termer av den praktiska klokhet (fronesis) som Nilsson beskriver. Jag har 

under lång tid skapat en relation till Maja, där jag lärt mig att tolka hennes behov och signaler. 

Jag tänker på situationen när Maja är i tamburen. Jag vet av tidigare erfarenheter att Maja får 

det svårt med koncentrationen när det blir rörigt och många människor runt omkring henne. 

Jag vet att hon vid dessa tillfällen tappar fokus på vad hon ska göra. Jag såg tydligt på Majas 

ansiktsuttryck och kroppsspråk att hon inte klarade av situationen. Om jag i denna stund hade 

haft möjlighet att följa min praktiska klokhet, hade jag sett till att befinna mig nära Maja och 

vägleda henne igenom påklädningsproceduren. Men rådande omständigheter gjorde enligt 
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min mening det svårt, eller till och med omöjligt för mig att handla klokt i den stunden. Som 

situationen såg ut var jag ensam med många barn som behövde min uppmärksamhet. Jag hade 

helt enkelt inte möjlighet att ge Maja den vägledning jag så väl vet att hon behöver. 

      Mina tankar går även till situationen ute på gården. Även här hade jag en klokhet som 

gjorde att jag så snart min kollega Anna berättade att Maja rivit snökojan, insåg att jag för 

Majas bästa måste agera snabbt. Med Majas negativa start på morgonen färskt i minnet, 

reagerade jag instinktivt och per automatik. I mitt inre samtal med mig själv resonerade jag 

kring olika alternativa lösningar på mitt dilemma. Att be mina kollegor om att avsluta sin 

dokumentationstid tidigare var för mig inget alternativ. Av tidigare erfarenhet vet jag vilka 

konflikter det bär med sig. Att lämna mina kollegor ensamma med alla barn ute på gården, 

kändes inte heller bra. Här kan jag se ett tydligt mönster i hur jag på grund av yttre 

omständigheter, får svårt att följa den praktiska klokhet jag många gånger besitter. Återigen 

blir det tydligt för mig att jag inte lider brist på kunskap i hur jag på bästa sätt ska bemöta 

Maja. Det jag saknar för att kunna handla, är bättre förutsättningar och resurser. 

 

Inkludering 

Ett begrepp som flitigt används i förskolan är inkludering. Jag känner hur jag ofrivilligt blir 

provocerad, när ämnet kommer på tal. Claes Nilholm, lektor i pedagogik, vid Örebro 

Universitet och docent i Tema Kommunikation, Linköpings Universitet tar i artikeln 

”Inkludering av elever i behov av särskilt stöd -Vad betyder det och vad vet vi?” upp detta 

begrepp. Nilholm menar att med benämningen inkludering, när man talar om barn i behov av 

särskilt stöd, handlar om att de här barnen ska ingå och delta i skolans ordinarie miljöer 

(Nilholm 2006, s. 6). Maja är i allra högsta grad ett barn som berörs av begreppet inkludering. 

Vi pedagoger är skyldiga att se till att Maja blir inkluderad i förskolans verksamhet. Jag anser 

att grundtanken i detta sätt att arbeta många gånger är positiv och bra. Tanken är att barn idag, 

oavsett vilket stöd de behöver, i största möjliga utsträckning ska kunna vistas i förskolans 

ordinarie verksamhet. I stället för att placeras i särskolor eller andra specialanpassade 

institutioner. Jag kan dock se svårigheter med inkludering av barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Nilholm har sammanställt argument för och emot inkludering, till viss del 

inspirerad av Edward Miller och Roberta Tovey, Harvard University. Ett argument för 

inkludering, är att barn lär sig samspela med olika typer av människor i en inkluderande miljö 

som liknar samhället. Där sker ett ömsesidigt lärande mellan barnen. Motargument är till 

exempel att barn som är inkluderade ofta har en bristande social situation. I miljöer som är 
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specialanpassade ges de trygghet, uppmärksamhet och kamrater i större utsträckning än i en 

inkluderande miljö (Nilholm 2006, s. 40).  

      En fördel jag kan se är att Maja i och med inkluderingen, får vistas och leka med barn som 

är starkare i det sociala samspelet än vad hon själv är. Maja får då möjlighet att lära av de 

andra barnen. På samma sätt som vi vuxna möter människors olikheter ute i samhället får de 

övriga barnen möta Maja, vars beteende på många olika sätt skiljer sig från deras. På så sätt 

får barnen en insikt i att alla människor är olika, samtidigt som de får lära sig att man har rätt 

att bli accepterad för den man är. Inkludering kan vara ett redskap för barnen att öka 

toleransnivån för människors olikheter. Men samtidigt kan jag se att inkludering av ett barn 

med Majas specifika behov kan leda till svårigheter. Här kan jag tydligt se en möjlig 

anledning till varför jag ofta blir provocerad av begreppet inkludering. Jag, men även mina 

kollegor, ser att Majas sociala situation många gånger är undermålig. Detta är ett av de 

motargument till inkludering, som Nilholm tar upp i sin sammanställning. Jag ser tydligt att 

Majas kamratsituationer fungerar dåligt. Tempot på förskolan är högt vilket gör att Maja inte 

alltid får den uppmärksamhet och trygghet hon behöver. Ändå upplever jag rent generellt att 

nackdelar och svårigheter med ett inkluderande arbetssätt sällan diskuteras öppet inom 

förskolan. 

      Trots att jag och mina kollegor arbetar med Majas kamratrelationer, går det inte att 

komma ifrån att det är svårt att ständigt kunna förhindra att konflikter mellan Maja och 

hennes kamrater uppstår. Majas ständiga utbrott, som till exempel vid spelsituationen bidrar 

till att hon hamnar i ett läge där hon av sina kamrater upplevs som besvärlig och rent av 

skrämmande. Barnens upprörda kommentarer kring att Maja är dum och att de inte vill leka 

med henne är ingen engångsföreteelse. Samtidigt som jag förstår barnens irritation och rädsla 

för Maja, blir jag illa berörd varje gång jag hör dem säga det. Jag funderar på varför barnens 

kommentarer om Maja väcker så starka känslor hos mig? Jag tänker att det hur hårt det än är, 

kanske tillhör barndomens erfarenheter, att ibland uppleva konflikter med kamrater, samt att 

inte alltid få vara med och leka? Det är helt enkelt en del av livets erfarenheter som alla måste 

gå igenom. Men i fallet med Maja känner jag att detta resonemang inte håller. Eftersom jag 

kan se att hon vid återupprepade tillfällen hamnar i de konflikter som gör att den negativa 

uppmärksamheten kring hennes person tar överhanden. Det har blivit ett negativt mönster. 

När jag läser vad Margareta Öhman, legitimerad psykolog och familjeterapeut, skriver i sin 

bok Hissad och dissad -om relationsarbete i förskolan, kan jag se en möjlig förklaring till 

varför jag reagerar så starkt på de andra barnens avståndstagande mot Maja. Öhman skriver 

att barn som inte accepteras av sina kamrater och därför utesluts, inte får lika många tillfällen 
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där vänskapsrelationer kan utvecklas. Det leder i sin tur till försämrade förutsättningar till 

utveckling av en stark självkänsla, goda bemästringsstrategier samt samvarokompetens. 

Avsaknaden av acceptans och relationer till kamrater ger en ökad risk för utanförskap, 

försämrad självkänsla och social isolering (Öhman 2008, s. 208). Jag är bekymrad över att de 

negativa konsekvenser Öhman tar upp, är precis vad Maja utsätts för i förskolan. 

      Jag kan se ytterligare en förklaring till varför jag reagerar så starkt på barnens behandling 

av Maja, när jag blickar tillbaka på händelsen. Jag tänker på när jag och Maja efter flera 

uppslitande situationer, befinner oss på förskolans gård och Majas undran varför ingen vill 

leka med henne. Denna fråga har etsat sig fast i mig. Efter morgonens turbulenta händelser 

kan jag inte tolka Majas fråga på annat sätt än att hon har uppmärksammat den dåliga 

stämningen runt sig själv. Hon känner att de andra barnen drar sig undan och inte vill leka 

med henne. Däremot kan hon inte koppla ihop sitt eget agerande med kamraternas reaktioner, 

vilket gör mig beklämd. De konflikter som uppstår mellan Maja och hennes kamrater är något 

som snabbt är utagerat för Maja. De andra barnen däremot, glömmer inte oförrätterna lika 

fort. Många gånger blir Majas utåtagerande beteende en grogrund för de andra barnen att utse 

henne till en syndabock. Det har lett till att Maja även får skulden för situationer hon omöjligt 

kan ha varit inblandad i. Marie Louise Folkman som är barnpsykolog med 

specialistbehörighet i pedagogisk psykologi har skrivit boken Utagerande och inåtvända 

barn. Det pedagogiska samspelets möjligheter i förskolan. Folkman bygger delvis sin bok på 

intervjuer av barnskötare och förskollärare. Något som framkom var: 

 

Mycket av det som utspelade sig runt de utagerande barnen handlade om deras 

relationer till kamrater. Det var i gruppen de var som svårast att handskas med. 

Ensam med en vuxen var det oftast annorlunda. De ville inte sällan ha kontakt 

med andra barn, men eftersom de inte behärskade samspelet och lekens 

underförstådda regler blev det oftast en kontakt på deras egna villkor, till deras 

egen nackdel (Folkman 1998, s. 139). 

 

Jag känner mycket väl igen det Folkman tar upp. Maja vill väldigt gärna samspela med sina 

kamrater, men på sina villkor. Majas utåtagerande beteende har lett till att hennes kamrater 

många gånger utesluter henne ur gemenskapen. Jag kan inte se det på annat sätt än att Maja 

blir exkluderad i den integrerade miljö hon befinner sig i. Tanken med inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd är på många sätt positivt, när det fungerar. Men när det inte fungerar, 

som i fallet med Maja, leder det många gånger till att Maja blir exkluderad istället för 
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inkluderad. Min erfarenhet är att det många gånger är de utåtagerande barnen som blir mest 

lidande när en inkluderande miljö fungerar dåligt. De här barnens beteende väcker lätt 

frustration och ilska, hos både vuxna och barn. När vi pedagoger inte har möjlighet att 

vägleda dessa barn blir det påtagligt att det uppstår problem. De behärskar inte det sociala 

samspel som krävs, vilket leder till att de ofta hamnar i konflikter. Omgivningen uppfattar 

dem ofta som provocerande irritationsmoment. Däremot upplever jag ofta att barn med 

synliga funktionsnedsättningar, istället väcker sympati och medkänsla hos andra. Jag tror att 

det beror på att de inte i lika stor utsträckning hamnar i konflikt med andra. Deras synliga 

svårigheter är även lättare för andra att ta till sig. Även om Maja har diagnosen ADHD, har 

hon ingen specifik resursperson kopplad till sig. Däremot har vi tilldelats ett ekonomiskt 

bidrag för att utöka antalet personaltimmar. Eftersom vi har flera barn i behov av särskilt stöd 

på avdelningen, är dessa pengar inte enbart till för Maja. Kanske vore det bättre för Maja om 

hon hade en egen resursperson, som fanns där enkom för henne. Men i fallet med Maja blir 

det tydligt för mig att en diagnos inte är en garanti till rätten av en egen resursperson. 

      Det går inte komma ifrån att Majas kamrater ofta blir lidande av hennes utbrott. De 

drabbas ofta av blåmärken, bitmärken och avryckta hårtussar. Flera av barnen är rädda för 

Maja. I Folkmans intervjuer med barnskötare och förskollärare i förskolan, framkommer just 

att aggressiva barn är skrämmande för sin omgivning. Barnen blir skrämda, de berättar 

hemma om hur dum kamraten är. Efter ett tag går det rykten som liknar barnet med ett 

monster, kapabel att ta sig till både det ena och det andra (Folkman 1998, s. 109). Det 

Folkman talar om, är något som jag tydligt kan se bland barnen. De berättar för sina föräldrar 

om vad Maja utsatt dem för. Det är även vanligt att jag själv måste berätta för föräldrar om 

incidenter Maja utsatt deras barn för. Jag upplever det lika obehagligt varje gång. Jag funderar 

på varför jag känner obehag? Kanske är det för att jag inte vill att Maja ska hamna i dålig 

dager, vilket hon tyvärr ofta gör. Jag skulle helst vilja undvika att nämna hennes namn över 

huvud taget. Men i slutändan kommer det ändå fram att Maja varit inblandad. Även om jag 

tycker att det är obehagligt att lämna ut Maja, anser jag att det är viktigt att en mer nyanserad 

version kommer från mig.  

      Föräldrarnas aviga inställning till Maja, kommer inte enbart från mina eller deras barns 

berättelser. Tidiga mornar och sena eftermiddagar då många föräldrar lämnar och hämtar sina 

barn, är personalstyrkan inte fulltalig. Vid dessa tillfällen har vi pedagoger sämre möjlighet att 

ge Maja det stöd hon behöver för att förhindra konflikter med sina kamrater. När jag ser 

tillbaka på händelsen i tamburen, blir det tydligt för mig att föräldrarna, med egna ögon 

bevittnar Majas impulsiva och bråkiga beteende. Deras menande blickar när Maja skriker i 
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Emmas öra talar sitt tydliga språk. De blir provocerade av vad de ser. Jag som känner Maja 

och har vetskap om hennes svårigheter med att vistas i röriga miljöer, kan förstå varför hon 

springer omkring i tamburen och retar sina kamrater. Skillnaden mellan mig och föräldrarna 

kan vara att jag förstår att hennes agerande mot Emma är ett rop på hjälp, snarare än ett tecken 

på utstuderad aggressivitet. 

 

Höga krav på barn i förskolan 

Allt eftersom jag reflekterar över händelsen kring Maja, blir det tydligt för mig vilken 

komplex uppgift förskolan står inför när det handlar om att möta Maja utefter hennes behov 

och förutsättningar. Jag funderar ofta på hur Maja upplever sin dag i förskolan? När jag ser 

henne planlöst och utan mål fara omkring i tamburen, känner jag hur en ilska byggs upp inom 

mig. Jag känner att jag inte kan blunda för att Majas impulsivitet, rastlöshet samt svårigheter 

med det sociala samspelet, fullkomligen frontalkrockar med de höga krav förskolan ställer på 

barn idag. Agneta Hellström, beteendevetare med erfarenhet av att utveckla stödinsatser till 

barn och ungdomar med ADHD, skriver i artikeln ”Att undervisa och pedagogiskt bemöta 

barn/elever med ADHD”, att det är krävande för pedagoger att möta barn som har ADHD. 

Pedagoger kan lätt känna uppgivenhet, eftersom undervisningen måste ha individuell 

anpassning. Det är ofta svårt att vara medveten om det stöd barnet är i behov av, men inte 

kunna erbjuda detta på grund av brist på resurser. Det betonas i förskolans styrdokument och 

läroplaner att barn ska mötas individuellt efter sina förutsättningar. Trots detta ställs det höga 

krav på barnen i dagens förskola. De ska tidigt kunna behärska och följa regler som att sitta 

stilla, ha koncentrationsförmåga, samarbeta, ta instruktioner samt klara av det sociala 

samspelet i barngrupp. Dessa områden har barn med ADHD ofta svårt för (Hellström 2007, s. 

1). Personligen anser jag att Hellström belyser bilden av hur verkligheten ofta ser ut i dagens 

förskola. Klyftan mellan teori och verklighet är många gånger milsvid. Jag känner ofta den 

uppgivenhet Hellström beskriver, eftersom jag har kunskap och är medveten om vilket stöd 

Maja är i behov av. Det är ofta svårt för mig som pedagog att förverkliga kraven på en 

individanpassad miljö, när vi inte har tillräckliga resurser. Känslan av att inte kunna påverka 

min egen arbetssituation är frustrerande. Tanken att barn ska mötas individuellt och efter sina 

behov är god. Men när de ställs i realitet till verkligheten anser jag att det många gånger är 

svårt att genomföra. Förskolan är en plats där barn förbereds för skola och kommande 

vuxenliv. En institution som förskolan genomsyras av höga krav på regler och socialt 

samspel. Det är liknande krav som finns i samhället i övrigt. I fallet med Maja ser jag tydligt 
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att hon inte får det individuella bemötande hon har rätt till. I stället utsätts hon ofta för 

förskolans höga krav. Maja får helt enkelt anpassa sig efter de normer och krav förskolan 

ställer på barn. Normer och krav som Maja omöjligt kan leva upp till.  

 

Pedagogernas arbete 

I min berättelse om Maja fokuserar jag på de svårigheter jag som pedagog ställs inför när det 

handlar om att ge Maja det stöd hon behöver. Det är många gånger lättare att se fel och 

brister, än det som faktiskt fungerar bra. Känslor som otillräcklighet är ett återkommande 

inslag. Trots knappa förutsättningar och brister i verksamheten, kan jag dock se att det finns 

stunder där jag och mina kollegor ser till att Maja får uppleva en meningsfull vardag och 

stunder av glädje. Även om vi många gånger slits mellan Maja och de övriga barnens olika 

behov, kretsar våra tankar ofta kring hur vi ska kunna erbjuda Maja en verksamhet som ger 

henne möjlighet att vara sitt bästa jag. Eftersom vi pedagoger vet att Maja mår dåligt av att 

vistas i stora barngrupper och röriga miljöer, försöker vi så ofta vi kan, dela in barnen i små 

grupper. Det är inte bara bra för Maja, även de övriga barnen mår bra av att vistas i mindre 

grupper. Då har jag och mina kollegor tid och möjlighet att vara lyhörda och medvetet 

närvarande pedagoger. Ju färre antal barn det är i grupperna, desto större möjlighet har barnen 

att kunna ge uttryck för sina tankar och åsikter. Jag som pedagog har även tid och möjlighet 

att lyssna färdigt på vad barnen har att säga. Istället för en envägskommunikation, där jag som 

pedagog styr över talutrymmet kan en ömsesidig dialog mellan mig och barnen få möjlighet 

att gro. Jag ser tydligt hur jag vid dessa tillfällen lyckas skapa de viktiga samspelsstunder jag 

tyvärr många gånger saknar i verksamheten.   

      Jag tänker tillbaka på när jag, Maja, Emma och Simon sitter och ritar fladdermöss. Då 

påminns jag om att jag mitt i all hopplöshet lyckades vända Majas negativa start på dagen, till 

något positivt. Hellström tar upp att:  

 

Precis som med alla andra barn är det viktigt att uppmuntra barnets intressen och 

starka sidor. Leta efter sådant som barnet är intresserat av och bra på och 

uppmuntra det. Försök att hitta vägar förbi svårigheter och minimera risken för 

att barnet misslyckas – både inlärningsmässigt och socialt (Hellström 2007, s. 

13). 
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Här kan jag tydligt se att jag arbetar precis enligt det Hellström beskriver som viktigt. 

Eftersom jag vet att Maja är både intresserad och har talang för att rita, erbjuder jag medvetet 

denna aktivitet till barnen. Maja får utöva något hon behärskar. Jag vet av tidigare erfarenhet 

att det ofta leder till att Maja får positiv respons av de andra barnen. Jag känner glädje när jag 

ser Emma och Simons intresse för Majas fladdermöss. Men den största glädjen infinner sig 

när jag ser stoltheten och glädjen i Majas ögon, när Emma frågar Maja, om hon kan rita en 

fladdermus till henne. I den stunden kan jag tydligt se att Maja får uppleva känslan av att 

lyckas. Hon får gemenskap och positiv bekräftelse av sina kamrater vilket bidrar till att ge 

henne en positiv självbild. När jag blickar tillbaka på denna händelse, är det som den vore 

igår. Jag kan nästan känna mig fysiskt närvarande. Plötsligt får jag den stora väggklockan på 

näthinnan. Tick-tack, den smala sekundvisaren förflyttar sig rytmiskt framåt, en sekund i 

taget. Själv upplever jag att tiden går fortare än så. Barnens höga röster i hallen får mig att 

inse att tiden med Maja, Emma och Simon är slut. Den insikten lämnar en bitter eftersmak. En 

önskan och vision dyker upp i mitt huvud. Jag målar upp en bild om hur annorlunda det skulle 

kunna vara för Maja, om vi i större utsträckning haft möjlighet att skapa stunder som ger 

henne möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. Min önskan är att förskolan 

tilldelas mer resurser för Maja och andra barn i liknande situation. Jag är övertygad om att det 

är en god investering för samhället i framtiden.  

Slutord 

Händelsen med Maja utspelade sig för flera år sedan. Trots det anser jag att den fortfarande är 

högaktuell och relevant, eftersom jag som pedagog i förskolan dagligen träffar barn med 

liknande behov som Majas. Maria Hammarén skriver i boken Skriva – en metod för reflektion. 

För att reflektera och lyfta fram kunskap från egna erfarenheter kan en bra metod vara att 

skriva. Att belysa erfarenheter går ut på att lyfta fram material ur sina tidigare upplevelser, för 

att sedan åskådliggöra dem. Det gäller att ha modet att återuppta vissa upplevelser vi har 

samlat på oss, för att sedan analysera dem (Hammarén 2005, s. 17, 18). 

      Att gå tillbaka till en egenupplevd berättelse och belysa den, handlar precis som 

Hammaren beskriver, om mod. Jag känner att delar av de frågeställningar jag tar upp är 

känsliga av olika anledningar. Men min målsättning är att våga ifrågasätta både mig själv som 

pedagog och förskoleverksamheten jag arbetar i, trots att det många gånger är både obehagligt 

och obekvämt. Hur skulle världen se ut om ingen någonsin uttrycker kontroversiella 

ståndpunkter på grund av rädsla eller bekvämlighet? Min uppfattning är att ingen verksamhet 

är fulländad, det finns alltid potential till förändringar och förbättringar. Men jag anser trots 
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allt att det största modet handlar om att gå till botten med sitt eget handlande i olika 

situationer. Det är inte alltid lätt att i efterhand syna sitt eget agerande, där fel och brister 

obarmhärtigt lyfts fram i ljuset. Men eftersom jag skriver om en händelse ur min egen 

yrkespraktik som jag upplever problematisk och gör egna reflektioner tillsammans med 

teoretisk reflektion, kan jag tydligt se att jag fått nya infallsvinklar och perspektiv på mitt 

dilemma. Jag ser det som enormt utvecklande och lärorikt för mig som pedagog.  

      Händelsen jag beskriver handlar till stor del om mina egna känslor av frustration och 

otillräcklighet i mina möten med Maja. När jag i efterhand stannar upp och tittar på mitt 

dilemma, kan jag se anledningar till varför jag känner som jag gör. Hur jag än vrider och 

vänder och försöker hitta olika förklaringar, återkommer jag till en övergripande orsak, 

nämligen brist på tid, förutsättningar och resurser. Jag kan se att det är en betydande 

anledning till varför jag som pedagog upplever att jag inte räcker till för att ge Maja, men 

även övriga barn det stöd de behöver och har rätt till i förskolan. Vi kan inte blunda för att ett 

ökat antal barn i grupperna utan att pedagogerna blivit fler, försvårar möjligheterna till att som 

pedagog genuint bemöta varje barn utifrån sina behov och förutsättningar i förskolan. De 

ökade krav som läggs på oss pedagoger i form av att arbeta temainriktat samt dokumentera 

barns läroprocesser, har otvivelaktigt medfört att vi pedagoger lägger ner alltmer tid och 

arbete utanför barngruppen. Jag ser tydligt hur den höga belastningen det medför, påverkar 

mig som pedagog negativt. I den stressiga miljön, får jag inte möjlighet att vara den pedagog 

jag vill vara. Jag vill vara en medvetet närvarande pedagog som kan skapa stunder av nära 

samvaro där jag har tid att se och tolka Majas signaler. Istället blir jag en pedagog som tappar 

min lyhördhet och mitt tålamod. Även Maja påverkas negativt och får inte möjligheten att 

vara sitt bästa jag, på grund av att hon ständigt hamnar i konflikt med sin omgivning. Hon 

utsätts ofta för negativ uppmärksamhet, vilket jag är övertygad om påverkar hennes 

självkänsla negativt i förlängningen.  

      Allteftersom min reflektionsprocess fortskrider, ser jag att jag faktiskt har både teoretisk 

och praktisk kunskap i hur jag ska bemöta Maja. Däremot är det svårt att 

tillämpa dessa kunskaper, på grund av dåliga förutsättningar. Trots detta, är jag medveten om 

att jag har ett stort ansvar och skyldighet att göra mitt yttersta för att Maja och andra barn i 

behov av särskilt stöd ska få den hjälp och stöd de behöver.       

      Att förskolan ska vara en plats där alla barn ska kunna utvecklas utefter sina behov och 

förutsättningar låter i mina öron som en självklarhet. Men genom mitt reflekterande och 

skrivande av min berättelse har jag fått en helt annan bild av hur verkligheten kan se ut. En 

verklighet, där ett inkluderande arbetssätt blir svårt att genomföra på ett tillfredsställande sätt. 
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Detta på grund av förskolans allt högre tempo, ökade krav på den pedagogiska verksamheten, 

stora barngrupper och brist på pedagoger. Jag kan inte se det på något annat sätt än att Maja i 

och med det blir den stora förloraren… 
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