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Abstract 

The purpose of the essay is to draw attention to my approach in relation to a boy I choose to 

call Emil, and how I can increase my understanding of his behavior. I explore conceivable 

reasons for why he breaks down so often, especially when other children are given attention. 

Is he simply unusually egoistic, and to a large degree only able to see to his own interests, or 

am I overlooking the real reasons for his actions. 

    In order to explain the reasons for Emil’s apparent frustration in sensitive situations, I 

explore the significance of attachment theory. I argue about possible effects of Emil’s parents’ 

way of describing and guiding him, as well as how I, and my colleagues, risk fulfilling and 

amplifying negative expectations. As the prime reason for his repeated sense of unhappiness 

seems linked to a lack of empathy, I explore different ways of understanding this, as well as 

how I might contribute to fostering compassion. 

    As members of a team, we strive to act in a proper way in relation to Emil. I discuss in 

what way our consensus can serve the good purpose, as well as how our perceived “truths” 

risk strengthening dominance. As stressful situations contribute to feelings of irritation 

regarding Emil’s apparent jealousy, I try to explain how getting closer to one’s own darkness 

can contribute to an increased sense of respect and understanding. 

    Finally, I examine current views on leadership, where the previous approach focusing 

largely on the mediation of knowledge has given way to new ideas that stress the importance 

of creating security as a basis for all learning. I discuss the high demands that are placed on 

the pedagogue’s sense of awareness and mediating in the children’s acquisition of knowledge, 

as well as the importance of creating trusting relations. 

Keywords: Approaches, understanding, egoism, frustration, attachment theory,  

negative expectations, lack of empathy, security and trusting relations. 
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Sammanfattning 

Syftet med essän är att synliggöra mitt förhållningssätt i relation till en pojke jag väljer att 

kalla Emil och hur jag kan öka förståelsen för hans beteende. Jag undersöker tänkbara orsaker 

till varför han bryter ihop så ofta, i synnerhet då andra barn tilldelas uppmärksamhet. Är han 

helt enkelt ovanligt egoistisk som i stor utsträckning endast förmår se till sina egna behov, 

eller förbiser jag de verkliga anledningarna till hans handlingar?   

    Med syfte att förklara orsakerna till Emils synbara frustration i känsliga situationer, 

utforskar jag anknytningsteorins betydelse. Jag resonerar kring eventuella effekter av Emils 

föräldrars sätt att beskriva och vägleda honom, liksom hur jag och mina kollegor kan riskera 

att infria och förstärka negativa förväntningar. Då den främsta synbara orsaken till Emils 

upprepade missnöje tycks sammanhänga med empatibrist, efterforskar jag olika sätt att 

relatera till begreppet samt hur jag skulle kunna bidra till Emils utveckling av ökad 

medkänsla. 

    I arbetslaget eftersträvar vi att handla rätt i förhållande till Emil. Jag diskuterar i vilken mån 

vår enade samsyn kan förväntas gagna det goda syftet liksom hur vi genom våra upplevda 

”sanningar” riskerar att stärka maktrelationerna. Då stressade situationer medverkar till 

irritation över Emils synbara missunnsamhet, försöker jag förklara hur närmandet av det egna 

mörkret kan bidra till ökad respekt och förståelse.   

    Avslutningsvis för jag resonemang kring dagens syn på ledarskap där det gamla synsättet 

att förmedla kunskap ersatts av nuvarande tankar som betonar tryggheten som grunden för allt 

lärande. Jag diskuterar kraven som ställs på pedagogens medvetenhet och medforskande med 

barnens kunskapsinhämtning liksom vikten av att skapa tillitsfulla relationer.  

Nyckelord: Förhållningssätt, förståelse, egoism, frustration, anknytningsteori 

negativa förväntningar, empatibrist, trygghet och tillitsfulla relationer. 
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Vi samlas 

Med korslagda ben sitter jag lätt framåtlutad på golvet medan mina tankar utforskar olika 

alternativ.  Jag vill att samlingen ska locka till skratt och mana till ökad gemenskap bland 

barnen. Oplanerad som jag är bestämmer jag mig för att lita på förmågan att fånga barnens 

uppmärksamhet genom sånger och nya handdockor. Ensam i samlingsrummet njuter jag ännu 

av tystnaden medan jag roat ser på det ulliga lammet, den skära grisen och den skrattretande 

hästen vars tunga vilar på de spretande överdimensionerade tänderna. Jag kan inte låta bli att 

klä hästen på höger hand, öppna gapet och utlåta ett litet gnägg. Tanken på den kommande 

samlingsstunden känns mer glädjefull då jag frammanar barnens skratt med hjälp av fantasin. 

Liksom i samförstånd ger jag hästen en sista blick innan jag lösgör den från handen. Varsamt 

för jag samman djuren, lägger dem i den flätade korgen vilken jag överklär med det sidenlätta 

blå tyget. 

    I väntan på barnen märker jag att fönstrens genomsläpp av den bleka novembersolen 

accentuerar dammkornens flygande virvelkonster genom luften. Jag följer några 

uppåtsträvande korn med blicken och ser dem färgas ljust gula av de reflekterande fastsatta 

papperssolarna i taket. Förundrad ser jag att några solar tycks obemärkta av takfläktarnas 

luftgenomströmning medan andra flaxar likt vilsna fåglar. Jag leker med tanken och liknar 

barnens varierade personligheter vid solarnas rörelsebenägenhet, där vissa obesvärat tar sig 

igenom vardagens bestyr medan andra i högre grad påkallar vuxnas uppmärksamhet. Jag 

håller fast blicken vid taket och ser att åtta barn av nitton hittills tilldelats solar för sina snälla 

kamratgärningar. För mitt inre frammanas bilder av stolta och glada barn som belönats för 

sina empatiska handlingar. Emil såg särskilt nöjd ut då han valde den största solen ur den lilla 

korgen. Jag minns att han hämtade en stol och höll i nederdelen av mina ben medan jag fäste 

solen i taket, allt för att jag skulle hålla balansen. Är det möjligen hans sol som nu behöver 

stabiliseras lite extra med ytterligare kludd? 

    Tanken avbryts av ljudet av gälla röster och springande lätta fötter. Korridorens längd 

manar till kapplöpning. Hoppas de går in på toaletten och tvättar händerna innan de kommer 

hit! Hugo kikar in på mig genom dörrens lilla glasruta, gör en tvärvändning och ilar iväg mot 

handfaten. Sekunder senare springer han in i samlingsrummet, sätter händerna i mattan och 

snurrar några varv innan han faller ner på sin plats och fäster min blick. Han berättar något 

om Thailand då Emil gör entré och utbrister: ”Vet du faktiskt, de va faktiskt ja som va 

snabbast i hallen.” Pojkarna riktar uppmärksamheten mot mig och pratar i munnen på 

varandra till synes omedvetna om den andres existens. Jag försöker lyssna till båda men 

önskar att någon snart tystnar. Genom dörren uppenbarar sig Leah som är relativt ny i 
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gruppen. I ögonvrån följer jag hennes obesvärade lätta steg mot det röda nagellackshjärtat på 

golvet som är målat intill Emils. Hon sätter sig ned och verkar glad. Pojkarna pratar 

fortfarande då Saga snurrar in på sin plats nära Hugo. ”Jag gjorde sol mot dig på gården.” 

Blickar möts, tystnad intar rummet. Leah ser förväntansfullt på Saga som svarar ”Ja, det 

gjorde du.” ”Vad gjorde du för sol mot Saga?” frågar jag nyfiket. ”Jag hjälpte Saga att komma 

upp när hon ramlade och slog sig”, förklarade Leah. Leenden i samförstånd ackompanjeras av 

plötsliga grymtningar. ”Håll för öronen Hugo, stoppa in fingrarna så du inte hör bra, gör som 

jag!” Emils kraxande röst får Hugo att följa hans uppmaning. Jag ser förbluffat på pojkarna 

och undrar om de manifesterar sin ovilja att lyssna till flickornas glädje genom att plugga igen 

sina öron. Pulsen stiger, irritationen likaså. Jag riktar blicken mot Emil: ”Hur skulle du känna 

om dina kompisar höll för öronen när du fick din sol?” frågar jag med anklagan i rösten. Emil 

gläntar på fingrarna, grymtar till och möter trotsigt min blick. De förvridna ansiktsdragen 

påminner om en vresig gammal gubbes då jag hör honom utbrista ”Ha, ja skulle bli jätteglad 

om nån e dum, så de så!” Därefter följer en harang jag inte förmår uppfatta då resterande barn 

strömmar in i rummet. 

    Trots min pålagda oberörda min är jag smärtsamt medveten om den morrande gestalten på 

min vänstra sida. Det kan inte vara sant; Emil kraschar ännu en gång innan samlingen ens har 

börjat! Negligera eller bekräfta? Jag väljer det förstnämnda och känner det omedelbara 

behovet av att inleda samlingen innan Emil riskerar tappa all känslomässig kontroll. ”Är ni 

med på startvisan”, utbrister jag käckt. Jag försöker se glad och oberörd ut. ”Här är jag och 

där är du, här är vi tillsammans nu, vi kan ta varann i hand, krama den så fint du kan.” Jag tar 

i så jag nästan spricker. Några barn sjunger med medan andra sitter tysta. Emil vägrar ta 

kompisarnas händer i sina egna och kryper ihop på golvet då Leah tilldelas en sol. ”Nu förstår 

ni”, säger jag med sensation i rösten, ”kommer det att hända något spännande. Om ni knackar 

med knogarna i golvet kommer ni att få träffa någon som gärna vill sjunga med er!” Jag 

anstränger mig för att påkalla Emils och övriga barns uppmärksamhet. Nyfikna blickar riktas 

mot det blå tyget som gömmer korgen. Varsamt för jag in handen, greppar lammet och 

förställer rösten. Nu ska det bli show! ”Bä!” Några barn skrattar åt lammets bräkande, medan 

andra förundrat ser på. Emil kikar misstänksamt upp från golvet, tvekar men sätter sig ändå 

upp. Trots den sköra linan infinner sig gnistan av hopp. Klarar jag att vända situationen och 

förmå Emil att balansera sitt humör? Jag förlitar mig till rockärmens äss: Skratten gurglar vid 

åsynen av den tokiga hästen. Jag riktar blicken mot Emil men känner hur förhoppningen om 

att få med honom i gemenskapen fullständigt söndergrusas. Emil grimaserar och morrar 

bortom all samvaro medan han väser fram en jämn ström av obegripligheter. Barnens skratt 
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tonar långsamt ner då allt fler riktar uppmärksamheten mot honom. Jag tvingas reagera då 

morrandet övergår i gäll klagan. Med trött blick och uppgiven röst ber jag honom lämna 

rummet. Han reser sig tyst, går ut och stänger dörren. 

Vi samtalar 

Limmet sköljs varsamt bort från penslarna under det ljumna vattnet medan tankarna florerar. 

Glädjen över att arbeta kreativt i samband med projekt är inte odelat barnens. Jag njuter av 

lugnet som infinner sig i samband med barnens höga koncentrationsnivå då känslan av 

välbehag tillfälligt pressar bort de alltför ofta förekommande höga stresshalterna i blodet. 

Mellan jämna andetag önskar jag att varje dag liksom denna innehöll möjligheter att verkligen 

se och uppleva barnens skaparglädje. 

    Jag sänker blicken och lägger märke till limmet som ter sig omöjligt att avlägsna från 

fingrarna, kanske behövs något effektivare än vatten? Med beslut om att limresterna får sitta 

kvar vänder jag uppmärksamheten mot konstruktionerna som nu balanserar i rummet. Jag ler 

och förundras över Hugos envishet att klistra ihop de stora kartongerna på höjden och om det 

finns något samband mellan att det kortaste barnet utmanar matematikens tyngdlagar och 

kanske därför omedvetet kompenserar upplevd underlägsenhet? Hugos kartongbygge som 

dekorerats med glasburkar och annat återvinningsmaterial svajar farligt då min kollega sveper 

genom rummet. 

    ”Nu blev det verkligen tydligt!” Jag ser på Sofie och lägger märke till hennes upprördhet. I 

sökandet efter ledtrådar avläser jag ansiktsuttrycket medan jag prövar olika tänkbara 

scenarion ute på gården. Jag upplever hur mina nyligen solvarma känslor långsamt drar sig in 

bakom ett moln av olust. ”Har det med Emil att göra”, viskar jag. ”Ja.” Sofie utstrålar 

besvikelse och jag skymtar blickens allvar. Undrar om jag möjligen medverkat till något 

missförstånd då jag lovat Emil frukt i samband med att Sofie skulle komma ut på gården? 

Innan projektets början var jag noga med att förmedla Emils fruktlängtan till Sofie, vilket hon 

uppmärksammade. Jag poängterade att jag nekat honom den åtråvärda uppgiften att dela ut 

frukt till övriga kamrater då andra barn börjat ifrågasätta rättvisefrekvensen, men att han 

skulle få om en stund. Jag inväntar förklaringen. Sofie öppnar munnen som för att avslöja 

något om händelsen men sluter den hastigt då uppdykande barn rycker hennes 

uppmärksamhet. 

    Då vi under eftermiddagen får tillfälle att återuppta samtalet förklarar Sofie att Emil blivit 

lovad att hämta frukt om han först leker ett tag med sina kompisar. ”Han kan inte leka och 

slappna av eftersom han väntar och vill ha kontroll över exakt när han ska hämta frukten”, 
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säger Sofie medan hon förtydligar med händerna. Hon berättar vidare om glädjen Emil 

utstrålar då det äntligen är dags att gå in och hämta den i köket. Då de på tillbakavägen når 

hallen blir Sofie varse en kollega som hjälper en blödande Leah. Sofie beskriver hur Emil 

med bananer under armen ensam hinner passera ytterdörren, samtidigt som hon bestämmer 

sig för att stanna kvar och hjälpa kollegan att torka bort det envist rinnande blodet från Leahs 

näsa och mun. Emil försöker påkalla Sofies uppmärksamhet genom att sparka på ytterdörren 

medan han varseblir det dramatiska scenariot genom det lilla fönsterglaset. Sofie berättar 

sedan om Emils och hennes dialog då hon några minuter senare passerar ytterdörren och 

möter honom på gården: 

    ”Jag väntar!”  ”Jag vet men Leah gjorde illa sig så jag hjälpte henne genom att torka bort 

blodet från näsan.” ”Det är inte alls så viktigt”, svarar Emil. Sofie skildrar Emils kroppsspråk 

genom sin stirrande blick och morrande stämma. ”Jag blir uppriktigt ledsen över vad Emil 

säger”, förklarar hon med sorg i rösten, och tillägger: ”Jag berättar för Emil att Leah är ledsen 

och att det är viktigt att vi bryr oss om varandra.” Sofie lägger huvudet lite på sned. ”Men 

Emil bryr sig inte om vad jag säger utan blir bara ännu argare. Med tårar i ögonen springer 

han iväg och verkar vilja vara ifred”, avslutar Sofie. 

    Jag påminner mig om otaliga känsloutbrott den snart femårige Emil gett uttryck för sedan 

han började på avdelningen för knappt två år sedan. Detta trots mitt och övriga pedagogers 

lirkande, lockande och tilldelade specialuppdrag vid oräkneliga tillfällen. Liksom många 

gånger förr funderar jag på om den gemensamma nämnaren är Emils upplevda känsla av 

orättvisa i relation till andras välbefinnande i olika situationer?  

    Kan det vara så att Emil känner sig utkonkurrerad, kränkt eller omintetgjord då hans behov 

tvingas stå tillbaka till förmån för Leahs, att hon så att säga rycker guldmedaljen från hans 

nacke och triumferande hänger den runt sin egen? Upplever Emil Sofies förklaring av vikten 

att bry sig om någon som gjort sig illa som ett personligt misslyckande, vilket bidrar till 

skuldkänslor?  

    Jag tänker att upplevelsen av att göra fel kan medverka till en näst intill outhärdlig känsla 

att bära – skam. Med önskan om att försöka leva mig in i Emils eventuella uppfattningar av 

frustration och nederlag drar jag mig till minnes en obehaglig händelse från min tonårstid. 
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Skam 

Den knälånga enkelt sydda klänningen är brun, kepsen likaså. Doften av frityr flottar 

restaurangen medan dammet virvlar framför mina lånade ingrodda träskor. Generad sopar jag 

upp matrester mellan folks fötter medan de tuggar i sig hamburgare och pommes frites. 

Tidigare utspilld läskedryck klistrar sulorna mot golvet där jag ålar fram mellan trängda bord. 

Med jämna mellanrum fyller TV-monitorns artist luften med sin melodiösa sång som numer 

är min favorit: ”Lost in the riddle last Saturday night, far away on the other side.” Där på 

andra sidan disken ser jag de expedierande ungdomarna och undrar om jag någonsin kommer 

se lika självsäker ut som dem? Mina städkollegor uppgraderas och introduceras succesivt till 

andra mer kvalificerade arbetsuppgifter medan jag fortfarande går med sopborste och skyffel i 

händerna. Jag räds tanken på kassaapparaten där varje litet misstag riskerar att beskrattas och 

hånas av skiftledaren, då han i hemlighet spejar likt en örn från sin bur av glas. 

    ”Du kan lämna sopborsten och följa med till kassan i stället!” Jag rycker till då jag hör 

rösten som tillhör tjejen jag kallar ”tjallaren”. Jag litar inte på henne då jag vid flertalet 

tillfällen lagt märke till hur hon rapporterar andras misstag till skiftledaren hon tydligen 

förälskat sig i. Kassans förprogrammerade knappar åker karusell och jag får tunnelseende. 

    ”Två mjukglassar med chokladsås tack!” Leende gäster är sugna på glass. Med tjallaren 

utom synhåll beger jag mig till glassmaskinen, tar upp en kexbägare och drar i spaken. Den 

långa strängen med mjukglass slingrar sig ner i bägaren med oväntat hög hastighet. Aningen 

generad betraktar jag det generöst tilltagna konstverket varpå jag varsamt fyller det med varm 

chokladsås. ”Vilken underbar glass, en sån vill jag också ha”, hör jag en av gästerna ropa. 

Rösten tilldrar sig tjallarens blick som riktas mot mig. Demonstrativt rycker hon glassen ur 

min hand och kastar den i papperskorgen med motiveringen: ”Här ska alla glassar vara stöpta 

i samma form!” Som för att lära mig en läxa greppar hon en bägare som fylls med exakt 

tillåten glassdosering vilken hon belåtet placerar på gästens bricka. Jag möter blickar av 

besvikelse och drunknar i känslan av skam. 

Lena hämtar 

Jag känner mig trött och funderar på om jag verkligen kommer orka fortsätta arbeta med barn 

så länge till. Luften och friheten utomhus står i skarp kontrast till dagen som annars kantats av 

många tröttsamma konflikter mellan barnen. Den till och med så vanligtvis uppskattade 

rörelseleken var nära att urarta då Emil vägrade acceptera kamratens utdelning av bollar vilket 

bidrog till känsloutbrott. Samma vid lunchen där matsleven pekade mot kompisen bredvid, 

vilket räckte för att Emil grymtande skulle springa ifrån matbordet och gömma sig i 
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angränsande rum. 

   Jag känner hur kroppens och sinnenas tyngd gör sig påminda vid varje steg och jag längtar 

desperat efter stillhet och en tom förskolegård. 

     ”Sussi du kan väl vara en häxa och kasta oss i fängelset?” Flickans ögon tindrar av lust 

men jag avvisar henne genom att svara att jag inte orkar. ”Varför orkar du inte?”, undrar hon 

vidare. ”Därför att jag har klister under skorna och sitter fast i marken”, svarar jag med hopp 

om att hon ska ge sig. Orden uppfattas som en leksignal och tvärtemot mina intentioner 

klänger flickan armarna runt mina ben medan hon ropar efter hjälp från sina kamrater. 

Känslan av instängdhet blir påtaglig och jag tvingar mig att ärligt tala om att jag faktiskt är för 

trött för att förvandlas till häxa. Med besviken min ger sig flickan iväg och jag tänker att det 

hör till ovanligheterna att jag verkligen inte orkar leka. Jag följer hennes slokande hållning 

med blicken och lägger märke till grinden som öppnas. 

    Det isar till i magen då Emils mamma Lena närmar sig med lätta steg. Jag tänker att hennes 

mjuka framtoning står i kontrast till sonens oförmåga att tåla och förhålla sig till motgångar. 

Smilgroparna är lätt framträdande när hon med len röst frågar hur dagen varit? ”Inte så bra 

faktiskt”, hör jag mig svara. ”Jasså, är det något särskilt som hänt”, frågar Lena medan en 

liten rynka repar huden mellan ögonbrynen. Jag hör mig förklara hur den ena motgången 

avlöst den andra och hur Emil gömde sig vid lunchen då han inte fick ta mat först. Lenas 

ansiktsdrag ändras och av de charmiga smilgroparna syns inte ett spår. Hon utbrister: ”Det är 

bara du som säger negativa saker om Emil, aldrig någon av dina kollegor!” Lite ställd 

försöker jag förstå vad hon menar varpå jag svarar: ”Vi har nog en ganska samstämmig bild 

av hur dagen varit.” ”Nej det här handlar bara om dig. Ingen av dina kollegor uttrycker sig 

negativt om Emil!” Utan att värja mig väljer jag att uthärda obehagskänslorna som intar mitt 

medvetande. 

    Tänk om Lena liknar mig vid en tjallare som fokuserar på Emils felsteg och tvingar honom 

att anpassa sig efter normer som omstöper i en mer passande form?  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med essän är att synliggöra mitt förhållningssätt i relation till Emil och hur jag kan öka 

min förståelse för hans beteende i känsliga situationer. Jag hoppas få svar på vad det är som 

gör att han bryter ihop så ofta, i synnerhet då andra barn tilldelas uppmärksamhet? Kan det 

vara så att Emil drivs av egocentriska tankar då han endast förmår se till sina egna behov, 

eller längtar han efter bekräftelse? Jag vill undersöka om anknytningsteorin möjligen kan ge 

svar på dessa frågor eller åtminstone bidra till en djupare förståelse. 
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    Då jag ofta känner frustration över Emils benägenhet att bryta ihop vill jag ta reda på om 

det sammanhänger med en omedveten värdering av hans beteende efter en skala som mäter 

förmågor relaterat till ålder? Med syfte att medvetandegöra mina tankar och värderingar vill 

jag undersöka synen på normalitet och vilken roll vi kollegor omedvetet kan tänkas spela 

genom våra tolkningar av upplevda ”sanningar”. I personalgruppen har vi möjlighet att stötta 

varandra, reflektera och diskutera hur vi kan relatera till olika barn, vilket känns nödvändigt 

och positivt. Frågan är om en enad personalgrupp alltid gagnar individen eller kanske under 

vissa omständigheter riskerar utöva makt och motverka syftet med att se till barnets bästa?  

    För att ytterligare uppmärksamma den egna funktionen vill jag belysa min ledarroll. Hur 

blir jag en kompetent lärare i förskolan i förhållande till barn vars respekt jag numer ska 

förtjäna? Ett av läroplanens mål säger att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 

andra” (Lpfö 98/10, s. 49). 

    Frågan är hur jag utifrån min yrkesroll bär mig åt för att medverka till utvecklingen av 

barns empatiska förmåga? Är den något man föds med, behöver träna på eller möjligen 

inväntar i samband med succesiv mognad? Utifrån vuxnas förväntningar på barns sociala 

färdigheter skrämmer tanken om jag och mina kollegor på något vis medverkar till Emils 

känsloutbrott. 

Metod 

Jag väljer att skriva mitt examensarbete i vetenskaplig essäform som utgår från ett upplevt 

dilemma från min yrkesverksamhet. Essä betyder försök och kännetecknas av att vara 

prövande och sökande till sin natur, utan anspråk på vad som är rätt eller fel. Eftersom stilen 

och det personliga uttrycket har betydelse för essäformens träffsäkerhet tillåter jag mig 

stundtals att leka fram ord utanför dess normativa betydelse, vilket förhoppningsvis tillför nya 

språkliga och visuella dimensioner. I en essäistisk text är författaren både den som undersöker 

och den som blir undersökt, vilket levandegör dilemmat utifrån flera synvinklar och 

perspektiv.  

    Maria Hammarén som arbetat som journalist sedan mitten på sjuttiotalet menar att 

dilemman är flerdimensionella och ställer oss inför olika handlingsalternativ där det kanske 

varken finns bra eller ens halvbra lösningar (Hammarén 1995, s. 18). Genom att skriva ner 

berättelser ökar den inre fokuseringen och uppmärksamheten vilket främjar mötet. Vidare 

menar Hammarén att berättelsen tvingar oss att ta plats eftersom det egna perspektivet blir 

giltigt (ss. 26-31). Hon poängterar även att konkretisering medför ett risktagande då det man 
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menar blir tydligt till skillnad mot hur lätt det kan vara att utöva makt eller distans genom att 

uttrycka sig diffust (Hammarén 1995, s. 52). 

    Då makt definitivt utövas i samspelet med Emil ser jag behovet av att försöka förstå hur 

han tänker och känner. Genom att inta en intersubjektiv hållning önskar jag med hjälp av egna 

minnen söka förståelse för Emils upplevelsevärld. Eftersom jag strävar efter att stärka Emils 

röst tar jag rätten att försöka gestalta hans känslor utifrån möjliga upplevelser. Då mina 

berättelser är tolkningsbara utgår jag från ett hermeneutiskt synsätt.  

    Runa Patel och Bo Davidson, som har lång erfarenhet av undervisning i forskningsmetodik 

vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, menar att 

hermeneutiken är en vetenskaplig riktning där man eftersträvar att tolka och förstå 

grundförutsättningarna för den mänskliga förekomsten. En hermeneutiker anser att man kan 

erhålla kunskap om det mänskliga i och genom språket. Man är egentligen ointresserad av att 

förklara företeelser och försöker istället att förstå människors intentioner och avsikter som 

visar sig genom språk och handling. Utifrån sin egen förförståelse i form av tankar och 

känslor, närmar sig forskaren forskningsobjektet subjektivt vilket ses som en tillgång. I syfte 

att förstå objektet krävs ofta att forskaren använder sin empati eller medkänsla (Patel & 

Davidson 2011, ss. 28-30). 

    Min ambition att försöka begripa varför Emil reagerar som han gör vid känsliga situationer 

bidrar till en reflektionsprocess. Birgitta Kullberg som är fil. dr i pedagogik och didaktik vid 

Göteborgs universitet menar att reflektion handlar om ambitionen att få syn på sitt agerande 

genom att inta distans till sig själv och försöka förstå anledningen till varför man handlar som 

man gör (Kullberg 2004, s. 202). I enlighet med en etnografisk forskares synsätt förstår jag att 

våra intentioner och sätt att se på livet har med våra personliga erfarenheter och 

verklighetsuppfattningar att göra. Kullberg skriver att den etnografiske forskaren både ser på 

människan som en unik varelse med tillgång till en egen fri vilja och anses vara beroende av 

den kultur och miljö hon lever i, vilket även möjliggör påverkan och inflytande (Kullberg 

2004, ss. 61-62). 

    I enlighet med Kullberg tänker jag att vi människor är beroende av varandra på olika sätt 

vilket föranleder mig att undersöka hur långt en fri vilja får gå utan att inskränka på någon 

annans? Genom intersubjektivitet, egen reflektion och dialog med författare söker jag nya 

möjligheter att problematisera och vidga perspektiven i mitt dilemma. Med syfte att undvika 

igenkänning är samtliga namn utom mitt eget fingerade. 
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Bakgrund 

Tillsammans med tre andra pedagoger arbetar jag på en avdelning med 19 barn som är mellan 

tre till fem år gamla. Vi har alla många års erfarenhet av att arbeta med barn både i och 

utanför förskolan. Vi delar frustrationen kring Emils benägenhet att bryta ihop då andra 

kamrater tilldelas uppmärksamhet eller får en speciell uppgift. Sofie som följt Emil sedan han 

gick på småbarnsavdelningen ser hittills ingen nämnvärd utveckling i hans känslomässiga 

beteende. I syfte att dokumentera konflikter och försöka skönja en röd tråd i olika 

händelseutvecklingar som rör Emil, skriver vi i en särskild bok. 

    Vi vuxna är enade kring ambitionen att göra rätt, det vill säga försöka hjälpa Emil att 

överkomma sin känslighet i samband med aktiviteter av olika slag, men ingen av oss vet hur 

eller på vilket sätt vi bör agera. Oron växer i samband med övriga kamraters medberoende i 

förhållande till Emils humör. Jag märker att många barn försöker bibehålla hans positiva 

sinnesstämning genom att ge honom oförtjänt mycket uppmärksamhet. Det jag kallar 

medberoende kan även vara en konsekvens av min och kollegornas både medvetna och 

omedvetna fokusering på Emil för att balansera honom i känsliga situationer. Då vi för 

närvarande saknar professionell rådgivning försöker vi handla efter eget förnuft och praktisk 

kunskap. Eftersom vi pedagoger har olika erfarenheter kring tidigare upplevelser, försöker var 

och en av oss att hitta en fungerande metod i förhållande till Emil. I samband med att vi 

prövas och tvingas agera framträder vår individuella människosyn. 

    Med önskan om att få reda på hur Emils föräldrar upplever honom hemma får jag svaret att 

de både anser honom vara omogen för sin ålder och ha ett ”relativt besvärligt” temperament. 

Mamma Lena berättar att Emil alltsedan spädbarnstiden vrålat sig till uppmärksamhet till 

skillnad från sin två år äldre syster som skrek ungefär som en ”vanlig” bebis. Hemma ägnar 

sig storasyster åt att konkurrera med Emil i alla möjliga situationer, vilket ofta resulterar i att 

han blir ledsen och bryter ihop. När Emil får ett utbrott och skriker blir han ombedd att lämna 

gemenskapen i familjen och vara arg någon annanstans, alternativt gå in på sitt rum och lugna 

ner sig. Emils pappa betonar vikten av att negativt beteende inte ska löna sig. 

Anknytningsteorin 

Kan anknytningsteorin ha betydelse i förhållande till Emils stora benägenhet att bryta ihop 

och därmed hjälpa mig att öka förståelsen för hans synbara missunnsamhet gentemot andra? 

Tor Wennerberg som är psykolog och författare menar att människolivet börjar med 

anknytningen som han liknar vid ett livslångt band av kärlek (eller sviken sådan) mellan 

barnet och den eller de personer som befinner sig i dess närhet. Genom livet följer oss sedan 
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anknytningen i alla våra nära känslomässiga relationer. Wennerberg skriver att erfarenheterna 

av våra tidiga förbindelser i hög grad formar hur vi ser på oss själva och andra, liksom om vi 

utvecklas till trygga och självständiga människor eller inte (Wennerberg 2010, s. 11). Med 

dessa ord tänker jag att omgivande vuxnas varierade förmågor att besörja ett barns fysiska och 

känslomässiga behov är avgörande för dess framväxande självbild, något som både lockar och 

skrämmer. 

    För att ytterligare undersöka bindningsteorins konsekvenser i förhållande till barns 

utveckling söker jag svar hos den engelske psykoanalytikern John Bowlby (1907-1990) som 

numer anses vara en centralgestalt inom barnpsykologin. Bowlby räknar upp tre huvudtyper 

av relationer som särskilt anspelar på starka känslor: relationen till en partner, till föräldrar 

och avkomma. Individens emotionella liv såsom de inre känslorna av exempelvis sorg, glädje, 

och ilska, menar han i hög grad bestäms genom tillståndet i de långsiktiga relationerna. I sin 

bok En trygg bas skriver Bowlby att barnets benägenhet att fästa sig vid sin vårdgivare är 

funktionell eftersom närheten till en beskyddare utgör den bästa tänkbara 

överlevnadsförsäkringen. Kort sagt anser Bowlby att kärleksfull omsorg från lyhörda vuxna 

medverkar till utvecklingen av självständiga barn som vågar utforska världen och senare visa 

hjälpsamhet mot andra (Bowlby 1994, ss. 106-107).  

    I den bästa av världar känner sig alla människor tillräckligt trygga för att ge kärlek och 

omsorg till andra vilket knappast speglar komplexiteten i det verkliga livet. Jag tänker att vi 

alla bär på egna föreställningar som skapats genom interaktion och spegling av vuxnas 

varierade förmågor till bemötande och omsorg. Med syfte att undersöka variationen av 

bindningsmönster relaterar jag åter till Bowlby som hänvisar till Mary Ainsworth (1913-1999) 

framkomna forskningsresultat. 

     Ainsworth och hennes kolleger beskriver tre huvudmönster för bindning där den första 

benämns som trygg. Vid sådan bindning litar barnet på förälderns mentala och fysiska 

tillgänglighet eftersom denne svarar aktivt när barnet söker skydd och tröst. Vid ängslig 

motvillig bindning är barnet osäkert på om föräldern kommer att finnas tillgänglig vid behov 

vilket skapar separationsångest och verkar hämmande för utforskningen av världen. Vid 

ängslig undvikande bindning väntar sig barnet genom tidigare negativa erfarenheter att bli 

bortstött vid behov av omsorg (Bowlby 1994, ss. 154-155).  

    Med syfte att undersöka på vilket sätt barn relaterar till sina upplevelser av 

anknytningspersoner hänvisar jag till Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg 

som har gedigna kunskaper inom pedagogik och psykologi. Författarna förklarar hur inre 

arbetsmodeller skapas i samband med utvecklingen av barnets kognitiva förmåga under andra 
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hälften av det första levnadsåret. Föreställningar om det egna jaget i förhållande till andra 

människor genererar modeller som ska avbilda verkligheten. Med hjälp av sina inre 

arbetsmodeller har barnet förmågan att förutsäga vad som kommer att hända beroende på 

sättet att handla. Om barnet i umgänget med sina närmaste vårdare mestadels upplever 

negativa erfarenheter, blir situationen problematisk eftersom små barn är beroende av vuxna. 

Med syfte att bibehålla en positiv inre arbetsmodell av den vuxna kan barnet ignorera 

kränkningar och obehag vilket kan verka positivt på kort sikt. Om den vuxnas beteende 

vidmakthålls kan effekten bli negativ för barnet då den inre arbetsmodellen inte längre 

överensstämmer med verkligheten (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 46-47). Jag väljer 

att citera Wennerberg för att ytterligare öka förståelsen för människans mentala tillblivelse i 

samspel med sin omgivning: 

        För att vi ska kunna uppfatta oss själva som verkliga och levande, som enhetliga subjekt med 

        vilja och känslor, måste först någon annan ha uppfattat oss på just detta sätt, någon som 

        tillskriver oss avsikter och viljeyttringar, känslor och önskningar. Det är den andres upplevelse  

        av barnet som en intentionell varelse, som reagerar på sin omgivning utifrån inre, mentala 

        tillstånd, som ligger till grund för och formar självets utveckling. Människan blir till, blir 

        verklig inför sig själv, i den andres blick. (Wennerberg 2010, s. 12)    

Den sista raden drabbar mig; Med vilken blick möter jag Emil vid samlingssituationen: 

     ”Vad gjorde du för sol mot Saga?” frågar jag nyfiket. ”Jag hjälpte Saga att komma upp 

när hon ramlade och slog sig”, förklarade Leah. Leenden i samförstånd ackompanjeras av 

plötsliga grymtningar. ”Håll för öronen Hugo, stoppa in fingrarna så du inte hör bra, gör 

som jag!” Emils kraxande röst får Hugo att följa hans uppmaning. Jag ser förbluffat på 

pojkarna och undrar om de manifesterar sin ovilja att lyssna till flickornas glädje genom att 

plugga ingen sina öron. Pulsen stiger, irritationen likaså. 

    Jag känner vanmakt och besvikelse över Emils missunnsamhet gentemot flickorna. Jag 

försöker få honom att förstå genom att vända på situationen, att inta Leahs perspektiv. Med 

anklagan i rösten frågar jag: Hur skulle du känna om dina kompisar höll för öronen när du 

fick din sol? Reaktionen blir omedelbar: Ha, ja skulle bli jätteglad om nån e dum, så de så! 

Jag erkänner att jag blir riktigt irriterad på Emil, i synnerhet när han håller för öronen och 

dessutom uppmanar Hugo att göra likadant! I den stunden tycks handlingen så medveten, som 

att han inte står ut med flickornas glädje och därför avskärmar sig från känslor som förgyller. 

Eller är det smärtan han avskärmar sig ifrån? Kanske berättar Emil genom sitt beteende hur 

han faktiskt känner, tänker och har det?  

    Jag tänker på vad föräldrarna berättat, att Emil tidigt vrålat efter uppmärksamhet och 
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ansågs ha ett ”relativt besvärligt” temperament. Men vad menas egentligen med 

temperament? Broberg, Hagström & Broberg relaterar till Rothbart, Posner & Hershey (1995) 

som beskriver temperament som barnets karakteristiska sätt att bete sig. Skillnader i 

temperamentet kan upptäckas mycket tidigt och personligheten formas under loppet av 

barndomen och ungdomsåren genom samspel med miljörelaterade omständigheter. 

Författarna hänvisar till Stella Chess och Alexander Thomas (1968) som i slutet av 1950-talet 

beskrev tre olika typer av spädbarn benämnda som lättsamma, svåra och svåruppvärmda.  

Barnen med lättsamt temperament kännetecknas av att kunna hantera störande stimuli utan att 

beröras nämnvärt. De är oftast lätta att hålla på gott humör vilket bidrar till omgivningens 

uppfattade förmåga att känna sig kompetenta. De lätta barnens motsats är barnen med svårt 

temperament som kan vara besvärliga att trösta och ha låg frustrationstolerans. Eftersom det 

många gånger är svårt att veta vad barnet ”vill”, kan man lätt känna sig misslyckad som 

förälder eller pedagog. Under småbarnstiden vaknar dessa barn ofta vilket kan leda till 

sömnbrist och irritabilitet hos både barn och förälder. De svåruppvärmda barnen tillhör den 

tredje gruppen barn som oftast låter vaksamheten dominera över nyfikenheten i de flesta 

obekanta situationer. Författarna menar att vuxna också reagerar olika och har olika 

temperament. Barn som är lika en själv anses många gånger lättare att förhålla sig till på ett 

lyhört sätt (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 134-143). 

    Jag har stor förståelse för om Emils ”vrål” under spädbarnstiden igångsatte känslor av 

otillräcklighet hos Lena. Kanske kom storasysterns mer lättsamma personlighet att utgöra en 

omedveten norm i förhållande till vilken Emils temperament relaterades som svårt? Om 

Lenas otillräcklighet ofta riktade sig mot Emil, kanske hans känslor och avsikter till viss del 

misstolkades vilket skulle kunnat orsaka ökad frustration och otrygghet hos dem båda. 

    Daniel N. Stern som är professor i psykologi och räknas som den stora banbrytaren inom 

modern utvecklingspsykologi talar om människans inre landskap. Dessa, som är osynliga för 

andra, består av önskningar, avsikter, känslor och andra fenomen som utspelar sig i individens 

medvetande. Stern menar att ett intersubjektivt landskap delas om någons inre värld öppnas 

och synliggörs för en annan människa som upptas av samma tankar. Succesivt lär sig barnet 

att inre landskap antingen kan delas eller vara olika i förhållande till föräldrarnas. Om detta 

handlar teorin om skilda medvetanden. Stern skriver att barnet vid denna upptäckt 

fortsättningsvis kommer uppmärksamma i vilken mån andras inre landskap överensstämmer 

med sina egna. Genom att iaktta blickar och kroppsspråk tolkar barnet den vuxnes 

känslotillstånd i olika situationer. Ett effektivt sätt att påverka en annan människas beteende 

är just att dela, eller inte dela, dennes mentala tillstånd. Risk för missuppfattningar och 
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feltolkningar finns då möjlighet till överrensstämmelse mellan det egna tillståndet och en 

annans existerar. Stern beskriver hur föräldrar kan tolka barnet utifrån egna tillskrivna 

avsikter, vilka på sikt kan komma att interneras som faktiska egenskaper. På så vis kan en 

annan persons ”verklighet” anammas av barnet som kanske i värsta fall uppfattar sig som 

antingen elak eller stridslysten (Stern 2011, ss. 116-122). 

     Jag återgår till situationen på samlingen och tänker att jag tolkar Emil utifrån egna 

tillskrivna avsikter då han ”missunnar” Leah en sol. För att förstå om Emil egentligen ger 

uttryck för annat än egoism krävs förmågan att se bortom det synliga likt en detektivs försök 

att avslöja en hemlig skrift. Först då skulle förutsättningar för Emils eventuella avsikter 

bakom ilskan och orden få större möjligheter att framträda. Vid samlingen sker inget 

efterforskande från min sida. När Emil håller för sina öron utgår jag ifrån att han agerar 

avsiktligt och kränker Leah med flit. Jag reagerar och svarar med samma mynt som han, med 

försvarsinriktad irritation. Jag vill skydda Leah från att känna sig sårad eftersom jag anser att 

hon har rätt till sin upplevelse. Varken Emil eller någon annan får ta glädjen ifrån henne! I 

mötet med barnen framträder antagligen min människosyn som värdesätter hänsynstagande 

framför egoism. I läroplanen står det att: 

       Både förhållningssätt och arbetssätt styrs av de värden och synsätt man bär på. Beroende på vilka 

       värden, vilken barnsyn och kunskapssyn man bär på och hur man förstår barns lärande, så 

       påverkar det hur man är i mötet med barnen. (Lpfö 98/10, s. 13 ) 

Lene Lind som är förskollärare och specialinriktad på barn och familjer med psykosociala 

problem, menar att många vuxna får det svårt när barn avvisar varandra och därför 

översvämmar dem med sina egna värderingar om att vara ”snälla” och trevliga. De vuxna 

menar hon, är fast i känslan av smärtan de själva upplevde, eller fortfarande upplever av att 

bli avvisade (Lind 1995, ss. 60). 

    Menar Lind att vuxna ska avstå från att moralisera kring barns beteende när de bjuder in 

respektive avvisar varandra? Vad skulle alternativet vara, att barnen lär sig att stå ut med 

känslan av uteslutning och riskerar ge igen vid annat tillfälle? Eller tänker Lind att barnet har 

rätt till sina känslor och endast behöver hjälp att bearbeta dem av känsloneutrala vuxna, som 

klarar av att avhålla sig från projicering av egna smärtsamma minnen? Ska jag eftersträva att 

bortse från mina egna erfarenheter i samvaro med Emil, eller borde jag kanske snarare se dem 

som tillgångar vilka bidrar till ökad känslomässig medvetenhet och förmåga till empati? Kan 

jag relatera min avsikt att skydda Leah från att bli ledsen som förmåga till empati, och lider 

Emil brist på sådan när han håller för sina öron och ber kompisen göra likadant? 
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Olika sätt att förstå empati 

Uppfattningarna om huruvida empati är en medfödd förmåga eller inte går isär. Johan 

Cullberg som är professor i psykiatri menar att empati kännetecknas av förmågan att förstå en 

annan människas känslor och upplevelser utifrån vad hon säger och hur hon beter sig. 

Empatisk förmåga är enligt honom inte någon medfödd egenskap utan utvecklas i samband 

med livserfarenhet och utbildning (Cullberg 2011, ss. 160-161).  

    Om empati är en utvecklingsbar förmåga som relaterar till livets erfarenheter tänker jag att 

Emil knappast kan bära ansvar för sin eventuella oförmåga till empati, eftersom han med sin 

ringa ålder saknar tillräcklig livserfarenhet. Han är med andra ord för liten för att visa empati 

och förstå att hans beteende skulle kunna såra Leah. 

   Jag blir arg på Emil när han håller för öronen vilket föranleder mig att undersöka om jag 

själv möjligen brister i empati då jag bortser från att närmare undersöka hans eventuella 

bakomliggande känslor gentemot Leah. 

    Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola 

skriver att empati kännetecknas av att kunna sätta sig in i andras känslor och förstå vad andra 

känner. Neurofysiologisk forskning om sociala känslor pekar på att empati alltid innefattar 

sympati och medkänsla vilket bidrar till en vilja att hjälpa till, särskilt när det handlar om 

lidande. Men, menar Svenaeus, empati kan även blockeras av andra känslor om man 

exempelvis är arg på den som plågas (Svenaeus 2009, ss. 95-96). 

    Antagligen tog irritationen över Emils beteende överhanden och blockerade förmågan till 

empati. Jag varken ville eller förmådde sätta mig in i Emils situation när ilskan segrade. 

    Med syfte att nyansera resonemangen kring barns eventuella medfödda empatiförmåga 

hänvisar jag till Margareta Öhman som är legitimerad psykolog och familjeterapeut. Hon 

refererar till den amerikanske psykologen Hoffman (1982) som menar att människan föds 

med förutsättningar att uppleva empati, men att kulturella och sociala faktorer inverkar på 

förmågans utveckling. Hoffman hänvisar till fyra nivåer av empatirelaterade känslor och etisk 

medvetenhet som påverkar barns utveckling. Global oro benämns den första nivån, som 

handlar om att spädbarnet lätt börjar gråta när andra barn gråter. Egocentrisk empati kallas 

den andra nivån där den ”sanna empatin” debuterar. Barn mellan ett och två års ålder kan 

erbjuda andra tröst genom att ge något som de själva skulle tröstas av, exempelvis en napp. På 

den tredje nivån, som kallas ”empatins guldålder” och infinner sig då barnen är mellan två 

och tre års ålder, ökar förståelsen för att andras känslor kan vara helt motsatta barnets egna. 

Den empatiska förmågan är under hela förskoletiden och längre upp i skolåren endast 

situationsbunden, tillfällig och omedelbar. Global empati – den fjärde nivån av 
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empatirelaterade känslor kan utvecklas först under tonåren då etisk medvetenhet kan omfatta 

andra människors villkor (Öhman 2008, ss. 91-92).  

    Emil befinner sig alltså i ”empatins guldålder” och förstår enligt Hoffmans resonemang att 

andras känslor inte behöver överrensstämma med sina egna för att vara sanna. Sedan födelsen 

har Emil liksom andra spädbarn förutsättningar att utveckla empati, men förmågan influeras 

alltså av sociala och kulturella faktorer. Hur påverkas Emil utifrån pappans resonemang att 

negativt beteende inte ska löna sig? Hoppas han att Emil ska uppfatta olönsamheten med att 

bryta ihop i och med bestraffningen att avlägsnas från familjens gemenskap? Kanske utgår 

pappan ifrån att Emil ska sluta med sina fasoner – att den positiva känslan att vara i 

gemenskap på sikt övervinner ilskan och rädslan för uteslutning? Men tänk om det blir 

tvärtom, att föräldrarna i sina ambitioner att vägleda Emil snarare förstärker ett negativt 

beteende?  

    Broberg, Hagström & Broberg talar om begreppet assimilering som Bowlby hämtade från 

Piaget. Begreppet innebär att nya kunskaper byggs på och tolkas i förhållande till tidigare 

erfarenheter vilket medför att barnet tenderar att överbetona likheterna. Genom assimilation 

påverkar barnets upplevelser och ”regler” i hemmet sättet att uppföra sig även i förskolan. 

Barnet skapar genom beteendet en miljö som överrensstämer med förväntade reaktioner från 

omgivningen. Ett barn med otrygg anknytning kommer antagligen att uppträda i enlighet med 

sin förmodan och riskera att infria pedagogernas negativa reaktioner. 

    Vidare menar författarna att om ett anknytningsbeteende ofta avvisas eller negligeras, kan 

konsekvensen bli att barnet utvecklar en negativ modell av sig själv. Om barnet uppfattar sig 

ovärdigt vuxnas omsorg kan resultatet bli att det undviker att söka stöd i situationer som 

igångsätter anknytningssystemet. Författarna hänvisar till forskaren Peter Fonagy som menar 

att ett barns erfarenhet av att en anknytningsperson ”tar hand om” upprördhet och andra starka 

känslor är viktig för den fortsatta utvecklingen. Barnet tränas i samspelet med sin 

anknytningsperson att förstå och sätta ord på sina känslor. I och med att den vuxna 

omhändertar barnets känslor och avdramatiserar dem, lär sig barnet successivt att förstå hur 

andra känner sig (Broberg, Hagström & Broberg 2012, ss. 92-109). 

    Jag tänker att Emils anknytningsbeteende sätts igång då han drabbas av sina känslostormar. 

Frågan är vilken hjälp han får att hantera dem? Inser föräldrarna vikten av att hjälpa Emil att 

förstå sina tankar, eller sker bearbetningen oftast i all ensamhet på en avskild plats? Det 

kanske finns anledning att skuldbelägga föräldrarna för Emils känslighet och stora benägenhet 

att bryta ihop? 

    Bowlby menar att det finns tendenser att blanda ihop anknytningsteorin där vissa föräldrars 



20 
 

hantering av sina barn ses som anledning till psykisk ohälsa, med ett antagande som helt 

skuldbelägger föräldrarna. Till föräldrarnas försvar anser Bowlby att ett missriktat beteende 

gentemot barnen oftast är en konsekvens av den egna svåra och olyckliga barndomen 

(Bowlby 1994, s. 179). 

    Oavsett vilken barndom Emils föräldrar haft medverkar de trots allt i hög grad till Emils 

utveckling och förmåga att manövrera sina känslor. Jan-Olav Henriksen, professor i 

systematisk teologi och Arne Johan Vetlesen, docent i filosofi, menar att barn generellt 

övertar föräldrarnas sätt att hantera känslor och impulser av olika slag. Varje barn växer upp i 

en viss känslomässig anda där föräldrarna individuellt och i interaktion med varandra fastslår 

tonen i hemmet liksom vilka känslor som är acceptabla. Författarna menar att barn som får 

hela sin verklighetsupplevelse bekräftad oavsett känslor, utvecklar ett harmoniskt och äkta 

jag. Tvärtom riskerar barn som möts av vuxnas förnekelser, censur eller avvisande attityder 

att utveckla vad barnpsykologen Donald Winnicott menade var ett ”falskt” jag, där oönskade 

beteenden i enlighet med omgivningens önskemål rationaliseras bort. Ett förställt jag kan 

därför liknas vid ett falskt jag på andras premisser (Henriksen & Vetlesen 2001, ss. 42 – 44). 

    Bidrar jag möjligen till Emils falska jagutveckling genom att avvisa honom från samlingen 

då han på sikt riskerar undertrycka oönskade känslor från barndomen? Med trött blick och 

uppgiven röst ber jag honom lämna rummet. Han reser sig tyst, går ut och stänger dörren. 

    Vad var det som gick fel? Hade jag kunnat göra annorlunda? Kanske handlade jag rätt både 

i förhållande till gruppen som befriades från negativ påverkan och Emil som undgick 

exponering i sitt upprivna tillstånd?  

Vad som kan känneteckna etik och moral 

Henriksen och Vetlesen menar att etiska problem är sammankopplade med frågor som 

kännetecknas av att undersöka hur vi ska handla och vilka konsekvenserna kan tänkas bli. Ett 

etiskt dilemma handlar alltså om att vi försöker komma fram till vilket handlingsalternativ 

som är det bästa genom att teoretiskt och systematiskt jämföra vad som är gott eller ont, rätt 

eller fel. Moral, menar författarna, har med praktik att göra. Ett moraliskt problem 

kännetecknas av att vi vet vad som är rätt men ändå låter bli att handla därefter (Henriksen & 

Vetlesen 2001, s. 141). 

    Jag tänker att situationen vid samlingen ställer mig inför både etiska och moraliska 

problem. När Emil är på väg att krascha väljer jag mellan att negligera eller bekräfta honom. 

Med hopp om att avleda Emil och så att säga överrösta hans inre känslor väljer jag att 

ignorera beteendet varpå jag sjunger så att ”jag nästan spricker”. När Emil tveksamt sätter sig 
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upp i samlingsringen anar jag en möjlig seger. Jag hoppas innerligt att den tokiga hästen ska 

hjälpa honom att bortse från ilskan och vilja komma med i gemenskapen. Min önskan 

söndergrusas då Emil återfaller i eskalerad ilska som i allt högre mån omfattar övriga barns 

uppmärksamhet. Jag känner mig tvingad att agera då morrandet övergår i gäll klagan varpå 

jag ber honom lämna rummet. En del av mitt moraliska problem bottnar i att jag låter bli att 

handla efter vad jag vet, nämligen att jag borde följa läroplanen som säger att: ”Alla barn ska 

få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få 

uppleva sig vara en tillgång i gruppen”. (Lpfö 98/10, s. 27) När jag ber Emil lämna samlingen 

känner han sig antagligen inte särskilt värdefull. Eller så känner han, tvärtemot vad jag antar, 

lättnad över att få avvika från situationen. Kanske gör jag honom en stor tjänst eftersom han 

slipper blotta sina känslor inför hela gruppen och genom avlägsnandet tillåts bibehålla sin 

integritet? Dessutom kanske flertalet barn känner befrielse över att denna gång undslippa 

Emils uppmärksamhetskrävande missnöje som så ofta präglar interaktionen i förhållande till 

kamrater och vuxna. 

    Jag citerar Henriksen & Vetlesen som jag tycker fångar ovanstående tankar på ett bra sätt: 

       När vi söker efter den ”bästa” lösningen kan det vara många alternativ att välja bland, 

       många (möjliga) konsekvenser att ta i betraktande, många berörda parter att ta hänsyn till 

       och många åsikter om vad som är viktigast att ta hänsyn till. Bara i ett fåtal sådana     

       situationer kommer en lösning entydigt att framstå som den absolut riktiga; oftast måste  

       man enas om att välja den lösning som antas vara den minst dåliga. Särskilt i äkta etiska 

       dilemman är den minst dåliga lösningen det bästa vi kan hoppas på. (Henriksen &    

       Vetlesen 2001, s. 17)       

Praktisk kunskap och några aristoteliska begrepp 

Jag gör ett försök att skildra dilemmat utifrån praktisk kunskap och de aristoteliska begreppen 

techne och fronesis. Med syfte att förklara betydelsen av praktisk kunskap hänvisar jag till 

Svenaeus som skriver att kunskapen finns i alla zoner där människan verkar och lever. Utan 

att vi tänker på det inkorporerar vår kropp ett kunnande som vi tillämpar i olika aktiviteter. 

Den praktiska kunskapen förknippas ofta med arbetslivet där den bärs som en personligt 

tillämpad kunnighet och utövas på ett omedelbart sätt (Svenaeus 2009, ss. 12-13). 

    Jag tänker att praktisk kunskap skulle kunna liknas vid vardagskunskap som tillämpas ofta 

och därmed automatiseras i samband med ett regelbundet utövande. Kunskapen innefattar 

även en förvärvad praktisk yrkeskunskap till vilken jag antagligen skulle kunna relatera mina 

ansträngningar att förmå Emil att delta i gemenskapen på samlingen. 
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    Filosofen Christian Nilsson benämner den form av praktisk kunskap som krävs vid 

framställning som techne eller ”kunnighet”. Utan att omfatta varken början eller mål visar den 

endast hur men inte vad som ska framställas (Nilsson 2009, ss. 46-47). Kan jag relatera till 

techne utifrån min erfarenhet av att ha arbetat med barn under många år och därför använder 

mig av sånger och handdockor på samlingen som brukar medverka till skratt? Kanske 

lärdomen av vad som fungerat bra eller dåligt vid exempelvis samlingar kan benämnas som 

techne? Jag tänker att anledningen till att jag väljer att negligera Emils humör sammanhänger 

med oron över att förlora gruppens uppmärksamhet som enligt tidigare erfarenheter 

medverkat till eskalerande ljudnivåer då något barn tilldelats extra mycket uppmärksamhet. 

Om jag valt att bekräfta och lyssna in Emil på samlingen skulle jag alltså riskera att mista 

gruppens positiva energi då fler barnröster antagligen konkurrerat om uppmärksamheten.  

     Jag tänker att förmågan att känna in Emils humör skulle kunna liknas vid techne då jag vid 

otaliga tillfällen utmanats i förhållande till min mentala fantasirikedom. Då Emil tveksamt 

sätter sig upp i samlingsringen infinner sig gnistan av hopp. Min ambition att få med Emil i 

gemenskapen saknar på förhand givna lösningar. Jag testar olika strategier som att tillrättavisa 

honom, försöka avleda genom entusiasm och med humorns hjälp pröva att locka till skratt. 

Jag liknar mina ansträngningar att få Emil på rätt köl med ofärdiga tavlor där tidigare 

upplevda erfarenheter utgör själva ramarna till de innanför liggande motiven som tillåts 

framträda som nya erfarenheter. Kanske kan jag relatera mina ansträngningar till den kunskap 

Aristoteles menade var den högsta – fronesis eller klokhet? ”Frågan som fronesis har att 

hantera är således inte om vi ska handla eller inte – vi håller alltid redan på att handla, vi står 

redan i en situation – frågan är hur vi skall handla”.  Fronesis behövs när vi hamnar i ett 

dilemma och existerar endast i relation till en konkret handlingssituation. Nilsson menar att 

Aristoteles är oenig med Platon eftersom han inskränker frågan om dygd i förhållande till 

klokhet. Aristoteles menar att fronesis är ett behövligt men inte tillfredsställande villkor för att 

det ska vara tal om ”duglighet”. Aristoteles anser i motsats till Platon att vi kan låta bli att 

handla gott trots att vi har kunskap om det goda (Nilsson 2009, ss. 47-48).  

    I enlighet med detta resonemang låter jag bli att handla efter vetskapen att alla barn ska få 

uppleva sig vara en tillgång i gruppen eftersom jag ber Emil lämna rummet.  

   Bernt Gustavsson, forskare, lärare och fil. dr i idéhistoria refererar till Aristoteles förklaring 

av fronesis som den kunskap som syftar till att etiskt göra det bättre för människan och öka 

hennes välbefinnande (Gustavsson 2000, s. 32). Kan jag resonera utifrån att jag i någon mån 

trots allt handlar gott tack vare min kunskap om det goda? 
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    Frågan för mig åter till det moraliska dilemmat där jag resonerar kring för vems eller vilkas 

bästa Emil ombeds lämna samlingen. Med facit i hand skulle jag kanske agerat annorlunda 

om händelsen utspelat sig idag. Jenny Gren som är socionom med erfarenhet av handledning 

inom förskola och skola beskriver etik som att se på sitt handlingssätt och betänka vilka 

normer och värderingar som styr det, samt att vara villig att överväga dem på nytt (Gren 2007, 

s. 13). Kanske kännetecknas samlingssituationen av att vara ett äkta etiskt dilemma där jag 

urskiljer och väljer den lösning som i stunden framstår som minst dålig. 

     Jag tänker att jag i jämförelse med Emil, som står i starkast beroendeställning, har makt att 

resonera och agera utifrån vad jag anser vara det bästa handlingsalternativet på samlingen. 

Därför inskränker jag Emils fria vilja att uttrycka sig i enlighet med sin frustration till förmån 

för resterande barn som genom avlägsnandet tillåts uppleva en lugn samlingsstund. I mötet 

med Emil vilar hans värdighet i mina händer på ett sätt som vore både okänsligt och 

oansvarigt att bortse ifrån. Som vuxen har jag tolkningsföreträde i förhållande till Emils 

tänkbara avsikter vilket är förenat med stort ansvar. Sin beroendeställning till trots har Emil 

möjlighet att visa motmakt vilket han kanske ger uttryck för när han vägrar delta i 

gemenskapens gurglande skratt.  

Att förhålla sig till olika maktperspektiv 

Spontant relaterar jag begreppet makt till en negativ företeelse där någons vilja sker på 

bekostnad av en annan levande varelses underkastelse. Frågan är om makt kan förstås på 

andra sätt? Henriksen & Vetlesen refererar till den danske teologen och filosofen K. E. 

Løgstrup som skriver att så fort vi människor samspelar och berör varandra, är vi utlämnade 

på ett sådant sätt att vi alltid håller en del av den andres öde i våra händer. Han drar en tydlig 

gräns mellan att ta ansvar från den andre, vilket kan liknas vid maktmissbruk, och ta ansvar 

för den andre, vilket liknas vid att leva upp till det etiska yrkandet (Eide & Eide 1996). 

Författarna skriver att vi i umgänget med andra människor riskerar att göra dem till objekt och 

att göras till objekt av dem. Det är endast i egenskap av att vara subjekt som andra kan göras 

till objekt och därmed föremål för vårt maktutövande. Henriksen & Vetlesen använder i likhet 

med Løgstrup ordet ”makt” som ett begrepp för den ofrånkomliga påverkan människor utövar 

på andra eller underkastar sig själva, vilket inte ses som något negativt (Henriksen & Vetlesen 

2001, ss. 104-105).  

    Kanske skulle en maktbalans kunna definieras som att människan i mötet med en annan 

växelvis iklär sig roller som intar objektets och subjektets flexibilitet?  
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    Gren refererar till filosofen och teologen Martin Buber (1878-1965) som talar om 

nödvändigheten av att ett Jag möter ett Du, snarare än ett Det. I mötet mellan ett Jag och ett 

Du öppnas möjligheten för ömsesidighet och respekt vilket är relationsskapande. Att avstå 

från att möta någon som ett Det till förmån för ett Du, kännetecknar det pedagogiska arbetet 

där barnet möts av kärlek, respekt och empati (Gren 2007, s. 169). I enlighet med Svenaeus 

tankar att empati kan blockeras av ilska, vilket antagligen inträffade på samlingen, ser jag 

likheter mellan att Emil i enlighet med ett Du kan riskera att omvandlas till ett Det vid 

tillfällen när min frustration tar överhanden. Med andra ord ser jag vikten av att 

medvetandegöra eventuella tendenser att tillskriva Emil avsikter som riskerar att misstolkas 

och i värsta fall cementeras. I syfte att dokumentera konflikter och försöka skönja en röd tråd i 

olika händelseutvecklingar som rör Emil, skriver vi i en särskild bok. Även om intentionen är 

god och vi så att säga försöker hitta gemensamma nämnare kring Emils benägenhet att bryta 

ihop i känsliga situationer, kan ändamålet riskera att få ogynnsamma konsekvenser i samma 

stund hans handlingar uppfyller våra redan etablerade negativa förväntningar. Som enad 

personalgrupp balanserar vi på en skör tråd där vårt tolkningsföreträde riskerar att 

omkullkasta mötet med Emil vilket motverkar syftet med att se till hans bästa.  

    Forskaren Linda Palla som skrivit avhandlingen Med blicken på barnet. Om olikheter inom 

förskolan som diskursiv praktik, menar att språket bidrar till hur människor förändrar och 

socialt konstruerar sin verklighet. Trots språkets förändringskraft och flexibilitet anser Palla 

att tankesättet inom en kontext kan fixeras på sådant sätt att vissa föreställningar blir så pass 

dominerande att de tas för självklara och slutar att ifrågasättas (Palla 2011, s. 16).  

    Jag återknyter till mitt samtal med Sofie om händelserna som utspelade sig i hallen och på 

gården: ”Nu blev det verkligen tydligt!” Jag ser på Sofie och lägger märke till hennes 

upprördhet. I sökandet efter ledtrådar avläser jag ansiktsuttrycket medan jag prövar olika 

tänkbara scenarion ute på gården. Jag upplever hur mina nyligen solvarma känslor långsamt 

drar sig in bakom ett moln av olust. ”Har det med Emil att göra”, viskar jag. ”Ja.”   

    Utan att veta vilket barn eller händelse Sofie anspelar på gissar jag att det handlar om Emil. 

Anledningen är säkert att han ofta upptar mitt och mina kollegors medvetanden då vi försöker 

förstå hur han tänker och på vilka sätt vi kan agera för att stävja eller avleda utbrotten. Genom 

Sofies berättelse framgår att Emil varken kan leka eller slappna av eftersom han blivit lovad 

att hämta frukten. Då hon hjälper kollegan att torka bort blod från Leahs mun och därefter går 

ut till Emil tycks han inte kunna förstå att Leahs behov måste komma före eftersom hon är 

skadad. Då Sofie berättar att det är viktigt att bry sig om varandra blir Emil ännu argare varpå 

han springer iväg och verkar vilja vara ifred.  
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    Frågan är vad som framstår som tydligt genom Emils agerande? Är det bristen på empati i 

förhållande till Leah? Kanske beter sig Emil omoget eller avvikande i jämförelse med andra 

barn i hans ålder? 

    Charlotte Tullgren refererar i sin avhandling Den välreglerade friheten. Att konstruera det 

lekande barnet till Börjesson och Palmblad (2003), som efterforskar hur det ”normala” barnet 

konstrueras samt vilka definierade problem som leder till samhällsåtgärder. Normalitet 

beskrivs som konsten att balansera på en gungbräda där barn som inte lever upp till önskade 

kriterier riskerar att klassificeras som avvikande (Tullgren 2004, s. 29). Eftersom det inte 

finns någon regelbok för vilka kriterier som anses normativa för en viss ålder, blir våra 

tolkningar av Emils sätt att agera subjektiva. På så vis riskerar bilden av en oempatisk och 

missunnsam pojke alltmer att projiceras in i våra medvetanden likt en mörkrumsförlagd 

process då fotografier framkallas manuellt.  

    Tullgren hänvisar till den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault som menar 

att makten och kunskapen förutsätter varandra där makten efterfrågar kunskap som omvandlas 

till vad som anses vara ”sant” om människans beteende. De här ”sanningarna” medverkar till 

att stärka de olika maktrelationerna. Makten skapar en bild av människans personlighet byggd 

av konstruktioner där hon tvingas att underordna sig en viss sanning om sig själv (Tullgren 

2004, ss. 34-36). Jag tänker att vi pedagoger måste öka medvetenheten kring vilka 

”sanningar” vi skriver in i vår särskilda bok samt vilka betydelser dessa kan få för Emil.  

    Henriksen & Vetlesen skriver att Paternalism kännetecknas av att någon tar sig rätten att 

tolka andras behov för dem i tron att sanningen som ges är mer riktig än den som uttrycks av 

personerna själva (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 215).  Med avsikt att undvika denna slags 

paternalism måste vi pedagoger med andra ord försöka upprätthålla det goda syftet genom att 

göra objektiva registreringar av Emils beteenden. Palla skriver att metoder som vuxit fram i 

förskolan tack vare dess utveckling är observation och dokumentation. Dessa menar hon kan 

bidra till styrning av barnets beteenden i positiva och önskvärda riktningar där makten genom 

synliggörandet görs verksam. Det skrivna är det viktigaste redskapet för denna makt då 

individerna försätts i det Foucault (1975/2009) bland annat benämner som infångande och 

jämförande dokument (Palla 2011, s. 124).  

    Med tanke på resonemanget undrar jag om vi kan garantera det goda syftet att skönja en 

röd tråd i olika händelseutvecklingar liksom avstå från att omedvetet värdera Emils beteende 

utifrån vad som anses normalt relaterat till hans ålder? Palla refererar till Foucault 

(1975/2009), som menar att normens makt jämför individers prestationer och uppföranden, 

särskiljer dem i förhållande till den uppsatta regeln, och mäter dessa utifrån en hierarkisk 
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ordning så gränser för normalitet framträder (Palla 2011, s. 56). Min övertygelse är att vi 

människor skapas, blir till, och jämförs med varandra i de olika sammanhang vi verkar. Det är 

mycket möjligt att Emils stora benägenhet att brista i för honom känsliga situationer skulle gå 

mig och mina kollegor mer obemärkt förbi om fler barn hade liknande eller andra 

uppmärksamhetskrävande sätt att uppföra sig på. Då Emil genom sina känsloutbrott sticker ut 

och tilldrar sig mer uppståndelse än de flesta barn i hans ålder, lockar han till sig 

förhållandevis mycket observans vilket kan ligga honom i fatet. 

    I Pallas studie av hur barn skapas som subjekt när deras beteenden oroar eller utmanar 

personal i förskolan framkommer att ålder blir viktig då olika avskiljningar runt det vanliga 

och det speciella etableras. Dessutom får ålder en sammanhållande funktion i personalens 

önskan att vilja förstå sig på barnet. Palla refererar till Foucault (1971/1993) som menar att 

viljan till vetande, sanning och kunskap framkallar en speciell blick som mäter och 

klassificerar objekt (Palla 2011, ss. 81-82).  

    Jag tänker att Sofie i bemärkelsen av att ha tolkningsföreträde exempelvis riskerar att 

missuppfatta och därför tillmäta Emil avsikter som kanske inte alls överensstämmer med hans 

intentioner. Tänk om Emils oförmåga att leka innan han ska få hämta frukten är ett uttryck för 

känslan av svält snarare än viljan att ta kontroll över situationen? Det kan ju faktiskt vara så 

att Emil på grund av hunger försöker undvika ett utbrott som han känner vara i annalkande 

och därför vill äta frukt så fort som möjligt. En sådan avsikt skulle ju rentav kunna liknas vid 

ett personligt ansvarstagande. Palla ser vikten av att avfärda förenklingar av barns beteenden 

och snarare problematisera det mångtydiga vilket möjliggör mötet med andra perspektiv än de 

som råder (Palla 2011, s. 44).  

    Jag har ändå svårt att hålla mig oberörd inför det faktum att Emil inte tycks bry sig om 

Leahs behov av omsorg och i enlighet med Sofies redogörelse snarare visar ilska och springer 

iväg. Handlingen skulle ju i det närmaste kunna liknas som ond där Emil utan minsta 

medlidande endast ser till sina egna behov. Kanske bär jag fortfarande på rester av en förlegad 

syn där barn förväntas vara snälla och oskyldiga? Sven Hartman, professor i pedagogik och 

Tullie Torstenson-Ed som är docent i pedagogik skriver att människan tidvis ansetts vara ond 

och född med arvsynd vilket medfört ”en svart pedagogik” där bestraffningar ansetts 

nödvändiga. Barn har å andra sidan även framställts som skuldfria med inneboende snällhet 

som ska skyddas från allt ont (Hartman & Torstenson-Ed 2007, ss. 166-167).  

    Sofie blir uppriktigt ledsen över att Emil inte tycks bry sig om Leahs behov. Kan det vara 

så att hon identifierar sig med Leahs känslor i så hög grad att hon berörs på ett personligt 

plan? Kanske uppstår känslan av ledsnad när Emil inte tycks hålla med Sofie om vikten av att 
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bry sig om varandra?  

    Margareta Öhman menar att vuxna för det mesta moraliserar i samband med att vilja lära ut 

något till ett barn. Kroppsspråket och tonfallet förmedlar ofta omedvetet fördömanden av 

barnets beteende vilket leder till blixtsnabb uppfattning om den bakomliggande kritiken. 

Vidare ser hon vikten av att möta barnet med tolerans som kräver en medveten insats där 

pedagogen behöver lära känna barnet på ett sådant sätt att det bidrar till en mer nyanserad bild 

och djupare förståelse (Öhman 2008, ss. 48-49). Jag sammanför resonemanget med Linds 

tankar om vuxna som översvämmar barn som avvisar varandra med sina egna normativa 

värderingar. Frågan är om Emil uppfattar Sofie som moraliserande då hon poängterar vikten 

av att bry sig om varandra och därför springer iväg? Kanske upplever sig Emil både osynlig 

och orättvist behandlad i förhållande till Leah som genom personalens omsorg och 

uppmärksamhet tilldelas ytterligare en guldmedalj. Jag tänker att Sofies närhet till sina egna 

känslor liksom hennes empatiska förmåga skulle kunna vara en bidragande orsak till 

förståelsen för Leahs perspektiv liksom besvikelsen över Emils reaktion.  

    Hartman och Torstenson-Ed skriver att sentimentalitet inte har någonting med ett barnnära 

förhållningssätt att göra då den ofta rymmer en ”stackrande” inställning. Som överallt i vår 

tillvaro måste vi komma ihåg att det även hos barn finns både motbjudande och skrämmande 

sidor. Ett sätt att visa barnen respekt är att våga se deras mörka sidor vilket är ett bevis för att 

vi fullt ut erkänner dem som våra medmänniskor (Hartman & Torstenson-Ed 2007, s. 14).  

Mörkerseende som förståelse för barnet 

Jag fascineras av tanken som både lockar och skrämmer: Jag ska våga möta barns mörka sidor 

utan att för den skull moralisera och påverka dem med mina egna värderingar om vad jag 

anser vara rätt eller fel. Kanske är det så att jag måste våga möta mitt eget mörker för att 

tordas möta andras? Måhända kan frågeställningen sammankopplas med antagandet jag 

tidigare refererat till Broberg, Hagström & Broberg, nämligen att det många gånger är lättare 

att förhålla sig lyhört till barn som är lika en själv. För att urskilja vem som är lik mig måste 

jag utforska vem jag är. Tanken för mig några år bakåt i tiden då jag fängslades av föreläsaren 

Lars Björklund, som under många år arbetat som präst på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Inlevelsefullt beskrev han smärtsamma möten med människor som befann sig i sitt mest 

hjälplösa tillstånd och om hur hoppet kunde födas i samma stund han vågade finnas mitt i det 

hopplösa. Jag väljer att dela med mig av ett citat från Björklunds bok Modet att ingenting 

göra, en bok om det svåra mötet, som jag tycker överensstämmer med Hartman & 

Torstenson-Eds resonemang om respekt i förhållande till mötet med barns mörka sidor: 
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       Människan är större än jag kan fatta. Av den anledningen känner jag vördnad inför den  

       jag möter. Jag möter en som är större än jag helt kan begripa. Det går att tänka så också 

       om sig själv. I mig själv möter jag mig själv större än mig själv. Det känns viktigt att jag 

       känner vördnad och respekt också inför mig själv, och därmed vågar se det mörka och 

       skrämmande inom mig. 

           I mötet med andra blir mitt eget mörker den referens som gör att jag inte dömer. Inget  

       som jag hör andra människor berätta för mig blir främmande, om jag vågar se mig själv. 

       (Björklund 2003, s. 79)  

Skulle Sofie kunna avstå från att bli ledsen över Emils ovilja att bry sig om andra om hon 

hade större kontakt med sitt eget mörker, vilket i sådant fall kunde bidra till ökad förståelse? I 

likhet med Sofies känsla av ledsnad drabbas jag ofta av besvikelse över Emils synbara 

oförmåga till empati. Kanske är min frustration ett uttryck för avsaknad av respekt vilket 

skulle kunna liknas vid en oförmåga att relatera till mina egna brister. Tanken på att betrakta 

Emil som större än jag någonsin kan fatta skapar förståelse för att han i egenskap att vara barn 

även saknar ord som förmår beskriva de egna föreställningarna och avsikterna.  

    Roger Säljö, professor i pedagogik, refererar till Lev Vygotskijs tankar om att språket är det 

i särklass viktigaste psykologiska redskapet eftersom det bidrar till människans delaktighet i 

andras perspektiv. Språket fungerar som kommunikationsredskap både inom och mellan 

människor. Individen bygger genom interaktion med omgivningen upp sociala erfarenheter 

som förmedlas genom språk. Genom samvaro och kommunikation med andra exponeras nya 

människor för dessa medierande redskap vilket bidrar till delaktighet. ”Det som Vygotskij här 

kallar den intrapsykologiska funktionen är således människors tänkande, som i en 

sociokulturell tradition uppfattas som ett ’inre samtal’, det vill säga ett samtal som individen 

för med sig själv” (Säljö 2005, ss. 119-120).  

    Frågan är vilka tankar som rör sig bortom Emils ord och synbara missnöje när han möter 

Sofie ute på gården? 

    ”Jag väntar!” ”Jag vet men Leah gjorde illa sig så jag hjälpte henne att torka bort blodet 

från näsan.” ”Det är inte alls så viktigt”, svarar Emil. Sofie skildrar Emils kroppsspråk 

genom att stirra med blicken och morra med rösten.  

    Jag tänker att Emils kroppsspråk gestaltar orden som inte förmår berätta och nyansera. 

Måhända medverkar Sofies förklaring till att Emil ännu en gång blir verklig inför sig själv 

(eller antar en annan persons verklighet) vilket han till varje pris värjer sig mot genom att 

springa iväg. Indirekt kanske Sofies ansträngningar att vilja nå Emil riskerar att medverka till 

känsloutbrott i samma stund han anser sig uppfylla hennes och andra vuxnas redan antagna 

negativa förväntningar.  



29 
 

Jag liknar relationen till Emil vid ett roterande danspar där aktörerna hakar fast i varandras 

medvetanden. Med syfte att avbryta den monotona rörelsen måste någon ta initiativ till ett nytt 

kanske oväntat steg som upphäver centrifugalkraften och för dansen vidare. I förhållande till 

Emil måste det vara jag som tar initiativet och vägleder i känsliga situationer som annars kan 

eskalera till utbrott. Kanske sammanhänger tanken med vad som skulle kunna betraktas som 

professionalism? 

    Ulla Holm som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i pedagogik, liknar 

professionell hållning vid kravet att agera tvärt emot våra normala beteendemönster. Utan 

nämnvärd notis reagerar vi vanligtvis utifrån våra känslor då viljan att försöka tillfredsställa 

våra egna behov är stark. För att man ska ge upp de vanliga belöningarna menar Holm att ett 

professionellt förhållningssätt kräver en speciell motivation där utvecklandet av värderingar 

och inställningar medverkar till att andra handlingssätt känns motiverande (Holm 2009, ss. 

51-52). Resonemanget återför mig till betraktelsen av vilken roll jag spelar genom mina levda 

erfarenheter och hur de påverkar samspelet mellan mig och Emil. 

    Jag refererar till Hartman & Torstenson-Ed som citerar den polske läkaren och pedagogen 

Janusz Korczak: 

       Ni säger: 

       Det är tröttsamt att umgås med barn. 

       Det är riktigt. 

       Ni tillägger: 

       Därför att man måste sänka sig till deras nivå, böja sig, kröka på ryggen, 

       göra sig liten. 

       Men där tar ni fel. 

       Det är inte det, som är det mest tröttsamma. Det är snarare det faktum 

       att man måste höja sig, så att man når upp till deras känslor. 

       Sträcka på sig, göra sig längre, ställa sig på tå. 

       För att inte såra dem. (Hartman & Torstenson-Ed 2007, s. 12) 

Kanske går det att sammanföra Korczaks resonemang med Björklunds tankar om mötet med 

en människa som är större än det går att begripa, där vördnaden inför den man möter är av 

central betydelse. Jag liknar tankegången att kröka på ryggen, böja sig och sänka sig till 

barnets nivå vid en auktoritär maktrelation som syftar till att den starke styr den svage. Att 

tvärtom försöka nå upp till barnets känslor för att inte såra dem liknar jag vid auktoritet som 

handlar om att visa respekt och förmå sätta gränser på ett bra sätt. Tanken leder mig till frågan 

om hur jag ska bära mig åt för att ställa mig på tå och nå upp till Emils känslor?  

    Öhman beskriver hur vår människosyn kan omkullkastas då någon provocerar genom 
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handlingar som motstrider våra förväntningar. När barn är glada och positiva är det enkelt att 

vara lyhörd inför deras behov. Men, menar Öhman, i motvind prövas människosynens 

hållbarhet! I en form för fostran som mer liknar ett demokratiskt synsätt uppnår pedagogen 

auktoritet genom att visa omsorg och empati. En mer auktoritär och gammalmodig syn på 

barn dominerar i en annan människosyn där fostran kännetecknas av maktutövning och 

korrigering. Öhman menar att vuxna alltför ofta i mer påfrestande situationer tillskriver barns 

handlingar och beteenden personliga egenskaper snarare än något som uppstår i relationen, i 

motsats till det egna beteendet som förklaras bero på utanförliggande faktorer. På detta vis 

riskerar barnets handlingar att missförstås. Vi människor lever inte antingen en modern 

barnsyn eller gammaldags sådan, då vi alla bär på livserfarenheter som format oss. En 

auktoritär barnsyn kan exempelvis väckas då vi blir besvikna eller arga, vilken överskuggar 

en mer reflekterande människosyn. Öhman menar att barn varken ska betraktas på det ena 

eller det andra sättet då det existerar många sätt att relatera till barn (Öhman 2008, ss. 57-59). 

    Kanske väcks min auktoritära barnsyn i samband med besvikelse över Emils beteende då 

jag under min uppväxt förväntades anpassa mig till vuxnas förväntningar på uppförande och 

prestation. Idag är tonen en annan då vuxna antas förvärva sin ledarställning i förhållande till 

barn som ska betraktas som kompetenta medskapare i sin egen utvecklingsprocess. Med 

denna insikt frågar jag mig hur jag blir en bra pedagog i förskolan som i enlighet med min 

tolkning av Korczaks resonemang bör eftersträva att balansera på tå i förhållande till barn vars 

respekt jag numer ska förtjäna?  

Historiens blick på barnet kontra dagens 

Med syfte att öka förståelsen för dagens demokratiska syn på ledarskap i förhållande till barn 

presenterar jag en historisk tillbakablick. Palla refererar till Skolverket (2006, 2010) och 

skriver att dagens förskola är ett resultat av utvecklingen utifrån barnkrubban och 

barnträdgården som ursprungligen hade skiftande och i viss mån överlappande motiv. Med 

tiden kom verksamheterna att sammanvävas och bilda ett helhetsperspektiv som genomsyrar 

dagens förskolas läroplan där omsorg, fostran, utveckling och lärande präglar verksamheten. 

Namnet barnträdgård betraktas som ett kännetecken för Friedrich Fröbels uppfostringssyn då 

barnet anses utvecklas bäst i överrensstämmelse med Guds lagar (Tallberg Broman, 1991, 

Palla 2011, s. 21). Barnet liknades vid en planta som behövde näring i form av omsorg och 

pedagogik för att klara av att växa. Den fria människans bildningsideal som var central för 

Fröbel, var barnets inre ansträngning efter att nå kunskap (Persson, 2008, Palla 2011, s. 21). 

    Barnpsykologin gjorde sitt inträde i förskolans värld under 1920- och 1930-talen 
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(Hultqvist, 1990; Lindberg, 1991, Palla 2011, s. 22). Vetenskapliga intressen riktades mot 

barn varigenom olika mätinstrument och observationer medverkade till att skärpa blicken för 

barns utveckling. Förskoleåldern kom att utgöra en expansiv tid för personlighetsutveckling 

där normalitet och avvikelse i beteenden kom att vetenskapliggöras (Palla 2011, s. 22). Palla 

refererar till barnpsykologen Arnold Gesell (1954/1965) som menar att även om två 

människor aldrig är helt lika, visar hans studier att utvecklingen hos alla barn följer en 

grundplan som anses kännetecknande för arten eller kulturgruppen. Gesell anser att miljön 

kan påverka, men aldrig skapa utveckling eftersom generna är det som bestämmer 

grundplanen. Det sociala arvet kan influera, men de inre mognadsprocesserna spelar den 

fundamentala rollen för utvecklingen (Palla 2011, ss. 22-23).  

    Palla refererar vidare till Ekström (2007) som menar att Piagets utvecklingspsykologi blir 

betydelsefull för svensk förskola liksom synen på det enskilda barnets kognitiva förmågor 

som utvecklas i interaktion med omgivningen och pedagogens tillrättaläggande av miljön 

(Palla 2011, ss. 24-25). I SOU (1997) framhålls att Gesells teorier var tongivande inom 

förskolan strängt taget fram till 1970-talet (Palla 2011, s. 23). Under senare decennier har de 

olika barn- och utvecklingspsykologiska diskurserna, som i stor mån dominerat och 

fortfarande dominerar förskolans syn på lärande, kommit att utmanas av perspektiv som 

snarare värdesätter den sociala och kulturella konstruktionen av barn. Utan att efterfråga ett 

normalt utvecklingsförlopp mot vilket barnets förmågor mäts, riktas intresset företrädesvis 

mot frågor om hur något konstrueras och förstås som naturligt, normalt och avvikande i olika 

tider (Nordin-Hultman, 2004, Palla 2011, ss. 27-28). 

    Mot denna bakgrundsbeskrivning tänker jag att vi som för närvarande arbetar tillsammans 

på Emils avdelning är uppväxta under 60- och 70-talet då de inre mognadsprocesserna snarare 

än miljöns påverkan ansågs spela huvudrollen för barns utveckling och lärande. Då vi i 

arbetslaget samarbetar kring barnen med oss själva som redskap influeras vi av varandras 

åsikter, erfarenheter och värderingar vilka kan bidra till både hämmande och utvecklande 

processer. Lars Svedberg som är docent och legitimerad psykolog menar att medlemmarna i 

en liten grupp många gånger har lättare att vara sig själva där förutsättningarna för feedback 

är bättre än i en stor, vilket bromsar projektiva processer. I grupper där individerna tillåts ha 

en egen tydlig identitet är villkoren även gynnsammare för gruppens distinkta identitet 

(Svedberg 2012, s. 203). 

    En förutsättning för bromsning av projektiva processer till förmån för ett tillåtande klimat 

ser jag sammanhänga med möjlighet till reflektion där tillfälle ges att samtala kring barn och 

olika händelseförlopp. Vi vuxna är enade kring ambitionen att göra rätt, det vill säga försöka 
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hjälpa Emil att överkomma sin känslighet i samband med aktiviteter av olika slag, men ingen 

av oss vet hur eller på vilket sätt vi bör agera. Vi prövas på olika sätt i förhållande till Emil 

och drar våra egna slutsatser som vi försöker delge varandra då tillfälle ges.  Då vi för 

närvarande saknar professionell rådgivning försöker vi handla efter eget förnuft och praktisk 

kunskap. Jag tänker att våra personliga verktyg sammanhänger med levda erfarenheter som 

skapar vår individuella människosyn. Frågan är hur jag som lärare i förskolan blir kompetent i 

förhållande till dagens uppdrag då jag till stor del formats av ideal som tillskrivit vuxna 

makten att bestämma över barnen? 

Synen på kompetent ledarskap  

Ingrid Pramling Samuelsson som är professor i pedagogik skriver att det som kännetecknar en 

kompetent lärare i förskolan i relation till läraruppdraget i läroplanen är arbetet med sitt eget 

kunnande vid sidan om barnens. Den svenska läroplanen skiljer sig, menar hon, från de allra 

flesta i världen då den inte föreskriver vilka metoder lärarna ska använda eftersom det tas för 

givet att de själva har kompetens att styra sitt arbete. Man behöver endast känna till målen för 

vart barnens uppmärksamhet ska riktas då lärande är en process som omfattar både lärare och 

barn. Pramling Samuelsson talar om vikten att få syn på sig själv och sitt sätt att tänka där 

medvetenheten kan bidra till att ändra sina ageranden vilket ofta likställs med ett mödosamt 

arbete (Pramling Samuelsson 2012, ss. 9-11). 

    Jag tänker att lärarens komplicerade uppdrag till stor del tycks handla om den ansvarsfulla 

uppgiften att genom den egna reflektionsprocessen medverka till att främja alla barns 

individuella utveckling. Jag leker med tanken och liknar barnens varierade personligheter vid 

solarnas rörelsebenägenhet, där vissa obesvärat tar sig igenom vardagens bestyr medan 

andra i högre grad påkallar vuxnas uppmärksamhet.  

    Broberg, Hagström & Broberg skriver om vikten att hjälpa barn med ett svårt temperament 

i förskolan för att förhindra att aktivera anknytningssystemet i onödan. Vardagen, anser de, 

behöver organiseras på ett överskådligt vis liksom tillämpningen av en tydlig struktur och 

förberedelse för barnen. En fråga att fundera över kan exempelvis vara hur barnen placeras i 

samlingen? (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 138). Med detta resonemang undrar jag 

om det gjort någon skillnad om jag förberett Emil på att ett barn skulle tilldelas en sol på 

samlingen, vilket ställt högre krav på förberedelse snarare än tilliten till min egen 

improvisationsförmåga. Emils samlingsplats är placerad på min vänstra sida vilket antagligen 

i viss mån osynliggör honom i förhållande till min synvinkel. Kanske kan min blick tjäna som 

stabilisator om han snarare sitter inom radien för mitt synfält?  Jag tänker att en förutsättning 
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för blickens tjänst är att den skapar betydelse för Emil, att den bär mening och är att lita på. 

    Maria Apelgren som arbetar med forskning om lärande och kompetensutveckling i arbetsliv 

och organisation refererar till sin fallstudie kring hur arbetslaget ser på dagens arbete med 

barn. De studerade pedagogerna beskriver att det gamla synsättet att förmedla kunskap har 

ersatts av det nuvarande där trygghet utgör grunden för all kunskapsinhämtning. 

Undervisningen bygger på ett individuellt bemötande från pedagogerna som försöker 

identifiera och anpassa nivån till barnens kunskapsnivåer (Apelgren 2004, s. 128). 

    För att känna trygghet tänker jag att vi människor måste uppleva oss omtyckta och 

respekterade av de som omger oss. Gren skriver att kärnan i pedagogens förhållningssätt i 

mötet med barnet är en slags professionell kärlek. Kärleken, menar hon, är en aktiv handling 

som rymmer viljan till öppenheten att betrakta barnet precis som det är utan risk för att bli 

värdesatt och insorterad i ett fack. Oavsett hur mycket man ”tycker om” barnet ska kärleken 

finnas där från början. Gren menar inte att man ska försöka skapa känslor utan fokusera på 

den aktiva handlingen som är att bemöta barnen med den kärlek de anses ha rätt till (Gren 

2007, ss. 173-175). 

    Jag kan relatera till Grens syn på professionell kärlek men håller inte med henne om ett 

undvikande av aktivt känsloskapande i förhållande till barnet. Tvärtom ser jag just vikten av 

att medvetet frambringa positiva egenskaper hos Emil som en möjlig känslobildande garanti 

mot risken att drabbas av empatiblockerad ilska. Min stora utmaning ligger i att försöka se 

bortom Emils arga utspel till de bakomliggande känslornas betydelse. För att få tillgång till 

Emils tanke- och upplevelsevärld måste jag bli viktig och tillåtas göra skillnad då en 

förtroendefull relation tar lång tid att skapa.  

    Anne-Marie Körling, lärare, föreläsare och författare skriver om sina erfarenheter av 

ledarskap i klassrummet. Hon menar att hon behöver relationen till varje elev för att kunna 

utföra sitt arbete. Hennes tankesätt präglas av att tillblivelsen sker i klassrummet och att hon 

är ansvarig för den genom sin förmåga att vara öppen för möjligheterna att knyta an till 

eleverna. Hon betonar vikten av att lärare ser sitt ansvar för att utvecklingen av relationen till 

varje elev kan ske, att det handlar om professionalism. Körling menar att lärande relationer tar 

lång tid att bygga upp då de skapas till alla elever i klassrummet. Eleverna vet hur läraren är 

och kan vara genom att uppmärksamma på vilka sätt samspelen sker med andra elever 

(Körling 2012, ss. 30-34). 

    Jag associerar till utdelningen av solar på samlingen och ser handlingen som 

relationsskapande då vi vuxna synliggör barnens goda gärningar för varandra. Kanske lät jag 

Emil bli till och lysa lite klarare på samlingen då han belönades för sin snälla kamratgärning: 
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Emil såg särskilt nöjd ut då han valde den största solen ur den lilla korgen. Jag minns att han 

hämtade en stol och höll i nederdelen av mina ben medan jag fäste solen i taket, allt för att 

jag skulle hålla balansen. 

    Liv Vedeler, professor i specialpedagogik vid Universitetet i Oslo skriver att en av 

förskollärarens viktigaste uppgifter är att hjälpa barn att upprätta vänskapsband. En annan 

viktig utmaning menar hon är att finna positiva egenskaper hos varje enskilt barn och 

synliggöra dessa för andra barn. ”Det är inte svårt när man bestämmer sig för det och det 

stärker barnets självförtroende samtidigt som barnet blir mer attraktivt som lekkamrat för de 

andra barnen”. (Vedeler 2009, s. 76) Menar Vedeler att det skulle vara okomplicerat att 

synliggöra det enskilda barnet inför övriga gruppen? ”Vad gjorde du för sol mot Saga?” 

frågar jag nyfiket. ”Jag hjälpte Saga att komma upp när hon ramlade och slog sig”, 

förklarade Leah. Leenden i samförstånd ackompanjeras av plötsliga grymtningar. ”Håll för 

öronen Hugo, stoppa in fingrarna så du inte hör bra, gör som jag!” 

    Vad är det som händer? Erfar Emil att hans sol går ner i samma stund Leahs stiger och 

fångar uppmärksamheten? Kanske är det just i stunder som denna Emil riskerar brista som 

mest, då han ser sig förlora mot någon annan som anses vara bäst. 

Slutord 

Drivkraften till essäskrivandet handlar om viljan att synliggöra mitt förhållningssätt i relation 

till Emil och hur jag kan öka förståelsen för varför han bryter ihop då andra barn tilldelas 

uppmärksamhet. Är han helt enkelt ett ovanligt egocentriskt barn som mestadels bevakar sina 

rättigheter och ser till sina egna behov?  

    Nej, att utmåla honom som exceptionellt egoistisk vore att nöja mig med en alltför enkel 

och framförallt orättvis förklaring. Som jag nu förstår sammanhänger Emils sätt att uttrycka 

sitt missnöje med flera olika faktorer där anknytningsbeteendet och den framväxande 

självbilden har betydelse i förhållande till omgivningens reaktioner och förhållningssätt. I 

skarp kontrast till Gesells tidigare tongivande teorier om föreställningen att människans 

utveckling och mognad till största delen sammanhänger med gensammansättningen, råder nu 

övertygelsen om det motsatta då människan främst anses påverkas av kulturella och sociala 

faktorer. Genetiska förutsättningar kan aldrig framhållas som största orsaken till ett barns 

personlighetsdrag, tvärtom är omgivningens förmågor till omsorg och samspel avgörande för 

barnets utveckling. Den allra viktigaste länken mellan barnets känsla av trygghet i förhållande 

till sin omvärld sker genom förälderns tillgodoförsel av behov. Den extrema hjälplösheten i 

förhållande till anknytningspersonen bidrar till barnets ansträngningar att påkalla förälderns 
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känslomässiga engagemang.  

    Då mamma Lena berättade att Emil vrålat sig till uppmärksamhet i motsats till sin syster 

som skrek mer likt en ”vanlig” bebis, fick jag känslan av att han alltsedan födseln uttryckt sig 

på ett kraftfullt sätt varför beteendet betraktades som ett naturligt temperamentsdrag. I princip 

tror jag det är ofrånkomligt att föräldrar jämför sina barn med varandra då den förstfödda 

omedvetet kan komma att utgöra en mall. I förhållande till sin syster tycks Emil vara betydligt 

mer krävande då han tillskrivs ett relativt ”besvärligt temperament”. Om Emil i stället hade 

varit den förstfödde kanske lillasyster i jämförelse med honom betraktats som ett osedvanligt 

snällt, lugnt och beskedligt barn. Storasyster ägnar sig åt att konkurrera med Emil i alla 

möjliga situationer. Frågan är vilken inverkan beteendet har på Emils självkänsla? Att befinna 

sig i ständigt underläge måste vara oerhört påfrestande. Jag tänker att föräldrarnas tillåtelse av 

systerns handlande riskerar förstärka Emils underlägsenhet och negativa självbild som tar sitt 

uttryck i olika sociala sammanhang, då han i jämförelse med henne tvingas se sig som den 

ständige förloraren. Emil betalar ett högt pris då han gradvis riskerar att mista både sin 

självkänsla och förmåga till positiv samvaro med andra. Kanske är resonemanget svaret på 

varför Emil oftast bryter ihop då andra barn tilldelas uppmärksamhet? 

    Jag grips av en tanke som både skrämmer och fascinerar: Det är inte vi själva som 

bestämmer med vilka ögon vi önskar bli betraktade – vi blir till och verkliga inför oss själva i 

någon annans blick! I mötet med Emil är det inte han som avgör på vilket sätt han blir 

bedömd, utan min blick som beslutar vem han får lov att vara. Då Emil genom sina 

känsloutbrott utmärker sig i förhållande till övriga gruppen krävs mycket vilja, engagemang 

och tålamod för att urskilja ordens egentliga betydelse bakom de arga utspelen. Jag tänker att 

stressiga och påfrestande situationer inverkar negativt på uppkomsten av empatirelaterade 

känslor samt ökar risken för att tillskriva Emils uppsåt som personliga egenskaper. 

    Den största bidragande orsaken till varför jag blir irriterad på Emil är helt enkelt att jag 

tappar tålamodet då jag anser att han i högre grad borde klara av att reglera sin frustration. 

Frågan är vilka tillfällen han ges att träna? 

     Då negativt beteende inte ska löna sig får Emil i händelse av ett känsloutbrott avlägsna sig 

från familjens gemenskap. Om metoden att särskiljas från samvaron vore framgångsrik skulle 

väl Emil vid det här laget ha anpassat sitt humör efter omgivningens förväntningar och 

upphört med sina utbrott? Kanske är metoden effektiv på sikt, då Emils längtan efter 

gemenskap möjligen övervinner känslan av aggression och orättvisa? Frågan är vilka psykiska 

konsekvenser avvisningarna får då Emil kanske saknar alternativa förslag till uttryckssätt och 

förståelse för sina känslor. På avskild plats sker enligt min uppfattning knappast bearbetning i 
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positiv mening, snarare odlas känslor av självömkan och hämnd. 

    Som jag nu förstår följer oss anknytningen i alla våra nära känslomässiga relationer då 

erfarenheterna av anknytningspersonen spelar en viktig funktion för både 

utvecklingsbenägenheten och den framtida förmågan att förstå hur andra känner sig. På 

förskolan är jag en av dem som kan omhänderta och avdramatisera Emils känslor med hopp 

om att han successivt begriper dem bättre, vilket är en förutsättning för utvecklingen av 

empati.  

    Jag tycker om betraktelsen av människan som större än man någonsin kan begripa liksom 

kontakten med det egna mörkrets ökade garanti mot fördömandet av andra. För att lyckas med 

detta krävs en känslomässig tillgänglighet som inte räds de egna farorna. Tanken 

överensstämmer med det demokratiska ledarskapet som värdesätter allas lika värde och 

respektfulla behandling. Dagens lärare kan inte längre gömma sig bakom sin makt i 

förhållande till utlärningsbara ”sanningar” då de snarare förväntas skapa trygga relationer till 

varje barn. Som pedagog i förskolan ska vi arbeta medforskande med barnen vilket kräver 

förmågan att få syn på sig själv och sin egen utveckling. Med nyförvunnen kunskap om vilka 

olika faktorer som kan tänkas bidra till Emils utbrott infinner sig i högre grad känslan av 

förståelse. Under skrivandets gång får jag ökad empati för Emil och märkligt nog även för 

mitt eget sätt att hantera situationen på samlingen. I samvaro med barnen utsätts jag dagligen 

för dilemman då jag många gånger tvingas välja den minst dåliga lösningen. Det 

demokratiska förhållningssättet riktar uppmärksamheten mot barnen i förhållande till vilkas 

respekt jag numer ska förtjäna. 

    Liksom Korczak anser jag att det många gånger är tröttsamt att umgås med barn, inte för att 

jag måste kröka på ryggen för att sänka mig till deras nivå utan för att jag måste sträcka på 

mig, göra mig längre och ställa mig på tå! Med många olika individer att förhålla mig till är 

det ofrånkomligt att stundtals tappa tålamodet och förlora balansen vilket återför mig till 

frågan om hur långt en fri vilja får gå utan att inskränka på någon annans? Med trött blick och 

uppgiven röst ber jag honom lämna rummet. Han reser sig tyst, går ut och stänger dörren. 

    Jag märker knappt att jag faller då irritationen bedövar och medverkar till känselbortfall. 

Kanske är det bästa jag kan göra att försöka resa mig igen och återfå balansen. Om så för en 

liten stund till. 
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