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Abstract 
My essay is an attempt to describe how complicated it can be to follow the rules and maintain 

boundaries without obstructing the children in their creative development. The aim is to 

highlight my approach and emphasize the importance of growing up in a kindergarten with 

standards and values which may not always coincide with their own opinion. 

 

I begin my essay with two stories about Emil five years, defying the rule of not climb up the 

climbing frame roof and Emma for three years, who are keen to spin on the swing, but follow 

our rule and refrain. I wonder what it is that drives some kids to go against the rules and 

stretch the limits while others do not have any problem doing that we decided? I also tell 

about the time I as a newly-qualified nanny was rebuked by a colleague when I acted 

“recklessly”.   I would handle the situation differently today? In the last story, I praise a child 

for being “mischievous”, which makes me proud. Can a “mischievous” child also experienced 

positive? Another issue that is relevant to my dilemma is if we educators must always be 

consistent or is it arbitrary to make exceptions? 

 

To understand my dilemma, I have used a phenomenological method, which means that I, 

along with the preschool curriculum, relevant literature and personal experience can 

understand my thoughts and actions from multiple perspectives. That way, I have gained a 

greater understanding of how crucial preschool standards and my response is for the children's 

development and self-reliance. Both in terms of rules and boundaries. Being a responsive 

educator with the ability to take the children's perspective makes it easier to convey a message 

without violating someone's privacy.    

 

Keywords: attitude, children 's perspective, trust, respect. 
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Sammanfattning 
Min essä är ett försök att beskriva hur komplicerat det kan vara att följa regler och 

upprätthålla gränser, utan att hindra barnen i deras kreativa utvecklingsprocesser. Syftet är att 

synliggöra mitt bemötande och betona betydelsen av att växa upp på en förskola med normer 

och värderingar som kanske inte alltid samstämmer med barnets egen uppfattning.  

 

Jag inleder min essä med två berättelser som handlar om Emil fem år, som trotsar regeln att 

inte klättra upp på klätterställningstaket och Emma tre år, som gärna vill snurra på gungan 

men följer vår regel genom att avstå. Jag frågar mig vad det är som driver vissa barn till att gå 

emot regler och töja på gränser medan andra inte uppvisar några problem att göra som vi 

bestämt? Därefter berättar om den gången jag som nyexaminerad barnskötare blev 

tillrättavisad av en kollega när jag handlade ”tanklöst”. Skulle jag hantera situationen 

annorlunda idag? I sista berättelsen får jag beröm av ett barn för att vara ”busig”, vilket gör 

mig stolt. Kan ett ”busigt” barn också upplevas positivt? En annan fråga som är relevant för 

mitt dilemma är om vi pedagoger alltid måste vara konsekventa eller är det godtyckligt att 

göra undantag? 

 

För att förstå mitt dilemma har jag använt mig av en fenomenologisk metod, vilket innebär att 

jag tillsammans med förskolans läroplan, relevant litteratur och egna erfarenheter kan förstå 

mina tankar och handlingar ur flera perspektiv. På så sätt har jag fått en större förståelse för 

hur avgörande förskolans normer och mitt bemötande är för barnens utveckling och självtillit. 

Både när det gäller regler och gränsdragningar. Att vara en lyhörd pedagog med förmågan att 

ta barnens perspektiv gör det lättare att föra fram ett budskap utan att kränka någons integritet. 

 

 

Nyckelord: bemötande, barnperspektiv, tillit, respekt. 
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Vid klätterställningen 
Klockan är snart halv tio en helt vanlig förmiddag på Gläntans förskola. Alla barn är redan ute 

på gården. Det är en febril aktivitet och så vitt jag kan se verkar alla nöjda. Jag ser hur några 

barn kommer åkande på den långa cykeln som de kallar för bussen. De brukar turas om att 

vara chaufför och vid hållplatsen borta på parkbänken sitter några barn och väntar på att bli 

upplockade. Alla verkar trivas och ha det bra. Jag blir stående en stund på trappan och 

funderar på om jag ska fråga några barn om de vill följa med till kojan vi byggt i skogen. Där 

finns också ett träd som barnen gillar att klättra i. Ska sanningen fram så är jag trött på den här 

gården. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men det skulle inte göra något om den 

var lite mer kuperad. Troligtvis gick det snabbast att bara jämna marken när man skulle ställa 

upp den paviljong som vi nu huserar i, sedan sju år tillbaka. Om man tagit till vara på den 

naturtomt som fanns här innan så hade barnen haft fler gräsytor och berg att klättra i. Istället 

är det sand, grus och asfalt som dominerar. Inomhus har vi det bra men utomhusmiljön är 

minst lika viktig. Vill barnen spela fotboll eller slå kullerbyttor får vi leta upp en äng utanför 

gården. Cykla, går förstås bra att göra på vår gård. Och gunga. Barnen älskar att gunga. De 

små kan sitta där hur länge som helst. Ibland somnar de till och med. Nej, nu måste jag rycka 

upp mig. Det duger inte att stå här och grubbla. Jag går och hör med barnen borta vid 

cykelförrådet om de vill följa med mig till skogen. Längre hinner jag inte innan mina tankar 

avbryts av att pedagogen Lena1 ropar på mig från gungorna, där hon står och ger fart åt några 

mindre barn som skriker av förtjusning när de hisnande far fram och tillbaka genom luften.  

 

         – Annike, kan du kolla gaveln är du snäll, ropar hon åt mig och nickar bort mot 

den mer avskilda delen av gården. Jag tror att killarna har gått dit, tillägger hon. 

  

Jag förstår direkt att hon syftar på Emil och Kalle, två av våra femåringar. Emil gillar att hitta 

på saker som inte alltid uppskattas av oss pedagoger eftersom det ofta slutar med att någon av 

de yngre, som gärna hänger efter, inte blir schysst behandlad. De mindre tror att de leker på 

samma villkor som de äldre, men så är det tyvärr inte. Ofta handlar det om utmaningar som 

att tävla om vem som kan springa fortast eller klättra högst. Med långsamma steg rundar jag 

hörnet på huset. Eftersom jag inte vill störa eller bli upptäckt med en gång  

______________________ 
 1 Alla namn i berättelsen är fingerade  
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beslutar jag mig för att stanna vid husknuten, där jag har tillräcklig uppsikt. I dag är alla 

samlade vid lekhuset. Jag hör inte vad de säger men jag ser att Emil är på väg upp på taket. 

Han svingar sig vant upp som om han inte gjort annat i hela sitt liv. Det är inte svårt att förstå 

att han trivs med att ha allas beundrande blickar riktade mot sig. Huset är byggt på pelare så 

det är högt upp till nocken. Det är inte många som klarar av att klättra ända dit upp. Emil vet 

att det är förbjudet att vara där eftersom risken finns att man kan ramla ner och slå sig. Men 

det är inget som brukar oroar eller hindra hans framfart. Han får syn på mig direkt men gör 

ingen ansats att ta sig ner. Han vet att jag inte brukar bli arg. Kalle som har ryggen vänd mot 

mig är också på väg upp men når inte riktigt hela vägen, utan ber Isak som står bredvid att 

putta på underifrån. Jag kommer mig inte för att avbryta deras aktivitet utan blir stående på 

samma ställe en stund till. Jag vet att jag borde gå fram och be dem hitta på något annat att 

göra men samtidigt kan jag inte låta bli att beundra deras initiativ och samarbetsförmåga. Isak 

kämpar med att putta på Kalle men ger upp efter ett tag när han inser att det är för tungt.  

 

– Man får inte klättra på taket, säger Nils som står en bit ifrån och har fått syn på 

mig.  

 

Jag tittar på Nils och bekräftar hans ord med en skakning på huvudet. Nils har förstås rätt och 

jag borde agera som jag brukar med att tillrättavisa dem, men istället väljer jag att avvakta lite 

till. Oscar har nu hämtat en pall som brukar stå i lekhuset. Han går fram till Kalle som genast 

ställer sig på pallen och skyndar sig att svinga upp foten över kanten på taket, så att han kan 

klättrar vidare ända upp till Emil. Alla har sett mig nu och det börjar bli hög tid för mig att 

ingripa. Det kan skapa förvirring hos dem över vad man får och inte får göra, tänker jag. De 

vet allihop att man inte får klättra upp på taket och varför. Men tillsägelserna går in genom 

ena örat och ut genom det andra. Jag vill komma på ett nytt sätt att få dem att förstå. Men går 

det verkligen att förstå om man inte har ramlat ner själv eller upplevt någon annan som har 

gjort det? funderar jag. Jag bestämmer mig för att berätta för dem att jag också gillade att 

klättra när jag var liten men att min lillasyster en gång ramlade ner från lekstugetaket och bröt 

armen så att vi fick åka till sjukhuset med henne.  

 

  – Fick… ni klättra på taket? undrar Nils och ser en aning förvånad ut.  

                     – Det var ingen som frågade och vi hade inga speciella regler, som vi har här på  

förskolan. Men efter den händelsen var det i alla fall ingen som ville klättra mer 

på taket, berättar jag.  



	   	   	  
	  

	   7	  

 

Nu när jag hade allas uppmärksamhet tyckte jag att det passade bra att prata om regler i 

största allmänhet och hur regler kommer till. Emil kom på att det fanns regler i hans fotboll 

och någon visste att det fanns regler i trafiken.  

 

– Finns det både bra och dåliga regler? undrar jag. Det visade sig svårt att svara 

på.  

 

Pojkarna springer i väg och jag blir stående kvar en stund till. Behövs alla regler? Skapar vi 

regler som är onödiga och som kanske till och med hämmar barnens utveckling? Att klättra är 

ju ett sätt att lära känna sin kropps begränsningar. Det borde uppmuntras istället för att 

hindras. När jag som den här gången har överblick när de klättrar borde det väl vara okej. Där 

finns ju dessutom ett tjockt lager med dämpande sand under klätterställningen. Bäst vore väl 

om vi hade ett klätterträd på gården. Jag minns själv den tillfredsställelse och lycka jag kände 

när jag som liten klättrade i träd och vågade flytta handen till grenen ovanför huvudet för att 

sedan känna tyngden frigöras från grenen som man just haft foten på. Det är något jag hoppas 

att alla barn får möjlighet att uppleva någon gång.  

  

Vid gungorna 
Vid ett annat tillfälle när jag sitter på sandlådskanten kommer Emma fram till mig med andan 

i halsen. 

 

– Annike, Annike, visst får man inte snurra på gungorna? 

 

Emma tittar på mig med en mycket bestämd och uppfodrande blick och ser ut att vilja ha ett 

snabbt svar. Visst, jag har hört talas om att man inte får snurra och gunga åt sidorna så att man 

krockar med kompisen bredvid.  

 

Jag höjer blicken mot gungorna och ser att hon syftar på Elias som sitter hopkrupen på 

däckgungan medan den snurrar riktigt fort och vänder tillbaka med ett ryck. Anders som har 

hjälpt Elias att snurra upp gungan skrattar så han nästan ramlar omkull samtidigt som han 

skriker till Elias att det är hans tur nu. Jag tittar mig omkring och undrar hur det kommer sig 

att ingen annan har upptäckt deras lek men inser ganska snabbt att jag är ensam ute på gården. 
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Emma väntar fortfarande på mitt svar som jag inte kan få över mina läppar, så Emma 

fortsätter istället vänd mot mig.  

 

– Jag tycker att du ska säga till dem att man inte får göra så där, säger hon 

mycket bestämt. 

 

Jag förstår om hennes respekt för mig börjar vackla. Vad är det som får mig att känna sådan 

olust inför regler? Jag vill gärna säga att hon har rätt, att våra regler här på förskolan är sådana 

men samtidigt sitter det så långt inne eftersom Elias och Anders verkar ha så kul och 

dessutom är de ensamma vid gungorna så ingen annan kan ta skada. Varför är det så svårt att 

vara konsekvent med den här typen av regler? Jag kan omöjligt avbryta deras aktivitet som 

jag själv upplevde som så rolig när jag själv var liten. Istället för att göra som hon säger frågar 

jag om hon själv gillar att snurra på gungan. Som svar nickar hon sakta och tittar lite frågande 

på mig.  

 

           – Fast jag vet inte. Har aldrig provat. Men jag skulle vilja, säger hon.  

  

Jag tycker mig se en glimt i hennes ögon när hon säger det. Eller är det bara min egen glimt 

från ett tidigt minne som gör sig påmind i hennes ögon. Ett minne från den tid då ingen 

någonsin skulle komma på tanken att förbjuda ett barn att snurra på en gunga. Men det var då 

det. Var man mer oansvarig då eller handlade det bara om att man inte insåg farorna? Det är 

klart att jag inte vill att någon ska göra sig illa. Till Emma säger jag, 

 

– Jag tycker att vi ställer din fråga till alla på storsamlingen så att alla, både barn 

och vuxna kan vara med och säga vad de tycker. Till dess måste vi följa regeln.   

 

Jag går bort till gungorna och Emma följer med. Både Elias och Anders har slutat snurra nu 

och istället övergått till att se vem som kan hoppa längst från gungan i farten. Ytterligare en 

lek som kan sluta illa och som jag beslutar att avstyra. Här känner jag inget behov av att ta 

hänsyn till eventuella undantag. Slutat snurra har de gjort i alla fall, utan att jag behövde lägga 

mig i.  
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Göra pilbågar 
Jag minns när jag för många år sedan tillsammans med några barn tillverkat pilbågar med 

tillhörande pilar, utan spets. Ett av barnen visade då stolt upp sin pilbåge för en av mina 

kollegor varpå hon tittade på mig med bestämd min och förkunnade att det inte var någon bra 

aktivitet eftersom den var alldeles för farlig.  

 

                   – Nej, det har du rätt i, svarade jag och kände mig en aning tillplattad.  

 

Pilbågarna hamnade högst upp på en hylla i väntan på ett lämpligt tillfälle att prövas, vilket av 

förklarliga skäl aldrig inträffade. Jag minns att jag då tänkte att det är på fritids, med äldre 

barn jag ska vara. Fast pilbågstillverkning skulle nog inte ses med blida ögon där heller, antar 

jag. Idag hade jag förmodligen, i en liknande situation, inte låtit mig stoppas lika lätt utan 

troligtvis bett barnen klura ut en ofarlig pil. Tack vare den läroplan vi i dag har att följa hade 

vi med största sannolikhet börjat prata om luftmotstånd och tillsammans tillverkat olika 

föremål som kan skjutas iväg genom luften, inte nödvändigtvis pilar. Varför avfärda något 

som kan visa sig vara intressant och lärorikt att utforska? Det tillåtande klimat vi i vår 

förskolekultur skapar tillsammans med våra barn bidrar till glädjen att prova på nya lösningar 

och utvecklas med dem.  

 

En lek 
En dag gör barnen och jag en lek där man ska berätta varför man tycker om varandra. Syftet 

med leken är att barnen ska förstå att det inte bara är det yttre som betyder något. Jag började 

med att berömma Nils för att han är så snäll mot de mindre barnen när han hjälper dem. Sen 

fortsätter alla att säga något positivt om varandra i tur och ordning. Till slut har turen kommit 

till Amanda att säga något positivt om mig. Stackars barn, tänker jag, inte ska du behöva säga 

något om mig. Fast visst är jag lite nyfiken.  

 

                  – Jag tycker om dig för att du är så kramig, säger Amanda.  

                  – Det var ju roligt att höra. Kramar ska man inte snåla med, svara jag lite käckt. 

                  – Jag tycker om dig för att du är så busig, berättade ett annat barn.  

 

Härligt, tänkte jag. Busig, jag minns att jag smakade länge på ordet och kom fram till att det 

är den bästa komplimangen jag någonsin har fått av ett barn. Det får mig att känna mig 
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delaktig och uppskattad. Hur är man när man är en busig? Som vuxen? Vad är motsatsen till 

busig? I mina öron låter det som någon som är tråkig och perfekt. En som aldrig skojar eller 

gör fel. Kanske någon som har glömt bort sitt barnasinne och går in för att hela tiden vara en 

exemplarisk förebild.   

 

Kanske har jag fått med mig lite av min busighet från min uppväxt. Min pappa var skicklig på 

att nå fram till oss barn där vi befann oss. Vi älskade att höra honom ur fantasin berätta sagor 

där allt kunde hända och ingenting var omöjligt. Jag minns en gång när vi hade varit på 

upptäcktsfärd, bara han och jag. Det fanns en genväg upp till vår tomt som vi kallade stupet 

och alla barn visste att vi inte fick vara där eftersom det var så högt och brant. Troligtvis 

skulle man dö om man ramlade ner. Min pappa som vid det här laget fortfarande kände sig 

äventyrlig efter vår upptäcktsfärd tittade lite lurigt på mig, som då var något äldre än våra 

förskolebarn, någonstans mellan sju och åtta år, och föreslog att vi skulle ta genvägen hem. 

Först visste jag inte vad jag skulle svara men om han trodde att det var möjligt så var det nog 

det. Det var med en känsla av välbefinnande jag klättrade före min pappa uppför berget. Den 

lycka jag kände i den stunden är svår att beskriva. Han litade på att jag skulle klara av det. 

Och naturligtvis gjorde jag det. Vi lovade varandra att inte avslöja något för mamma som 

säkert inte skulle uppskatta det hela lika mycket som vi. 

 

Syfte och frågeställningar 

Med hjälp av min erfarenhetsbaserade essä vill jag undersöka hur jag på bästa sätt ska förhålla 

mig till barn som trotsar regler och överskrider gränser. Jag vill få en större förståelse för hur 

mitt förhållningssätt och bemötande som pedagog påverkar ett barns utforskande och 

utveckling. Till min hjälp har jag valt ut några frågeställningar som jag tycker är relevanta i 

mitt dilemma.  
 

 Måste jag alltid vara konsekvent när det gäller regler och gränsdragningar? 

 Kan jag vara mer tillåtande än min kollega?  

 Vilka signaler ger jag när jag själv som pedagog är ”busig”? Skapar det förvirring 

och påverkar mitt förtroende negativt?  
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Metod 
Min text är skriven i form av en erfarenhetsbaserad essä och utgår från några berättelser från 

mitt arbete som pedagog på förskola. Att skriva essä i denna form är ett akademiskt skrivande 

som har utarbetats på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Genom 

essäskrivandet kan jag förhålla mig på en prövande och sökande nivå i förhållande till mitt 

dilemma vilket hela tiden öppnar möjligheter till nya tolkningar. Journalisten och författaren 

till boken Jag skriver, alltså är jag, Jo Bech-Karlsen menar att det som kännetecknar en essä 

är att den är dialogisk, som ett samtal med läsaren. Essän ska vara öppen och sökande till sin 

karaktär (Jo Bech-Karlsen 1999, s.47).  

 

Jag har i min essä använt mig av en fenomenologisk metod, som grundar sig i förmågan att se 

kunskapen i händelser. Tillsammans med förskolans läroplan, relevant litteratur och mina 

egna erfarenheter kan jag förstå mina tankar och handlingar ur flera perspektiv. Att använda 

sig av fenomenologi innebär att jag använder mig av en metod där jag ser på mig själv som 

både objekt och subjekt, vilket gör det möjligt att reflektera och tolka mina erfarenheter av att 

hantera regler och gränssättningar som jag kommer i kontakt med i mitt arbete som pedagog 

på en förskola. I boken Skriva uttrycker Maria Hammarén betydelsen av att skriva med dessa 

ord: “I skrivandet uppstod möjligheten att artikulera, strukturera och minnas sådant som vi 

tidigare inte gett språk (Hammarén 2010, s. 5).  

 

Mina berättelser innehåller erfarenheter ur flera olika perspektiv. Genom att blicka tillbaka på 

min egen barndom kan jag få en större förståelse för hur jag tolkar händelser som uppstår 

idag. Mitt perspektiv med erfarenheter som ung nyutbildad barnskötare utan en detaljerad 

läroplan och en helt annan syn på kunskap jämfört med den vi har idag, berikas det perspektiv 

jag befinner mig i nu, som vuxen med betydligt mer erfarenhet och fler styrdokument att 

förhålla mig till. Med hjälp av dessa perspektiv har jag en större möjlighet att förstå hur jag 

tänker och agerar vilket också hjälper mig att förstå de barn jag möter i nya situationer. Likt 

en spiral som växer fram med nya erfarenheter att tolka och lära mig av.  

 

Att se barnens behov 
När jag nu ser tillbaka på killarna i klätterställningen minns jag en föreläsning jag var på i 

våras då chefen för stödteamet i Huddinge kommun presenterade skrämmande siffror på hur 

många fler pojkar som vi söker stöd för än flickor. Förra året var antalet 87 % pojkar och 13 
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% flickor. De vanligaste motiveringarna uppgavs vara att man ville ha hjälp att förstå 

flickorna medan man istället ville ha hjälp med att förändra pojkarnas beteende. Hur kan det 

vara sådan skillnad på hur man uppfattar de olika könen? Är det så att flickor och pojkars 

beteende ser så olika ut eller kan det bero på att man har olika förväntningar på pojkar och 

flickor? Jag vet inte vad jag ska tro och tänker inte ta reda på det i den här essän. Istället är jag 

mer intresserad av om det är något vi kan förändra i den miljö vi erbjuder på förskolan. Både 

vad gäller aktiviteter och vårt sätt att tillmötesgå alla barns behov. Kan det vara så att både 

pojkars och flickors beteende påverkas av vilka gränssättningar vi skapar? Hindrar vi deras 

utforskande glädje samtidigt som vi upprätthåller en norm för vad som är rätt och fel utan att 

ifrågasätta varför? 

                       Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som 

ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen (Lpfö 98/10, s. 6). 

Ett av de barn som finns med i min essä har det sökts stöd för därför att han anses vara för 

intensiv och okontrollerad. Han hinner med så mycket mer än alla andra jämnåriga barn. Han 

har svårt att koncentrera sig längre stunder när han sitter still, men när det handlar om att 

aktivera hela kroppen då tröttnar han aldrig. Andra barn gillar att vara tillsammans med 

honom eftersom det sällan blir tråkigt då. Oftast är det andra killar som ser upp till honom. 

Jag är väl medveten om allt detta när jag står och iakttar honom och de andra barnen vid 

klätterställningen. Jag vill inte ingripa på fel sätt eftersom jag också ser deras beteende som 

ett naturligt inslag i sökandet efter äventyr och utmaningar. Samtidigt som jag också måste ta 

hänsyn till att en av reglerna på vår förskola är att inte vara uppe på klätterställningstaket. Jag 

är förberedd på att det killarna gör kräver en vuxens närvaro och blir därför inte förvånad när 

jag finner Emil uppe på klätterställningstaket. Det är inte första gången han är där. Han dras 

liksom dit. Han känner till att man inte får vara på taket och varför, men struntar ändå i det. 

Eftersom han är duktig på att klättra och gärna letar efter utmaningar hela tiden är det ännu 

svårare för mig att stoppa honom. Läroplanen säger att: ”Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Lpfö 98/10, s 9). Han har tillit 

till sin egen förmåga när det gäller att klara av att klättra men jag vill också att han ska känna 

tillit till sin förmåga att avgöra när något är tillåtet eller inte och framförallt varför. Vi har 

gemensamma normer och värderingar som alla måste lära sig att leva efter. Det är bra att 
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kunna värdera risken för olyckor om man klättrar högt upp. Men är det i så fall rätt väg att gå 

genom att trotsa regler? Vore det kanske bättre om han bad mig om lov att få klättra upp? 

Eftersom han vet att svaret skulle bli ett nej, så är det inget alternativ för honom. Men hur ska 

han då lära sig förstå? Som det är nu har han redan fått känna den hisnande höjdkänslan som 

inte har avskräckt honom från att vara där. Han har också upptäckt hur fantastiskt det är att 

titta ner på alla andra med en kittlande känsla av att våga och kunna. Att ta ifrån honom viljan 

att uppleva samma sak igen, känns uteslutet.  

 

Eftersom ett oresonligt trots normalt hör till tvååringar beslutar jag mig för att vädja till deras 

förstånd och gå fram till dem och berättar om min syster som slog sig när hon klättrade, i ett 

försök att avskräcka dem. Jag såg det som en möjlig väg att nå fram till dem. Men kan jag 

begära av en femåring att han ska ha en så välutvecklad inlevelseförmåga eller talade jag för 

döva öron? Jag tror att han kan minnas det jag berättade som något obehagligt men att det 

skulle hända just honom och hur det känns kan han säkerligen inte förstå förrän han själv gör 

sig illa. Det är inte säkert att det skulle stoppa honom ändå.  

 

Kalle som också vill upp på taket är inte lika säker på att klättra och dessutom når han inte 

upp så när jag ser de andra barnen samarbetar för att hjälpa Kalle kan jag inte låta bli att 

imponeras av deras handlingskraft. Istället för att försöka avskräcka dem borde jag kanske 

berättat hur mycket jag uppskattade deras hjälpsamhet mot varandra och erbjudit dem att 

klättra någon annanstans istället? Tillsammans kunde vi leta upp ett träd som är tryggare att 

klättra i eftersom där finns många grenar att hålla i:  

 
                       Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen 
stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska 
få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga (Lpfö 98/10 s. 7). 

 
 
Det är alltid svårt att förhålla sig till regler som hindrar barns rörelsefrihet. Det blir hela tiden 

en balansgång mellan den säkerhetsrisk det innebär att låta barnet fortsätta med den aktivitet 

som vi anser riskfylld och den möjlighet barnet får till att utveckla sin grovmotorik. Jag vill 

att barnen ska omges av ett tillåtande klimat där alla har möjlighet att själva bestämma över 

vad de vill göra eller inte vill göra. Värderingar är något vi möts av hela livet och lär oss leva 

efter. Att man inte ska slåss eller vara oförskämd mot sina medmänniskor blir något självklart 

för alla eftersom det handlar om bristande hänsyn. Där råder ingen tveksamhet över vad som 



	   	   	  
	  

	   14	  

är rätt eller fel sätt att handla på. Efter att ha läst mina berättelser om och om igen slår det mig 

att jag kanske har svårt att säga nej. Samtidigt som det skulle vara bekvämare för mig att säga 

nej och bara avfärda det hela med att det är förbjudet. Har vi bestämt att ingen får klättra upp 

på taket eller snurra på gungorna så måste även jag förhålla mig till det. Men vari ligger min 

svårighet att hålla på reglerna?  

 

Kanske beror det på att jag har märkt att det går att se faror i mycket. Har man som på min 

förskola åldersintegrerade barngrupper, där både ålder och utvecklingsnivån skiljer sig 

avsevärt kan det vara enklast att stifta regler som gäller alla barn och då utan undantag. Kan 

det vara så att regler kommer till av bekvämlighet därför att vi inte orkar öppna upp en 

möjlighet till dialog med barnen? Det skulle bli så mycket bekvämare att bara motivera sitt 

gränssättande med att något är förbjudet och något som alla bara måste rätta sig efter.  

 

Vid ett tillfälle ville en kollega få oss andra att inse vikten av att förbjuda pinnar på 

förskolegården. Hon hade märkt att många barn jagade varandra med pinnar, som i leken 

användes till svärd. Vi höll alla med om att just den leken med pinnar kunde innebära en risk, 

men ingen annan ansåg att ett förbud var nödvändigt, så hennes förslag röstades ner. Hon 

förstod också att pinnar kunde användas till så mycket mer än att sticka ut ögonen på varandra 

med. Det blev i stället vår uppgift som pedagog att på ett smidigt sätt gå in och avstyra när vi 

ansåg att deras lekar var för farliga. Hur bekväma vi än kan tänkas vara så måste vi förstås 

alltid kunna motivera regler för våra barn så att de förstår vad som är tillåtet eller inte. Förstår 

de kan de också komma med egna slutsatser som gör att våra regler förankras bättre hos dem. 

Det är viktigt att även barnen inser att de är delaktiga i våra gemensamma beslut. Hela tiden 

handlar det om att ta ställning för eller emot när vi sätter upp våra regler. Det vi ska förhålla 

oss till är vår läroplan. Där står att  

 
vi ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr 
deras synpunkter och handlande, och samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med 
föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan(Lpfö 98/10 s. 9). 
  
 

Barnen lär sig snabbt att vi pedagoger är olika. Vissa pedagoger är mer tillåtande än andra. 

Barn kan lära sig att när Birgitta har vilan så får barnen titta på bilderna när hon högläser men 

när jag läser får de träna på att föreställa sig bilderna i huvudet och titta på bilderna efteråt. 

Att en del pedagoger hjälper till vid påklädningen mer än andra är inte heller något som 
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påverkar den pedagogiska verksamheten negativt. Det viktigaste borde vara att alla barn få 

möjlighet att utvecklas i den takt som passar just dem. Därför tycker jag att det är så svårt att 

säga nej till Emil när han klättrar upp på taket. Jag förstår att mitt tillåtande sätt mot vissa inte 

håller i längden. Alla barn är inte lika säkra på att klättra som Emil och därför innebär det en 

för stor risk att tillåta alla att klättra där. Bättre skulle då vara att erbjuda ett alternativ. 

”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter”(Lpfö 98/10 s. 7). 

 

Men när det handlar om att klättra upp på ett lekstugetak, eller snurra på en gunga handlar det 

mer om spänning och utmaning. Varför ska jag stoppa deras nyfikenhet och upptäckarglädje 

om det inte är absolut nödvändigt. Alla måste väl ha rätt att hitta sina egna begränsningar för 

att förstå vad de klarar av. Hur kan man förstå om man inte får pröva sig fram. Nu menar jag 

inte att vi ska stå och se på när ett barn i förskoleåldern utsätter sig själv eller andra för 

onödiga risker där vi vuxna med all säkerhet vet att det är farligt. Det gamla ordspråket ”bränt 

barn skyr elden” kan vi på förskolan inte fullt ut följa. Det vore omdömeslöst. På en förskola 

är vi många som måste enas om vad som är rätt eller fel.  

 

Barn är mer kompetenta än vad vi många gånger tror. Att vara steget före är inte alltid så lätt. 

Min erfarenhet säger mig att barn är kapabla att ta egna beslut och även bedöma risker. Vi ska 

finnas där som stöd och visa dem vägen tills de klarar sig själva. Men när vet vi att de klarar 

sig själva? Är det när Emil har klättrat upp på klätterställningstaket tio gånger utan att ramla 

ner? Är det då han vet sina begränsningar? Så kan det ju vara. Men om jag aldrig låter honom 

prova, hur ska han då lära sig?  

 

Etik, bemötande och förhållningssätt 
Barn har behov av att bli bekräftade. Det kan handla om att jag ska bedöma om något rätt 

heller fel, bra eller dåligt. På ett så diplomatiskt sätt som möjligt försöker jag hjälpa dem att 

komma fram till svaret själva genom att ställa motfrågor. Oftast handlar det om att bedöma 

beteenden i konfliktsituationer men det kan också ha att göra med olika prestationer som kan 

ha avgörande betydelse för deras jaguppfattning.  Vissa barn klarar bättre av tillrättavisningar 

än andra. Sara som precis lärt sig bre sin smörgås själv kan bryta ihop om jag påpekar att det 

inte behövs mer smör, medan ett annat barn inte tar åt sig alls. Författaren Espen Jerlang 

redovisar i boken Utvecklingspsykologiska teorier att psykoanalytikern och professorn i 
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barnpsykiatri Margareta Mahler (1897-1985) menar att barnet först efter tre års ålder börjar 

kunna skilja på den inre och yttre världen. Efter det kan barnet se sig själv som objekt med 

möjlighet att uppfatta sig själv som en person med en känsla för att finnas till. Med en stabil 

självuppfattning av positiva känslor kan barnet lättare stå emot senare inre och yttre krav på 

sig själv (Jerlang 2009, s.128). Med andra ord bör jag gå varligt fram med en tvååring. 

 

När det gäller mitt dilemma undrar jag om mitt förhållningssätt håller måttet på hur jag som 

en proffsig pedagog ska bete mig när jag bemöter barn på bästa sätt. Till hjälp har jag tagit 

Ingrid Pramling Samuelsson, Dion Sommer och Karsten Hundeide. Denna trio ingår i en 

grupp forskare och yrkesverksamma pedagoger som under många år har samarbetat med att 

vidareutveckla ett barncentrerat och pedagogisk arbetssätt. I sin bok Barnperspektiv och 

barnens perspektiv i teori och praktik behandlar de dessa två begrepp som lätt kan förväxlas.  

 

När det handlar om att inta ett barnperspektiv är det alltid jag som vuxen som objektifierar 

barnet. Med barnets perspektiv är barnet själv ett subjekt i sin egen värld. Då blir vår uppgift 

att tolka barnens avsiktliga handlingar och uttalanden (Pramling, Sommer & Hundeide, 2011, 

s.6). Jag förstår det som att jag intar ett barnperspektiv grundat på mina egna erfarenheter från 

att själv ha varit barn, av att tillbringa mycket tid med barn och genom att studera 

barnforskning. Barnens perspektiv har jag fått genom intervjuer och samtal där barnen 

berättat för mig varför de gör och tänker på ett visst sätt, men framför allt har jag ägnat 

mycket tid åt att tolka deras handlingar. Så när jag och mina kollegor tar beslut om vilka 

regler som ska finnas är det därför viktigt att se till båda dessa perspektiv. 

 

Malin Sundström och Ursula Schober är skådespelare och föreläsare i LEDfullhet och har 

skrivit boken Ledfullhet - lärarnas bemötande när det är som bäst. De har analyserat och 

definierat vad det är som lärarna gör för att mötet mellan barn, kollegor och föräldrar fungerar 

bra. LED står för att pedagogen är, Lekfull (med glimten i ögat, lekfull, humoristisk m.m.), 

Empatisk (lyssna, samtala, bekräfta) och Dramatiskt skådespelande (har förmåga att vända 

negativt till positivt). Det här ordet kan fungera som en signal när man ställs inför en 

problematisk situation menar dessa två författare (Sundström & Schober 2009, s. 12). Det 

låter så enkelt när de beskriver sin strategi. Jag brukar se på mitt arbete som ett servicearbete 

när det gäller att bemöta föräldrar och kollegor. Eftersom jag har arbetat med försäljning 

tidigare så har jag stött på många besvärliga situationer när en strategi som LEDfullhet skulle 

kunna fungera bra. Det spelar ingen roll hur sura våra kunder, föräldrarna är. Jag ska kunna 
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bemöta dem på ett professionellt sätt ändå. Tycker jag att mina kollegor är sura ska jag inte 

låta mig provoceras till att handla på samma sätt som dem. Det är lätt att humör smittar av sig 

bland oss vuxna. Barn är lyhörda för hur den psykosociala atmosfären är bland oss pedagoger 

och det blir lätt oro i barngruppen om vi har problem. Visst märks det när ett bemötande 

fungerar. Sundström och Schober ger en bra förklaring.  

 
– När det fungerar känner du det inom dig. Du upptäcker att du inte gnäller och tjatar och att både 
du och barnen verkar harmoniska och skrattar ofta tillsammans. Du trivs med dina kollegor och 
känner att det är högt i tak. Du tycker att föräldrarna är en tillgång (Sundström & Schober 2009, s. 
11). 

 
 

 
Den norska professorn i systematisk teologi, Jan-Olav Henriksen och hans kollega Arne 

Johan Vetlesen, docent i filosofi är författare till boken Etik i arbete med människor, kallar 

det för att ha en ”etisk-blick” då man kan se på situationer ur flera perspektiv. ”Etik handlar 

om att vara involverad och om att kunna se vad som står på spel i de situationer vi befinner 

oss i” (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 19). Att kunna inta både en närhet och en distans till 

barnens perspektiv borde vara en självklarhet men det är inte alltid så enkelt. Men för att klara 

av det är det bra att det finns olika sätt att göra det på. Ett knep för att kunna se att 

dokumentationer och lekmaterial finns lättillgängligt för alla är att själv ställa sig på knä eller 

krypa in på avdelningen för att på ett enkelt sätt ta barnets perspektiv. En annan väg att gå är 

att vara medlekare till barnen. Då jag är det får jag möjlighet att förstå vad barnen för tillfället 

är intresserade av. Jag kan då alternera mellan att se barnen på nära håll och att ta ett steg 

tillbaka och få möjlighet att reflektera och bemöta dem på ett genomtänkt sätt.  

 

 När jag frågar Emma om hon tycker att det är roligt att snurra på gungan svarar hon mig att 

hon aldrig har provat men att hon skulle vilja prova. Beror det på att hon inte har kommit på 

tanken eller beror det på att hon har förlikat sig med våra regler? Ingen av oss vuxna i 

förskolan har naturligtvis uppmuntrat henne till det eftersom vi har enats om att det är en 

riskfaktor i leken. Men hur mycket jag än anstränger mig har jag svårt att se hur det kan vara 

farligt för en fyra-femåring att snurra på gungan. Jag önskar att jag kunde uppfylla Emmas 

önskan att få snurra på gungan men hur skulle det gå till. Jag vill absolut inte uppmuntra 

någon till att göra något farligt. Emma är bara fyra år. Gunilla Guvå, förskolepsykolog och 

författare till boken Vi och våra dagisbarn menar att det är en viktig del av fyraåringens 

utveckling att vara olydig och busa och att det kan vara en tillgång i livet. ”För utan förmågan 

att ställa till bus och gå över gränser sker ingen utveckling” (Guvå 1990, s. 88). Jag tolkar det 



	   	   	  
	  

	   18	  

som att hon med det menar att fyraåringen samtidigt som han/hon möter på motstånd också 

utmanar sin omgivning att motivera varför denna gräns som överträtts kommit till och varför. 

Jag kan tänka mig att mycket av fyraåringens ”bus” beror på hans/hennes oförmåga att hålla 

isär verklighet och fantasi. Jag har inga problem med att förstå att det kan vara svårt att 

komma ihåg att man inte får snurra på gungan om man leker att man är på ett nöjesfält eller 

springa i korridoren, som om man just klivit på ett en raket som ska ta en till månen den 

vägen. Jag kan tänka mig att själv kliva på samma raket och springa med längs korridoren i 

tron att vi far fram högt över molnen. Men kan jag tillåta mig det? Är jag så trygg i mig själv 

att jag kan låta mig hänföras så gränslöst? Nej, inte inomhus i alla fall. Men utomhus skulle 

det vara helt okej enligt mina värderingar. Som en vuxen och ansvarskännande pedagog har 

jag förmågan att förutse riskerna med att springa omkull barn och vuxna som kommer i min 

väg. Därför blir det också möjligt för mig att ge barn de verktyg som behövs för att utvecklas 

åt rätt håll, utan att springa omkull någon. Jag blir en medlekare som hjälper dem att se 

möjligheten att fortsätta leken på ett mindre riskfyllt sätt, gärna utomhus.  

I omsorgen av barn ingår så mycket. Några av de viktigaste ingredienser i vårt bemötande av 

andra människor är inlevelse, kärlek och omsorg.  

 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och 

hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska 

lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst 

genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder (Lpfö 98/10, s. 4). 

 
En fråga som man kan ställa sig är om alla passar att arbeta som förskolepedagog eller 

förskollärare. Jag citerar Gunilla Guvå: ”Utan lekfullhet blir det inte särskilt roligt att vara 

dagisfröken”(Guvå 1990, s.94). Och utan en förskolepedagog som är lekfull skulle det inte 

vara roligt att vara förskolebarn, anser jag. Oavsett hur det ligger till med den saken så 

förväntas jag ha ett barnorienterat pedagogiskt förhållningssätt. Jag gissar att barnperspektiv 

och barnens perspektiv blir aktuella i ett barnorienterat förhållningssätt men tar hjälp att bena 

ut detta begrepp med hjälp av boken Att möta ett barn - Ett barnorienterat arbetssätt från 

ideologi till metod som psykologen och psykoanalytikern Pier-Giorgio Bertolani och Tomas 

Andersson, sakkunnig inom barnomsorg och aktionsforskning har skrivit. Deras kunskaper 

grundar sig på studier i Italien. 
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Det är med hjälp av den vuxna människans seende som barnen blir till. Det är med den vuxna 
människans stöd och engagemang som barnet kan växa (Bertolani & Andersson 1998, s. 56). 

             

Vårt förhållningssätt påverkas av den människosyn vi har. Den kan se olika ut. Det ena 

synsättet förklarar Bertolani och Andresson, består av att vi pedagoger ser barnet som en 

produkt av den miljö han eller hon lever i, där biologiska arv och medfödda anlag ska styras 

efter samhällets värderingar? Med ett sådant synsätt, menar de vidare, kommer barnet till 

världen som ett oskrivet blad eller en tom bägare som ska fyllas på och därmed blir min 

uppgift som pedagog att förmedla kunskap till barnet (Bertolani & Andersson1998, s. 57). 

Många med mig har med all säkerhet växt upp i en skola med ett sådant synsätt. Det var bara 

att rätta sig i ledet och egna initiativ var inte uppskattade. Det var ett synsätt som vi själva tog 

över och som pedagoger förde vidare under många år genom att mata barnen med det vi ansåg 

var viktigt att kunna. Det spelade mindre roll om det var av intresse för dem just då.  

 

För femton år sedan arbetade jag under en tioårsperiod på en Reggio Emilia inspirerad 

förskola. Den pedagogiken tilltalade mig eftersom barnet då ses som någon som är kompetent 

och nyfiken och där vi pedagoger är medforskare och tillsammans med barnet hittar svaren på 

frågor. Med dessa erfarenheten och den läroplan vi idag har är jag inte främmande för den 

andra människosynen som Bertolani och Andersson presenterar, där barnet betraktas som ett 

aktivt påverkande subjekt i växelverkan med omvärlden. Vi pedagoger får då en helt annan 

roll där det blir viktigare att ge barnen en inlärningssituation istället för att vara en 

kunskapsförmedling för barnet (Bertolani & Andersson1998, s.61). Jag tar med mig dessa 

värderingsgrunder när jag reflekterar vidare över mitt dilemma.  

 

Om nu barnet ser klätterställningen och gungorna som platser att utforska som vilket material 

som helst, så måste det bli min uppgift att även där vara en medforskare eller medlekare till 

barnet. Nu blir det svårt för mig att klättra i klätterställningen eller få plats i en gunga men jag 

ska finnas där och ge stöd istället för att hindra. Kanske handlar det om att stödja dem i ett 

beslut där vi tillsammans kommer fram till att det är för farligt att fortsätta aktiviteten eller i 

förståelsen att taket inte är till för att klättra på utan för att skydda huset mot regn och snö.  
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Regler och gränser 
Även om inte alla regler är befogade måste det väl ändå finnas regler och gränser som barnen 

lär sig rätta sig efter? Jo, det är självklart. Hur skulle det annars se ut? Ingen ordning alls. Men 

hur framför man dem så att barnen förstår? Jag blir alldeles matt när jag tänker på allt tjat som 

jag har utsatt barn för. Både som pedagog och förälder. Många gånger har det handlat om 

kommandon i stället för kommunikation. Prata inte med mat i munnen! Vänta på din tur!  

Spring inte! Ibland blev jag så trött så att jag bara föste barnet längst bak i kön när han eller 

hon försökte tränga sig. Det blir ju både trevligare och hållbarare att ställa frågor som gör att 

barnen får tänka själva. Ingen mår bra av en massa pekpinnar, varken den som ger eller får. 

Karin Persson Gode berättar i sin bok Lärande lek i utemiljö att, ”I leken lär sig barnen leva 

livet. I alla lekar finns det regler att följa och det är viktigt att alla barn är med på de regler 

som bestäms” (Persson Gode 2011, s. 13).  Visst är det så att alla måste vara med på de regler 

som finns. Gäller det regler i lekar och spel går de att ändra efter behov. Ett litet barn kanske 

bara kan komma ihåg en regel medan ett större barn kan förhålla sig till flera regler samtidigt. 

Det viktiga är bara att vi är överens innan vi börjar leken eller spelet. 

 

När jag tillsammans med andra pedagoger på förskolan bestämmer vilka regler barnen ska 

förhålla sig till är vi alla rörande eniga om att där ska finnas få men tydliga. Få för att de ska 

bli lätta att komma ihåg. Tydliga för att vi ska undvika några missförstånd. Det låter som den 

enklaste sak i världen. Men vilka ska då dessa regler vara som vi alla kan enas om? Eftersom 

regler är ett begrepp inom juridiken blir det lätt att man sammankopplar dem med lagar. Man 

kan säga att lagar, regler och normer är något vi skapar tillsammans i ett socialt sammanhang. 

Det blir viktigt med väl genomtänkta normer. Barnen som är på förskolan ska vara med och 

utveckla ett demokratiskt arbetssätt där normer för samvaron hålls vid liv.  I vår läroplan står 

att: ” Vi ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna 

diskutera regler och förhållningssätt (Lpfö 98/10). Först kanske det är bra att bena ut var 

skillnaden är mellan regler och gränser? För att få hjälp att förstå skillnaden mellan de här två 

begreppen börjar jag med att fråga min sjuttonårige son som lever i en zon mellan att vara 

barn och vuxen och hör efter vad han har för uppfattning. Efter att ha tänkt efter en stund 

svarar han mig, 

 

– Regler är sån´t man inte kan bryta mot utan att det blir konsekvenser. Gränser 

har med moral att göra. 
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En följdfråga på hans svar blev förstås vad han tyckte var en skälig konsekvens för en 

femåring som bröt mot regeln att klättra upp på ett klätterställningstak? Han svarade att det är 

svårt att hitta en lämplig konsekvens till ett så litet barn. Jag kan inte annat än hålla med. Det 

ända man kan göra är att vädja till barnets egen förståelse av den konsekvens som blir om han 

eller hon ramlar ner. Att utöva ett time-out straff liknande skamvrå ser jag inte som något 

alternativ eftersom det är ett sätt att få barnet att känna sig kränkt. Jag lämnar begreppet regler 

tillsvidare och koncentrerar mig på gränssättningar där också förhållningssätt ingår.  

 

En person som vet mycket om barnuppfostran är den danske familjeterapeuten och författaren 

Jesper Juul. Han har kommit att bli en ikon för många föräldrar genom sin bok Ditt 

kompetenta barn som utkom 1997 och banade väg för många intressanta samtal kring 

förskolans syn på delaktiga barn. En annan av hans många böcker, är Här är jag! Vem är du? 

där han i första hand vänder sig till föräldrar som är osäkra på hur de ska uppfostra sina barn. 

Jag anser att det han tycker även kan vara relevant för oss pedagoger i förskolan att känna till. 

Vi behöver inte svälja allt han säger men jag vet att han har stor del i hur barn i dag blir 

uppfostrade i hemmet. I boken menar Juul att det kan ta lång tid för ett barn att hitta sina egna 

gränser. Under tiden är det vi vuxna som leder dem på vägen fram i livet. Barnen mår bäst om 

det är vi vuxna som bestämmer. Juul är noga med att framhålla att det också är beroende på 

hur vi gör det. Det finns nämligen många olika sätt vi kan gå till väga på när vi bestämmer. Vi 

kan välja mellan att bestämma diktatoriskt, demokratiskt, fyrkantigt, flexibelt eller växlande 

som vinden (Juul 1998 s.11). Jag hoppas att Juul skulle se mig som en flexibel men samtidigt 

demokratisk vuxen som lyssnar till barnens behov och vad de har att säga och inte ser mig 

som någon som är rädd för att ta beslut. Om jag i stället valt ett diktatoriskt tillvägagångssätt 

och bett Emil och Kalle att genast sluta upp att klättra på taket och gå ner därifrån hade ett 

sådant handlande lämnat oss, både dem och mig själv, med en känsla av olust grundad på en 

saknad av insikt i varandras perspektiv på situationen. Det skulle bli som ett tomrum mellan 

oss där ingen av oss förstod varandra. När jag nu istället gör mitt yttersta för att förhålla mig 

demokratiskt inställd till dem och vara lyhörd för hur de tänker, är det då lättare för mig att 

vara konsekvent i mitt handlande? Det skulle innebära att jag handlar och tar beslut på samma 

sätt mot alla barn, oavsett ålder eller kunskapsnivå.  

 

Juul menar att det finns två typer av gränser. De generella och de personliga gränserna. De 

generella gränserna är de normer en kultur står för. Förskolan är en kultur likt ett 

miniatyrsamhälle där barnen stimuleras att utveckla en demokratisk tillvaro, där vi har våra 
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generella gränser och ramar att förhålla oss till. Enlig Juul var det enklare att motivera gränser 

för barn förr i tiden. Det kunde räcka med att säga ”så gör man bara inte”. Så nöjde sig barnen 

med det. Nu är det inte så längre, varken hemma eller hos oss på förskolan (Juul 1998, s.28). 

Vi vet att barnen har rätt att få en motivation till varför man inte ska göra si eller så. På 

förskolan handlar det oftast om att vi ska lära barnen förhålla sig till andra människor genom 

att visa hänsyn och respektera varandra. Juul menar vidare att ser vi till de personliga 

gränserna styrs dessa av den vuxnes personlighet, temperament, bakgrund och värderingar 

(Juul 1998, s.33). Låt säga att jag missar poängen med att se det pedagogiska i barnens 

aktivitet och struntar fullkomligt i hur de reagerar när jag bara kliver in och avstyr något som 

barnen är fullt upptagna med, bara för att det verkar farligt. För barnen som är mitt inne i en 

lek eller ett äventyr, där det kanske handlar om att göra som Spindelmannen eller Karlsson på 

taket, kan ett sådant beteende uppfattas som störande och oförståligt. När jag nu ser det ur 

barnens perspektiv och ser på situationen ur detta perspektiv framstår det med en sådan 

självklarhet att det handlar om att inte ta barnens lek på allvar. Att inte visa respekt för deras 

lek och utforskande strider mot den värdegrund vi ska förhålla oss till, där alla människors 

vilja måste respekteras. Om det inte är en omedelbar risk för fara är det bättre att starta en 

dialog kring det barnen är sysselsatta med och inte förebrå dem för att ha glömt bort eller 

förbise en regel som för dem kan framstå som svår att förstå. Istället för att barnen går i 

försvar över något som skapar förvirring kan vi uppnå en större förståelse för vår åsikt. 

Genom att också lyssna till deras åsikter får vi pedagoger en större förståelse för varför 

barnen handlar som de gör. Jag tror att barnen tillsammans med oss vuxna kan lära sig att inse 

när det är möjligt att snurra på gungan och samtidigt förstå när det utgör en säkerhetsrisk. På 

så sätt blir de medvetna om var deras egna gränser går. Vi pedagoger finns dessutom alltid i 

närheten och kan ha ett vakande öga och hjälpa till där det behövs. Utan tråkiga 

pekfingeranvisningar.  

 

När jag berättar om mina tankar kring regler för mina kollegor stannar det ibland vid att vi 

tycker olika och måste enas. För att få möjlighet att förstå mitt dilemma bättre tar jag hjälp av 

forskaren i pedagogik, Klara Dolk, som är författare till boken Bångstyriga barn - makt 

normer och delaktighet i förskolan och ser vad hon säger om saken. Hennes bok baserar sig 

på hennes doktorsavhandling med samma namn. Några av de pedagogerna som är med i 

hennes undersökning menar att det är bra med ett gemensamt förhållningssätt av oss på 

förskolan när det gäller rutiner, och då tillsammans med tydliga konsekvenser och ramar. 

Samtidigt menar dessa pedagoger att det kan försvåra dialogen mellan barn och vuxna när 
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barnen inte vill som oss pedagoger och istället strävar åt ett annat håll. Fokuserar vi 

pedagoger på konsekvensen låser vi oss inför improviserade lösningar på problemet (Dolk 

2013, s. 227). Att ett barn vägrar att ligga på sin madrass när vi vilar är kanske svår att 

jämföra med att någon inte bryr sig om ifall det är farligt att klättra upp på ett 

klätterställningstak. Men problemet hur jag får barnet motiverat att göra som jag vill kvarstår. 

Dolk nämner vidare att det inte är så lätt för oss pedagoger att ändra på regler som varit 

självklara under en lång tid. Även om vi pedagoger, berättar Dolk, är delaktiga i de normer 

som finns på förskolan, kan vi vilja ändra på de, ofta strikta ramar som finns, vilket inte alltid 

så enkelt. Att handla nyskapande och fortfarande anses som en professionell pedagog är en 

begränsad möjlighet (Dolk 2013, s.228). Att våga ifrågasätta regler borde ses som är proffsigt 

och nytänkande, anser jag. Det borde uppskattas och ses som ett tecken på intresse för sitt 

arbete. Tänk om fler skulle våga säga sin åsikt. Det kan vara svårt att ändra på regler som har 

funnits som självklara i många år om inte alla är villiga att omvärdera dem.  

 

Det kan vara intressant att undersöka vad filosofen Aristoteles hade för tankar kring regler? 

Bernt Gustavsson, lärare i pedagogik har skrivit boken Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer 

i historisk belysning. Där berättas att Aristoteles inte avvisar regler eftersom de kan vara 

resultat av goda beslut. Men att det inte är tillräckligt för att bedöma enskilda situationer. Då 

behövs ett gott omdöme (Gustavsson 2009, s. 166). Jag tolkar det som att han menar att ett 

beslut inte ska tas generellt. Det är ett svårt beslut att hindra barn från att ägna sig åt något 

som upptar hela deras intresse. Om jag tolkat Aristoteles kunskapsfilosofi rätt innebär det att 

jag måste ta hänsyn till varje enskilt barns handlande innan jag avbryter en pågående aktivitet. 

Jag vill göra det så smidigt som möjligt genom att få dem att själva inse risken med 

aktiviteten. 

 
                      Hur ska man i praktiken veta vad som är ett gott handlande? Det goda kan endast göras i relation 

till rätt person, i lämplig utsträckning, vid rätt tidpunkt, med ett riktigt syfte och på ett lämpligt sätt 
(Gustavsson 2000, s.168).  

 
 

                   Jag tolkar det som att mitt dilemma är och alltid kommer att förbli ett dilemma. Varje dag 

måste jag ta ställning till hur jag ska handla mot Emil, Kalle, Nils, Emma, Anders och alla 

andra barn som jag möter på förskolan. Det Emil gjorde igår ser annorlunda ut i dag och 

imorgon. Jag måste ta ställning till varje enskild situation. Maria Hammarén skriver i sin bok 

Skriva att det krävs stor yrkesskicklighet för att hantera en oförutsedd situation. Det spelar 

ingen roll om man har arbetat länge. Det som är viktigt är att man har förmåga att reflektera 
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över det oförutsedda (Hammarén2005, s.17). Jag tolkar det så att om jag inte reflektera över 

hur jag har hanterat en liknande situation tidigare sker ingen utveckling i min syn på 

problemet och risken att jag handlar som vanligt är stor.  

 

                   När jag nu vet hur Juul resonerar förstår jag att det kan vara svårt att följa de regler som vi på 

förskolan gemensamt satt upp. Det är så många faktorer som spelar in i hur gränserna följs. 

Juul nämner att den personliga gränsen påverkas av personens humör. Det låter i mina öron 

som oproffsigt när det gäller oss pedagoger men visst är jag benägen att hålla med om att 

stress i kombination med dålig sömn kan få vem som helst att reagera på ett sett som inte är 

föredömligt. 

 

En annan person med lång erfarenhet inom gränssättningar är psykologen och författaren 

Bengt Grandelius. Han ger råd till föräldrar hemsidan Allt för föräldrar - Din familj på nätet 

ett forum som når ut till många av våra föräldrar och säkert efterföljs av en del. Han menar att 

gränser är viktiga och förklarar det med dessa ord:  

 
                      Att inte sätta vissa gränser är att förbise en väsentlig aspekt av barnens liv och förutsättningar för 

deras växande. Det är som att ge dem ett livsrum utan väggar, det blir ”svårmöblerat” (Grandelius 
2013).  

Han fortsätter: 
Det är barns rätt och natur att utforska och också överskrida uppsatta gränser. Det är livsmodets 

karaktär. Precis på samma sätt som idrottsmän, äventyrare och ”våghalsar” på olika sätt tänjer, 

utmanar och spränger gränserna för det möjliga. Sådana gränsöverskridanden får ökad effekt 

genom att vi ”vanliga dödliga” säger att det är omöjligt eller att vi som vuxna säger att man inte 

får. Först när gränsen är satt blir det meningsfullt att överskrida den, för att prova dess hållbarhet 

och värde (Grandelius i Allt för föräldrar AB, 2013). 

 

De orden känns igen från Gunilla Guvå som jag tidigare nämnde. Utan överskridande ingen 

utveckling. Pier-Giorgio Bertolani och Tomas Andersson talar om barnets autonomi eller 

rätten till självbestämmande och hur viktig den är tillsammans med identiteten och 

förvärvandet av färdigheter. Med hjälp av erfarenheter av förtroende och tillit till sin egen 

förmåga. Autonomien hänger ihop med önskan att upptäcka och utforska (Bertolani & 

Andersson 1998, s. 42). Min essä handlar inte om alla former av regler och gränssättningar. 

De är koncentrerade till de som har att göra med den motoriska utvecklingen.  
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Kropp och kunskap 
Den franska filosofen Maurice Merleau-Ponty var den som var först med att ge kroppen både 

en plats och en betydelse i vår syn på kunskapen. Han menade att kroppen skulle ses som 

något existentiellt. Med hjälp av hans tankar och efterforskningar har vi fått ett vidgat 

kunskapsbegrepp där vi idag förstår att kunskap inte bara är en intellektuell angelägenhet eller 

bara styrs av vårt medvetande. Hans arbete med att undersöka sambandet mellan vår kropp 

och vår kunskapsförmåga har fått ett uppvaknande intresse idag eftersom vår självuppfattning 

och kunskap anses relaterat till kroppen. Kropp och medvetande står i en nära relation till 

varandra. ”Jag kan, alltså är jag till” är hans alternativ på filosofen René Descartes kända 

uttryck ”jag tänker, alltså är jag” (Gustavsson 2000, s.74-76). Kunskap är vår samlade 

kapacitet, där de kroppsliga förmågorna ingår.  

 

Hur ser då barnens olika rörelsebehov ut? Vi är olika personligheter med olika intressen redan 

från det vi är små. Det lilla nyfödda barnets första kontakt med omvärlden sker via de som 

står barnet närmast, vanligtvis är det föräldrarna. Barnets kroppsuppfattning börjar med att de 

tittar och leker med sina egna händer för att senare övergå till att undersöka sina föräldrars 

ansikten och kroppar. Genom att se sin egen spegelbild förstår barnet att det är sig själv de ser 

menar Ylva Ellneby i sin bok Barns rätt att utvecklas. Hur sedan jaget utvecklas har att göra 

med hur barnet uppfattas av omgivningen. ”Alla sinnen är aktiva, men i fokus för att uppleva 

sin kropp står ändå den motoriska aktiviteten  ” (Ellneby 2007, s.36). Mitt minne från när jag 

själv var liten och lärde mig klättra i träd har säkert haft en avgörande betydelse för min syn 

på min självbild. Även den gången min pappa och jag klättrade upp för stupet stärktes min 

själkänsla. ”Kropp och medvetande står i en nära relation till varandra. Att kunna innebär att 

kunskapen redan finns i den fysiska aktiviteten och i kroppens rörelser”( Gustavsson 2000, s. 

74). Men för att barnet ska ”kunna” blir det i mina ögon ett måste att också få möjlighet att 

praktisera för att bli medveten om den kunskap som tillägnas. Emil har många gånger klättrat 

upp på taket och vet hur han ska använda sina armar och ben för att ta sig upp på säkrast sätt. 

För barnen som står nedanför innebär det också att få kunskap via andra kroppsliga organ som 

ögon och öron och även munnen använder de genom att kommunicera med varandra när de 

iakttar Emil och hjälper Kalle. Kunskapen når dem alla med hjälp av kroppen tillsammans 

med deras medvetande.  

 

Personligheten formas utifrån gener vi ärvt från våra föräldrar och den miljö vi växer upp i. 

Lever barnet i en familj som är ute i naturen mycket eller utövar idrotter så blir det naturligt 
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för barnet att fortsätta leva så även senare i livet. Många är vana vid ett mer stillasittande liv, 

framför datorer och tv-apparater, och vi förflyttar oss mer med hjälp av bil. Det händer att 

barn upp till fem års ålder åker vagn till och från förskolan. Inte för att barnen behöver, utan 

för att föräldrar har bråttom. De och alla andra barn behöver få möjlighet att röra sig mycket 

hos oss på förskolan. Inga regler eller gränser får hindra deras rörelsefrihet. Men hur tillåtande 

vi än är tror jag alltid att det kommer vara så att en del människor letar efter mer spänning och 

utmaningar i livet än andra. Grandelius ger exempel i mitt citat ovan, på överskridande 

idrottsmän och ”våghalsar” som utmanar och tänjer gränser. Kanske börjar det med 

utmaningar som i min berättelse, med att de vill klättra högst upp på klätterställningens tak för 

att senare i livet bestiga bergstoppar, hoppa fallskärm eller balansera på en lina över 

Niagarafallet. Andra människor nöjer sig kanske hela livet med att titta på och istället ägna sig 

åt mer jordnära aktiviteter. Vi är olika. Men alla måste få samma förutsättningar att utveckla 

sina intressen när de är hos oss på förskolan. 

  

När killarna i klätterställningen klättrar upp på taket utmanar de sin egen motoriska förmåga. 

Dessutom, som jag anser är minst lika betydelsefullt, så använder de sig av problemlösning. 

Genom att putta på Kalle och hämta en pall för att han ska nå upp hjälps de åt. Samarbete och 

förmåga att leva sig in i en annan persons situation är några av våra viktigaste strävandemål i 

vårt arbete med värdegrunden, och något som vi brukar uppmuntra. Men när det handlar om 

att bryta mot de regler vi satt är det inte alltid lika välkommet. Kanske skulle vi i stället stödja 

deras vilja att kunna så att de vågar ge sig an utmaningar som utvecklar och stärker deras 

självkänsla.  Det kan ju ses som självklart men hur kan vi få dessa två pusselbitar av omsorg 

och utmaning att falla samman utan att störa deras utveckling? 

  

Utemiljö 
Hur gör jag med Emma som gärna vill snurra? Det är ett riktigt svårt dilemma för mig. 

Antingen använder jag mig av min annars så närvarande handlingskraft och går med Emma 

till gungorna och låter henne snurra så länge hon vill. Det har jag gjort förut med den 

påföljden att någon av mina kollegor höjer pekfingret mot mig. Det är ingen önskvärd 

situation. En annan lösning på dilemmat kunde vara att hon och jag tillsammans med några 

andra barn går till en närliggande lekplats där det finns några gungor som kan innebära ett 

undantag till regeln. Man kan ligga på dem, hänga upp och ner och absolut snurra på dem. 

Svårare än så behöver det inte vara. Hemma har vi ibland andra regler än på förskolan så 

därför kan det också vara möjligt med olika regler i en lekpark än på förskolegården. Tror 
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eller önskar jag. Kan jag som ska vara en bra förebild bestämma en sådan sak? Betyder det i 

så fall att jag är en sådan där busig pedagog som har barnasinnet kvar? Vad säger min 

arbetsmoral om det? Nej! Det går inte! Så kan man inte göra, riktigt skriker det till svar inne i 

mitt huvud. Här måste jag vara konsekvent. Så är det bara. Det spelar ingen roll att jag känner 

till att det är bra att snurra eftersom det stimulerar det vestibulära systemet som lär barnet att 

organisera sinnesintryck. Jag får erbjuda barnet ett annat sätt att träna upp sitt vestibulära 

system. Kanske låta barnen hänga i mina armar medan jag snurrar runt dem. Det är nog ännu 

skojigare än att snurra på en gunga, gissar jag. 
 

När barnet är tre år vill det gärna snurra berättar specialpedagogen Ylva Ellneby i sin bok 

Barns rätt att utvecklas. Hon uttrycker sin oro för att vi överbeskyddar våra barn och ser det 

som resultat av EU-direktiv och även hon saknar många av de lekredskap som fanns innan 

dessa regler kom någon gång i början på detta århundrade. Nu finns det inte många 

snurrleksaker för barn i förskoleåldern.  

 
Visst är det viktigt att barn och pedagoger och framförallt föräldrar är trygga med den 

utemiljö som erbjuds på förskolan. Utan den tryggheten blir det lätt att ta till regler som 

kanske inte skulle behövas. Samtidigt är det också viktigt att det finns utmaningar för alla 

barn oavsett ålder. Men det ena behöver inte utesluta det andra. I Reggio Emiliapedagogiken 

brukar man tala om att miljön runt ett förskolebarn är den tredje pedagogen som ska stimulera 

barnen att leka och utforska. Med hjälp av en miljö som utmanar och stimulera blir det en 

självklarhet för barnet att testa sin kropps begränsningar. I min första berättelse beskriver jag 

hur jag missnöjt betraktar den utemiljö som finns på vår förskola och konstaterar hur torftig 

den är. Att sätta upp mobila paviljonger är en kortsiktlig lösning som knappast är ett billigt 

alternativ att bekämpa den växande bristen på förskoleplatser. Ser jag på problemet ur ett 

metaperspektiv är det här en utemiljö som blir allt vanligare för många förskolebarn idag. Där 

man glömt bort hur viktig utemiljön är för barnens grovmotoriska utveckling.   

  

Jag läser i lärarförbundets senaste tidning Förskolan (2013, nr.8. s.18) att regeringen har en 

utredning ute på remiss till Sveriges kommunala förskolor. Den heter, Fria att leka och lära, 

ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolorna. ”De vanligaste skadorna är 

blåmärken, frakturer och öppna sår. Fler pojkar än fickor skadas i förskolan”(SOU 2013:26). 

Är pojkar mer livliga, kanske? Man är noga med att poängtera att meningen med den här 

undersökningen inte är hindra barns rätt till att vara fria att leka och lära. Man vill bara öka 
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säkerheten så att barn och vårdnadshavare kan känna sig trygga med den miljö vi har på våra 

förskolor (SOU 2013, s.21). Man berättar vidare att antalet olyckor har minskat dramatiskt de 

senaste femtio åren, vilket känns betryggande. Det glädjer mig att avsikten inte är att begränsa 

barnens utforskarglädje mer än som det redan är och jag ser fram emot att man ser över 

förskolemiljön om det betyder att barnen får fler utmanande lekmiljöer än det finns nu. I 

remissen beskrivs också risken med en för tillrättalagd miljö och fördelarna med en naturlig 

miljö, som också antas stimulerar barnen till en mindre riskfylld lek. Det i förlängningen 

borde resultera i tryggare pedagoger, och färre regler. 

 

Slutord 
Syftet med min essä har varit att hitta nya vägar att hantera regler och bedöma om de behövs 

eller inte. Genom min essäskrivande har jag fått möjlighet att använda mig av många olika 

perspektiv som har hjälpt mig att inse vikten av att se över de normer och värderingar som 

existerar bland oss pedagoger som arbetar på förskolor. I första hand måste vi se till barnets 

säkerhet men också deras vilja att lära. Istället för att säga nej kan jag erbjuda ett likvärdigt 

alternativ. Mina berättelser gestaltar dilemman som alla består av ställningstagande som är 

grundade på mina personliga erfarenheter och den praktiska kunskap som jag har finns inget 

rätt och fel som inte går att ha en dialog kring. Om jag inte är enig med mina kollegor ska jag 

inte vara rädd för att ifrågasätta våra gemensamma normer och värderingar och föreslå en 

revidering. Samtidigt som jag måste ta hänsyn till att vi pedagoger ibland har olika 

människosyn. Det är i interaktion med andra som regler och gränser upprätthålls. Där vi hela 

tiden måste ta hänsyn till barnens åsikter och rätt till delaktighet. 

 

Genom att jag har använt en fenomenologisk metod har jag kunnat inta ett reflekterande 

perspektiv på mig själv både som objekt och subjekt. Normalt har jag inga svårigheter med att 

sätta gränser eftersom de står för mitt etiska och moraliska tänkande men när det gäller regler 

blir det genast svårare. Jag har med hjälp av litteraturen försökt komma fram till varför jag har 

så svårt att tillrättavisa barn. Det hart tillsammans med litteraturen fått upp ögonen på mig hur 

viktigt det är att stanna upp och försöka se på situationen ur barnets perspektiv. En av mina 

frågor var om barn blir trygga av konsekventa pedagoger. Jag har kommit fram till, med hjälp 

av litteraturen att jag genom att alltid vara öppen för en dialog med barnet visar hänsyn och 

respekt för deras åsikter och behov och på ett demokratiskt vis redogör för mina egna åsikter. 
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Eftersom alla barn är olika måste jag vara noga med att uppmärksamma hur varje barn tar 

emot mitt bemötande. De flesta barn vill samarbeta och anpassa sig till det vi på förskolan 

bestämt eftersom de vill bli accepterade och omtyckta. Men jag har också sett många barn 

som trotsar regler och gränser för att få bekräftelse. Även om bekräftelsen inte är positiv så 

upplevs den som bättre än ingen alls. 

 

På frågan om jag kan vara mer tillåtande än min kollega är svaret när det gäller gränser, ja. 

Det är viktigt att ha förståelse för att vi pedagoger har olika erfarenheter som avspeglar sig i 

våra åsikter. Vi måste ibland handla utanför gemensamma normer för att uppnå vad vi anser 

är barnets bästa. Det kan bero på att vi har olika toleransnivå. 

På min fråga vilka signaler jag sänder ut om jag själv är ”busig” har jag kommit fram till att 

barnen ser oss som olika individer med olika personligheter som de lär sig acceptera. 

Eftersom det var en komplimang så utgår jag från att deras förtroende, som svar på nästa 

fråga, inte påverkas negativt. När jag är ”busig” handlar det om att jag skojar och leker med 

barnen på ett kontrollerat och medvetet sätt. Det kan handla om att vi brottas, jagar varandra 

eller hittar på tokiga sånger och berättelser. Även om det är svårt att sätta fingret på vad 

barnen menar med bus så gissar jag att det handlar om sådant som berikar deras vardag. Jag 

vet var deras gräns går och med vilka barn jag kan ”busa” och de vet hur de kan ”busa” med 

mig. Det är som i deras lek, ett givande och tagande.  

 

Om jag ser på mitt dilemma ur ett metaperspektiv handlar min essä om respekten för andra 

människors viljor och behov. Hur jag bemöter barn och vuxna är något som jag alltid måste ta 

ställning till. Det är ett val jag måste göra. Ibland blir det bra, ibland mindre bra. Som 

förskolepedagog och medmänniska måste jag alltid sträva efter att göra mitt bästa. Genom att 

reflektera över mitt handlande kan jag alltid utvecklas och förbättra min yrkesskicklighet.
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