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Abstract 

Our essay starts with two self-experienced stories where we describe how we as pedagogues 

act when children do not behave as we wish. We examine the different perspectives that can 

influence us pedagogues to act as we do. Our narrative about Kevin, seven years old, shows 

how he is excluded from his school mates as they perceive him as disruptive. Also the 

narrative about Pelle six years old is about his dislike of an activity he is forced to attend 

against his will. 

     The study is based on a hermeneutical method where, through the interpretation of 

different perspectives, we discuss several aspects that affect us in our actions. The 

perspectives we have chosen to highlight are treatment of children, organization, power 

structures, communication and reflection. 

     Our narratives differ from each other in the way that the recreation instructor Ulrika has no 

mandate over her situation on this particular day she helps as an extra support in a class at 

school. However Annica as regular pedagogue at the preschool owns and control her 

situation. 

     We reflect about the interaction of our perspectives with each other and problematize them 

in a context. We clarify that different aspects interact with each other. In our essay we point 

out the importance of reflection for pedagogues in order to be able to see their own approach 

and how they handle and communicate with each other and with the children. We interpret 

our narratives by using the different theories. 
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Sammanfattning  

Vår essä tar sin början i två egenupplevda händelser där vi beskriver hur vi pedagoger agerar 

när barn inte gör som vi önskar. Vi undersöker olika perspektiv som kan påverka att vi 

pedagoger agerar som vi gör. Våra berättelser handlar om Kevin sju år, som blir exkluderad 

från sina klasskamrater när han upplevs som störande och Pelle sex år som trots sin motvilja 

till en aktivitet ändå måste följa med. 

     Undersökningen bygger på hermeneutisk metod där vi genom tolkning av våra berättelser 

och olika perspektiv på det egenupplevda reflekterar över aspekter som påverkar oss i vårt 

agerande. Perspektiven vi valt att synliggöra är bemötande, organisering av arbetet, 

maktstrukturer samt kommunikation och reflektion. 

     Våra berättelser skiljer sig från varandra på så sätt att Ulrika inte förfogar över situationen 

eftersom hon som fritidspedagog just den här dagen får rycka in som stöd i en klass i skolan. 

Annica som är ordinarie pedagog på förskolan äger dock sin situation. 

     Vi reflekterar över våra valda perspektiv och hur de samspelar samt problematiserar dem i 

ett sammanhang. Vi tydliggör att dessa aspekter interagerar med varandra. I essän poängterar 

vi reflektionens betydelse för att pedagoger ska få syn på sitt eget förhållningssätt och hur de 

bemöter och kommunicerar med varandra och med barnen. Med hjälp av olika teorier gör vi 

kopplingar och tolkar våra berättelser. 
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Du är inte min fröken - Ulrikas berättelse 

Idag ska jag börja lite tidigare för att vara med som stöd i en årskurs etta. Sofi som i vanliga 

fall brukar vara med och stödja klassen ska iväg på ett möte. Sofi tyckte att det var bra om jag 

kunde hoppa in eftersom jag har de flesta av barnen på mitt fritidshem. Det är speciellt en 

pojke som behöver extra stöd och han går på min avdelning så jag känner honom väl.  

     Det ringer in och barnen kommer in i klassrummet. Några barn stannar till och frågar vad 

jag gör där. Jag berättar att Sofi är på möte och att då fick jag komma till klassen som lite 

hjälp. En pojke som hört vad jag sagt flinar lite och säger: ”Jaha, du ska vara med Kevin”, sen 

går han och sätter sig. Jag vet inte riktigt hur jag ska svara, men behöver inte fundera länge. 

Lena, som är huvudansvarig pedagog, berättar när alla barn har kommit in, att jag ska vara 

med i klassen istället för Sofi. 

     När jag tittar bort mot Kevin möts våra blickar och han vänder snabbt bort huvudet. Jag ser 

att det finns en ledig stol bredvid honom så jag går bort och sätter mig. ”Det ska bli riktigt 

roligt att få vara med er här idag”, säger jag glatt. Han svarar med sur ton: ”Du är inte min 

fröken”. Jag viskar till honom att jag vet det och att jag vet att Lena och Sofi är hans 

"fröknar". Kevin sjunker ner med överkroppen på bordet och säger att jag kan gå därifrån. Jag 

svarar inte, utan lyssnar nu på vad Lena går igenom så jag vet vad som ska göras under 

lektionen. Kevin tar små bitar av sitt suddgummi och kastar på en flicka som sitter framför 

honom. Jag tar hans arm och skakar på mitt huvud för att visa att han ska sluta. Han blänger 

på mig och slutar att kasta. 

     Vad är det som händer, tänker jag, varför är han sur på mig? Är det för att jag är med på 

lektionen? Vi som brukar ha så roligt när vi är på fritidshemmet. Helt plötsligt reser sig Kevin 

upp och börjar gå runt i klassrummet, jag försöker viska till honom att komma tillbaka men 

han lyssnar inte. Lena säger åt honom och gå och sätta sig och Kevin frågar varför. ”För att du 

stör när jag går igenom vad ni ska jobba med”, svarar Lena. Kevin går tillbaka till sin plats, 

men innan han kommer fram går han förbi en pojke i klassen och knuffar till honom. ”Lägg 

av jäkla pucko”, skriker pojken rakt ut. Jag hinner bara resa på mig innan Lena säger åt mig 

att ta ut Kevin i kapprummet. Jag hinner tänka varför kapprummet? Ett grupprum är väl 

bättre. Men jag går mot Kevin för att följa honom ut i kapprummet. Han springer i förväg och 

smäller igen dörren framför mig. Jag tar ett djupt andetag och öppnar dörren. Där ute står det 

en bänk och på ena fönstret sitter det en plansch med alfabetet på. När jag kommer ut i hallen 

har Kevin gått utanför ytterdörren, han står där och lipar åt mig. Jag öppnar dörren och ber 

honom att komma in, jag tycker att min röst är lugn men jag vet inte riktigt vad jag utstrålar i 
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mitt kroppsspråk. Hjälplöshet? Irritation? Jag börjar fundera över om det var så bra att hoppa 

in för Sofi i klassen. 

     Kevin säger att han inte vill komma in. Jag försöker att locka in honom genom att fråga 

vad han har för något i sin bänk, men han skakar på huvudet och vänder sig bort. Nu kommer 

Lena ut och ställer sig bredbent och pekar med hela handen samtidigt som hon säger med 

skarp röst åt honom att genast komma in och sätta sig vid bänken. Han går in sakta med 

huvudet böjt mot golvet. Han sätter sig vid bänken och jag får matematikboken av Lena. Hon 

berättar att hon har markerat vilka sidor som vi ska arbeta med, sen går hon tillbaka in till 

klassrummet. Jag uppfattar att Kevin motvilligt slår upp boken och tar fram sina små klossar 

som han har till hjälp när han räknar ur bänken. Han suckar och stönar och verkar tycka att det 

är svårt när han ska räkna. Jag försöker hjälpa honom så gott det går, men han verkar mest 

trött där han halvligger över bänken och plockar med sina klossar. Efter en stund har vi i alla 

fall gjort en hel sida och jag berömmer Kevin för att han har varit duktig. Jag ser ett litet 

leende i ansiktet. 

     Eftersom vi sitter i kapprummet blir vi störda när andra barn behöver gå på toaletten. Han 

reser sig upp från halvliggande vid bänken när en pojke kommer ut. ”Vad ska du göra pucko”, 

säger Kevin när pojken kommer ut. Han förklarar att Kevin inte har med det och göra och går 

in på toaletten. Jag antar att Kevin har en viss status i klassen, det verkar som att han vill vara 

den tuffa som de andra barnen ska ha respekt för. 

     Jag försöker att prata med Kevin om att han inte behöver slänga ur sig dumma 

kommentarer så fort någon kommer ut i kapprummet. Han rycker bara på axlarna och tycker 

att en del säger dumma saker till honom när de kommer ut så då måste han få säga tillbaka. 

Jag försöker få honom att börja arbeta i boken istället och tänker att det här kan vara något att 

ta upp i min fritidsgrupp. Hur bemöter man varandra och pratar om känslor? Efter en stund 

slår han ihop boken, vägrar att räkna mer och säger att han vill gå in till de andra. Jag försöker 

locka honom att stanna kvar och säger att vi kan spela ett spel eftersom det bara är tio minuter 

kvar av lektionen. När vi sitter och spelar blir vi störda av de barn som har varit och ätit lunch 

och nu har rast utanför. Det är speciellt några pojkar som går i årskurs två som springer 

utanför och knackar på dörrfönstret. Jag hör inte riktigt vad de säger, men de springer iväg när 

jag reser på mig. ”Jag vill också gå på rast, jag vill spela fotboll”, säger Kevin. Han låter 

nästan lite uppgiven. Jag berättar för honom att det snart är lunch och sen får han rast. Precis 

när jag sagt orden öppnas dörren och de andra klasskompisarna kommer ut och säger att det är 

dags att gå till matsalen. Kevin reser sig upp och springer snabbt till sin hylla, tar på sig 

skorna och springer ut mot matsalen. Jag tar rast och är frustrerad för Kevins skull. 
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Jag sitter i lärarrummet och har precis ätit min lunch när Lena kommer in. Jag frågar om hon 

har tid att prata lite. Hon sätter sig ner och innan jag hinner säga något säger hon att jag har 

rastvakten om fem minuter eftersom jag jobbar för Sofi. Jag frågar varför Kevin sitter ute i 

kapprummet och arbetar, varför han inte kan få sitta i klassrummet eller i ett grupprum. Lena 

svarar bara att det absolut inte går att ha honom i klassrummet några längre stunder. Han får 

inget gjort och stör de andra barnen. Grupprummen är upptagna av andra barn och pedagoger. 

Jag säger att Kevin blir störd när någon ska gå på toaletten eller då någon annan klass har rast. 

Lena svarar lite kort att det här är en ledningsfråga, sen reser hon på sig och går till några 

andra kollegor. Jag har inte tid att göra något mer åt saken nu. 

     Jag tar på mig en gul väst och går runt till fotbollsplanen där jag misstänker att Kevin är. 

Mycket riktigt där är han och spelar med de äldre barnen. Det märks att han gillar fotboll, han 

skrattar och ropar till de andra att passa bollen. Jag kommer på mig själv med att stå och le 

när jag tittar på matchen, det är en helt annan Kevin här ute. Han ser mig och kommer fram 

och frågar ”såg du målet jag gjorde förut”? Jag svarar att jag tyvärr missade det och säger att 

han kanske hinner göra ett nytt innan rasten är slut. Han springer tillbaka in i matchen, men 

hinner inte göra något mer mål innan rasten är slut. Klockan ringer och alla barnen på 

skolgården rusar in till sina klassrum. Jag gör sällskap med Kevin in i kapprummet. 

     Vi går in och sätter oss vid hans bänk i klassrummet och Lena delar ut stenciler till alla 

barnen. Jag ser på tavlan att det är svenska den här lektionen. På stencilen ska man fylla i ord 

som saknas och dra linjer mellan ord och bild som hör ihop. Den här lektionen är vi kvar i 

klassrummet och arbetar, det är många av barnen som räcker upp händerna och vill ha hjälp, 

så jag reser på mig för att gå och hjälpa en flicka som räcker upp handen. Jag tänker för mig 

själv att nu verkar Kevin acceptera att jag är med i klassen, men bara efter en stund har han 

rest på sig och går runt och retas med några andra pojkar. Han ritar på deras papper och 

knuffas, jag går snabbt fram till Kevin och försöker få honom att gå och sätta sig. Han rycker 

undan sin kropp när jag lägger min hand på hans axel så jag släpper och han går mot sin plats. 

Jag sätter mig bredvid honom igen och vi gör klart stencilen tillsammans. När barnen är klara 

får de ta upp sina ritböcker och rita fritt den stunden som är kvar. Kevin vill inte rita, han 

uppskattar inte att rita på fritids heller, det blir mest bara en massa streck.  

     När vi är klara frågar jag Lena om jag får ta med Kevin ut i biblioteket så kan vi läsa en 

bok innan det är slut för dagen. Lena tycker att det är en bra ide. Vi går ut och hittar en bok 

och sätter oss i en soffa. När jag läser lägger Kevin sitt huvud på min axel. Jag känner hur 

hans kropp slappnar av och han sitter helt tyst och lyssnar. När vi har läst färdigt vill han att 

jag ska läsa ytterligare en bok, men jag ser in i klassrummet att de börjar avsluta så vi går in 
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till resten av klassen. Dagen avslutas och barnen går hem eller till fritids. Lena tackar för idag 

och jag vill gärna ta upp Kevins situation med henne, men jag vet inte hur. Jag är ju inte i 

hennes klass i vanliga fall. Det kanske fungerar bättre när Sofi är i klassen. Jag hinner inte 

fundera mer på det, utan beger mig till fritidshemmet och fortsätter min dag. 

 

Ulrikas reflektion 

Vad var det som hände den här dagen i klassrummet? Jag blev besviken både på mig själv 

som pedagog, men även på Kevin som stötte bort mig. Varför gjorde han det? Har det något 

att göra med att han blir bortplockad från klassrummet eller beror det på att jag var där den 

dagen? Kevin och jag har en helt annan relation på fritidshemmet, där det inte ställs samma 

krav på honom som i skolan. Kände han sig utsatt när jag kom in? Jag funderar på vad för 

slags relation han och Lena har, för när hon säger till så lyssnar han och gör det han blir 

tillsagd. Jag upplever det som att hon utstrålar makt mot Kevin. När hon kommer ut i 

kapprummet och säger åt honom med, som jag uppfattar, en rätt hård röst så kommer han in. 

Det var nästan som att jag kunde känna en rädsla. Jag undrar varför jag inte är mer rak mot 

Lena och frågar mer om Kevins situation. Vi kunde kanske utbyta idéer eftersom jag har 

honom på fritids och hon i skolan. 

     När han har rast ser jag den Kevin jag är van vid att se, han älskar att spela fotboll och röra 

på sig. Efter rasten sitter vi i klassrummet på lektionen, det känns mycket bättre då jag kan 

finnas där för fler barn, men samtidigt inser jag att när jag lämnar Kevins sida slutar han att 

arbeta. När jag lägger min hand på hans axel rycker han undan och jag upplever det som att 

han är sur på mig. När han har arbetat färdigt frågar jag om det går bra att vi går ut och läser 

en bok, men vad gör jag? Jag plockar ut honom från gruppen för att jag är rädd att han ska 

börja stöka i klassrummet när han är klar. Det fanns kanske andra barn som gärna hade följt 

med ut och lyssnat på boken, men det frågar jag inte om.  

 

Annicas reflektion 

Ulrika har, som jag tolkar det, en nära relation till Kevin. Ändå funderar jag på vad det 

innebär att det är två olika arenor som både barnen och Ulrika möter i skolan och på 

fritidshemmet. Under tiden på fritidshemmet har Ulrika en roll som pedagog i vilken hon 

sannolikt är trygg och kunnig, medan hennes erfarenhet kring skolans styrning är begränsad. 

Jag tänker också på det ur barnens perspektiv. Blir det funderingar kring vad hon ska göra i 
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skolan. På fritids är Ulrika nog den som gör allt för att alla ska vara inkluderade. Men när hon 

kommer in på skolans arena blir hon en som medverkar till Kevins exkludering i gruppen. Jag 

funderar också på hur Kevins status i gruppen påverkas av att han blir exkluderad och får sitta 

ute i ett kapprum och inte vara tillsammans med sina kamrater inne i klassrummet. Kevin 

påvisar klart sitt missnöje med att Ulrika ska vara med i skolan. Är han orolig för att den 

relation de har under fritidsvistelsen ska förändras? 

     Kan det vara så att när Ulrika hamnar på en arena där hon inte känner sig riktigt säker har 

hon svårt att ha mod nog att ifrågasätta Lenas val av lösning när det gäller hur Kevins skoldag 

ska se ut? Hon försöker, men blir snabbt avbruten av pedagogen Lena som visar sin makt över 

henne genom att påpeka att hon faktiskt ska vara rastvakt. Ulrikas försök att diskutera med 

pedagogen Lena blir abrupt avbrutet. Varför nöjer sig Ulrika med det och varför fortsätter hon 

inte att diskutera med henne? 

 

Jag vill inte följa med - Annicas berättelse 

Jag tittar på klockan och den visar fem i nio. I dag ska vi alla, både barn och pedagoger, gå till 

en lokal en liten bit bort och ha rörelseglädje. Först går jag in i vårt personalrum och läser 

informationen som står på veckotavlan, vilket jag gör varje morgon innan jag börjar arbeta. 

Onsdag: RÖRELSEGLÄDJE, står det skrivet med stora röda bokstäver. Jag går med lätta steg 

upp för trapporna till den avdelning där jag arbetar och kliver in i tamburen. 

     Omedelbart när jag öppnar dörren möts jag av min kollega Evelinas högljudda stämma. 

Hon skriker och är alldeles röd i hela ansiktet. Min kropp reagerar och en känsla av obehag 

sköljer över mig. Vad är det som hänt? Fort noterar jag att flera av barnen redan sitter på 

bänkarna och väntar. De har klätt på sig sina ytterkläder och på deras ryggar hänger deras 

färdigpackade ryggsäckar med träningskläder och handdukar i. Ljudnivån är hög även bland 

barnen, men det bekommer mig inte eftersom de sitter och pratar om vad som snart ska ske. 

Lisa som är fyra år sitter bredvid sin kamrat Lotta, som också hon är fyra år, och berättar att 

det nu äntligen är dags för gympa. Hon säger att hon har längtat. Lotta svarar henne med att 

hon tycker att gympa är det roligaste som finns. De gör några rörelser med sina armar och ger 

varandra blickar som jag tolkar som en form av gemenskap och samförstånd dem emellan.  

     Plötsligt kommer Pelle springande framför dem. Pelle, som snart fyller sex år, skriker till 

dem att det är "jobbigt" på den där tråkiga gympan och att man bara får vicka på sin rumpa. 

Han håller i sin ryggsäck med båda sina händer och går emot varje barn som sitter på bänken 

och puttar till dem i magen med sin ryggsäck. Lisa reagerar med att skrika till honom att han 
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ska sluta. Peter, fyra år, reagerar med att rygga bakåt och blunda och Anna tre år börjar gråta 

så tårarna sprutar ner för hennes kinder. Pelle fortsätter att putta på sina kamrater med sin 

ryggsäck och börjar samtidigt skratta. Sedan, helt plötsligt, kastar han sin ryggsäck upp i 

luften. Jag ser att flera av barnen duckar och att deras händer åker upp över deras huvuden. 

Pelle kastar ryggsäcken så högt att den landar uppe på ett av torkskåpen. Lotta och Lisa tittar 

på varandra och himlar med ögonen. Pelle skrattar och konstaterar att det var bra att den 

landade där uppe på torkskåpet, för han kan ju inte följa med på gympan utan gympakläder. 

     Allt händer samtidigt och jag vet inte riktigt vad jag ska börja med. Sakta lägger jag ned 

min färdigpackade ryggsäck på golvet och tittar mig omkring. Jag hälsar barnen godmorgon 

och frågar om de är redo att gå iväg på rörelseglädje. Jag försöker låta så pigg och glad jag 

bara kan och som jag faktiskt också upplever att jag är, eller jag var det nyss i alla fall. En 

förkänsla av att det snart kommer att bli heta övertalningsdiskussioner med Pelle för att få 

honom att följa med kommer över mig. 

     Flera av de barn som är färdiga svarar att de visst är redo för att gå iväg på veckans 

rörelseglädje. Lisa vänder sig mot mig och berättar för mig att alla är redo, utom Pelle. Hon 

har en klang i sin röst som jag tolkar som irritation och frågar henne varför hon tror att det är 

så. Då ställer sig Lisa upp och hennes axlar åker ned så ryggsäcken glider av henne och landar 

på golvet. Sedan spänner hon sin kropp, knycker på nacken samtidigt som hon tittar på mig 

och berättar att det alltid är så att Pelle krånglar när vi ska gå i väg på gympan. Flera av de 

andra barnen hänger genast på och konstaterar att det alltid är Pelle som man får vänta på, 

alltid när vi ska gå iväg på gympa så krånglar han. Lotta fortsätter att berätta att idag har han 

också slagits med ryggsäcken så att Anna är jätteledsen. Jag tänker genast, oj, vad är det som 

barnen säger och vad är det som de blir utsatta för? 

     Jag hör min kollega Evelina konstatera att så är det ju varenda onsdag när vi ska gå iväg. 

"Han bara krånglar och sätter sig på tvären när vi ska klä på oss och gå iväg", säger hon vänd 

mot mig. Jag kan bara hålla med henne, för visst är det så att varje onsdag när jag kommer är 

det bråk och skrik. Det är alltid Pelle som inte vill följa med och som dessa konflikter handlar 

om. Det slutar alltid med att han skrikande, trots allt, följer med. Evelina berättar vidare att 

hon dessutom är ensam med alla barnen. Karin har inte hunnit få undan efter frukosten ännu, 

dessutom måste hon duka och förbereda inför lunchen. 

     Mer hinner jag inte tänka just nu, för flera av de påklädda barnen börjar nu protestera ännu 

mera. De börjar kommentera att det är tråkigt att vänta, det är så varmt och de frågar om vi 

inte ska gå någon gång. Jag tänker vad ska jag göra nu. Det sitter 15 barn som är redo att gå 

iväg, jag har en kollega som springer runt och jagar och skriker på ett barn som inte vill följa 
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med. Jag går med bestämda steg fram till Evelina och säger att hon kan gå och klä på sig och 

sedan gå ut med de andra barnen på gården och vänta istället.  

     Efter att alla har gått ut tar jag av mig jackan och slänger den på golvet bredvid min 

ryggsäck. Jag sätter mig ner bredvid och säger till Pelle att jag gärna vill prata med honom en 

stund. Pelle är dock inte alls intresserad av att prata med mig, han fortsätter springa runt, runt 

och jag säger med en röst som jag inte riktigt vill kännas vid, "Pelle, nu klär du på dig, vi 

måste faktiskt gå nu, klockan är mycket". Han tittar på mig när han springer förbi, men han 

stannar inte upp. Min irriterade röst får honom att springa runt ännu mera istället för att lyssna 

på vad jag säger. 

     Det är jag som ska leda rörelseglädjen idag, så jag behöver ju gå nu. Dessutom står ju alla 

de andra barnen där nere på gården och väntar. Jag lutar mig bakåt mot väggen och tar ett 

djupt andetag. Jag vill verkligen inte vara irriterad eller arg på honom. Jag vill bara att han ska 

följa med oss andra. "Vet du vad, Pelle?" börjar jag. "Förra veckan såg jag att du skrattade 

och gympade på superbra när vi var på rörelseglädjen." Han tittar på mig och stannar upp. 

"Jag såg att du hoppade högst av alla", fortsätter jag. Pelle sätter sig ner i mitt knä. Han är 

alldeles svettig och jag känner hans hjärtas snabba dunkningar emot min kropp. Jag stryker 

sakta med min ena hand över hans rygg och upplever hur hans kropp börjar slappna av. 

     "Är det där din ryggsäck?", undrar han efter en liten stund och pekar mot min ryggsäck 

som står bredvid oss på golvet. Jag svarar att det är min ryggsäck och frågar var hans är 

någonstans. Han tittar upp mot torkskåpet och pekar. "Oj, kan den hoppa lika högt som du 

kan?", undrar jag. Han nickar och jag reser mig upp för att ta ner den. Jag frågar om jag får 

öppna hans ryggsäck och titta i den. Han nickar till svar. Sakta öppnar jag ryggsäcken och 

utropar, "Men Pelle, har du också en gul tröja idag?". Jag har alltid en gul tröja på mig när jag 

leder gymnastikpasset tillsammans med barnen. Han tittar på sin tröja och frågar mig var min 

är och jag plockar upp den ur min ryggsäck och visar honom. Sen sitter vi där en stund och 

tittar på varandras gula tröjor och på varandra.  

 

Annicas reflektion 

Jag har uppmärksammat att Pelles beteende återkommer. Han har visat varje onsdag att han 

inte vill följa med på rörelseglädje. Han har genom att skrika och gråta varit tydlig i sina 

protester. Men jag har inte tidigare tagit tag i det och i lugn och ro försökt att prata med 

honom. Jag har helt enkelt låtit honom skrika och gråta, det har trots allt alltid slutat med att 

han har följt med. 
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Kan det vara så att det är först nu när jag ser att Pelles missnöje går ut över de andra barnen 

som jag reagerar med att vilja prata med honom ensam i lugn och ro? Jag tänker att det inte är 

rätt att låta en individ utsätta hela barngruppen. Det är det som sker den här onsdagen. Han 

ger sig på sina kamrater och börjar putta på dem och skrika åt dem så de blir både ledsna och 

som jag tolkar det också rädda för honom. Det är inget som jag tidigare har upplevt. Det är 

inte en bra situation för någon, varken för Pelle, de andra barnen i gruppen eller för oss 

pedagoger. Jag måste helt enkelt göra något. Dessutom vill jag ju att Pelle ska vara en i 

gruppen. Jag vill att han ska följa med oss. 

     Jag har hört min kollega vara irriterad på Pelle tidigare. Jag har också varit irriterad på 

honom flera gånger för att han protesterar som han gör, trots att han alltid till slut följer med 

och dessutom ”gympar på” och att det då ser ut som han har roligt. Han skrattade och 

gymnastiserade förra onsdagen. Men denna gång upplever jag på något sätt att Evelina är mer 

än irriterad, hon är riktigt arg på Pelle. Därför påstår jag att jag tar fram mitt mod och 

uppmanar henne att klä på sig och gå ut med de andra barnen. 

 

Ulrikas reflektion 

Annica kommer till sitt arbete med glädje, de ska gå iväg och ha rörelseglädje, vilket de flesta 

barn och pedagoger gillar. Alla utom Pelle. Hon möts av sin kollegas höga röst och som jag 

tolkar det är kollegan på väg att tappa fattningen. Hur ska Annica reagera? Ett barn visar 

tydligt att han inte vill följa med till den planerade aktiviteten, de andra barnen sitter med sina 

kläder på sig och väntar och hennes kollega är stressad av situationen. Jag funderar på varför 

Pelle reagerar som han gör. Kanske han behöver mer förberedelse inför en sådan här dag. Jag 

funderar om det är rätt mot de andra barnen att de ska sitta och vänta. 

     Jag upplever att Annica tar mod till sig för att styra upp situationen. Hon säger åt Evelina 

att ta barnen som sitter och väntar med sig ut och tar själv hand om Pelle. Det kanske inte är 

så att Pelle reagerar när Annica höjer rösten och säger åt honom att ta på sig och det är kanske 

inte är så konstigt. Det verkar som att han blir mer upptrissad av det. Vad händer sen? Annica 

sätter sig ner och tar sig tid att tala med Pelle. Hon börjar prata om de gånger som han varit 

med och om hur duktig han var på att hoppa. Pelle stannar upp och sätter sig ner. Annica vill 

att Pelle ska följa med och vara en i gruppen. 
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Syfte och frågeställningar 

I våra berättelser kan vi se att det i skola och förskola uppstår konflikter mellan pedagoger 

och barn som skulle ha kunnat hanteras annorlunda. Många konflikter uppkommer i 

situationer där vi pedagoger oreflekterat upprepar vårt sätt att bemöta barn och kollegor. Vi 

upplever en oro över vilken inverkan vårt agerande gentemot barnen kan få när det gäller 

barnets bästa och deras välbefinnande och utveckling till trygga individer. Vi blir också 

nyfikna på och undersöker olika aspekter som hur bemötandet, organiserandet av 

verksamheten, maktstrukturer samt kommunikation och reflektion tillsammans påverkar våra 

förhållningssätt. 

     I Ulrikas berättelse om Kevin är det ingen som reflekterar över Kevins situation. Den 

hänsyn som tas grundar sig på att gruppen går före individen när Kevin inte får delta i 

klassrummet. Det blir påtagligt i Annicas berättelse om Pelle att trots att barns tydliga 

protester mot att följa med på rörelseglädjen upprepas samma handlingsmönster från 

pedagogernas sida i sättet att bemöta honom gång efter gång. 

     Syftet med vår undersökning är att problematisera och synliggöra olika perspektiv som 

påverkar hur vi, och säkert många andra pedagoger inom skola och förskola, oreflekterat 

agerar mot den enskilda individen i förhållande till gruppen. Barnantalet på både skolor och 

förskolor har ökat, följden blir att individen måste anpassa sig mera till gruppen. Om så inte 

sker uppstår det svårigheter för den enskilda individen så väl som i organiserandet av 

verksamheten. Därför reflekterar vi kring temat hur skola och förskola som organisation kan 

påverka pedagogers bemötande av barn som enskilda individer, samt barn i en grupp. 

Dessutom undersöker vi vilken påverkan organiserandet av verksamheten har. Vi undersöker 

även hur maktstrukturen mellan barn och pedagog, samt pedagoger emellan kan se ut. De 

situationer och problem vi beskriver i våra berättelser är vanligt förekommande. Frågorna ser 

vi som relevanta också för andra pedagoger som ställs inför likartade situationer som uppstår i 

deras pedagogiska verksamheter. 

     Våra frågeställningar är:  

• Hur kan vårt sätt att bemöta påverka barnens agerande i våra exempel? 

• Hur påverkar organisationens utformning när det gäller att skapa tid till reflektion?  

• Hur kan pedagoger och barn utöva makt över varandra?  

• Hur kan kommunikation och reflektion påverka pedagogernas bemötande av barnen 

och varandra? 
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Metod 

Vi har valt att skriva vårt examensarbete i essäform. Essän är baserad på två egenupplevda 

händelser. Vi diskuterar med varandra och utifrån olika teoretiska perspektiv för att upptäcka 

och synliggöra vad det är som kan påverka oss att agera som vi gör i våra berättelser. Vi har 

läst all litteratur både enskilt och tillsammans samt att vi en del stunder skrivit var för sig och 

sedan sammanställt det. Mestadels har vi suttit tillsammans och skrivit vår text. 

     Journalisten Jo Bech- Karlsen menar att när vi skriver handlar det om att vi vill undersöka 

någonting. Det är någonting mera än att bara skriva och berätta. Det handlar om att upptäcka 

saker man tidigare inte vetat om eller sett i sin berättelse (Bech- Karlsen 1999, s.13). Likaså 

menar Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande och teknologi, att: ”Skrivandet kan vara en 

metod både för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap.” (Hammarén 

2005, s.17). För att kunna upptäcka hur våra egna erfarenheter påverkar oss i vårt arbete blir 

skrivandet och reflektionen, med varandra och olika teorier, ett sätt där vi måste inta distans i 

förhållande till oss själva och undersöka vårt eget agerande ur flera perspektiv.  

     Jonna Hjertström Lappalainen och Ewa Schwarz, som båda undervisar på Centrum för 

praktisk kunskap vid Södertörns högskola, menar att som människa har man genom sin 

erfarenhet av sitt yrke flera olika styrkor som man inte alltid reflekterar över (Hjertström 

Lappalainen & Schwarz 2011, s.98-99).  

     Genom att vi reflekterar över vårt eget agerande och vår verksamhet kan vi utvecklas som 

pedagoger och människor. Detta kräver att vi intar ett reflekterande perspektiv samt tolkar vad 

det är som sker och varför. Vi tar i besittning ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi 

synliggör och tolkar det som händer och vad som påverkar oss att agera som vi gör i våra 

berättelser. Genom att pröva de olika perspektiven bemötande, organisation och organisering, 

makt, kommunikation och reflektion undersöker vi hur de tillsammans kan påverka att vi 

pedagoger agerar som vi gör i de olika berättelserna. Genom att vi skriver denna essä 

tillsammans menar vi att undersökningen redan från början intar två individers perspektiv, då 

allt vi skriver och reflekterar kring är sett ur två par ögon. Dessutom diskuterar och 

problematiserar vi andras teorier.  

      För att det inte ska uppstå förvirring hos läsare vill vi förklara olika val av begrepp som vi 

gjort. Vi är medvetna om att skolan och förskolan använder sig av olika begrepp angående 

vilka som vistas i de olika verksamheterna. Därför vill vi klargöra att vi till största del 

använder orden barn och pedagoger och att dessa även står för samma sak som elev och 

lärare. Vi är också medvetna om att våra berättelser handlar om hur vi agerar mot två pojkar 
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och att vår essä kunnat tolkas genom ett genusperspektiv. Vi väljer att inte göra det, då vi 

anser att vi vill skriva om individen, oavsett kön, i vår essä eftersom det är stora frågor och vi 

behövde avgränsa. I vår essä är det endast våra egna namn som är utskrivna. Alla övriga namn 

i våra berättelser är fingerade. 

 

Olika perspektiv 

Vi upplever att varken Kevin, Pelle eller vi pedagoger är nöjda med hur vi bemöter varandra 

då det uppstår konflikter mellan barn och pedagoger. Vi kommer att börja diskutera olika 

perspektiv på bemötande.  

Bemötande 

Vi vill bemöta barnen i skolan och förskolan på ett bra sätt, det är vi båda författare av denna 

essä ense om. Men vad är ett bra bemötande? Vi kan exempel bemöta barnen med empati 

eller sympati. 

     Emilie Kinge, som är förskollärare och specialpedagog, skriver att empati inte är en metod 

som vi lär oss utan att det handlar om att utveckla sin attityd, förståelse och sin egen förmåga 

att förhålla sig till barnen. Det handlar även om att utveckla sensivitet och reflektionsförmåga 

i förhållande till sig själv och barnen (Kinge 2000, s.15). I våra berättelser framgår det hur 

nödvändigt det är att pedagogerna borde granska och reflektera kritiskt kring den brist av 

samspel som sker samt vårt agerande emot Kevin och Pelle. Vi upplever att varken Kevin, 

Pelle eller vi som pedagoger är särskilt nöjda med hur vi bemöter varandra då det uppstår 

konflikter mellan barn och pedagoger. 

     Kinge skriver vidare att, kommunicera empatiskt i förhållande till barnet innebär att bortse 

från barnets handlingar eller kommunikation. I stället kan pedagogerna rikta 

uppmärksamheten mot barnets känslomässiga motiv med olika slags frågor som till exempel 

"Jag förstår att du är ledsen och arg". Frågor av detta slag kan inbjuda barnet till att själv bli 

medveten om sina känslor och att vilja utforska det egna känslomässiga tillståndet (Ibid, s.62). 

Det är pedagogernas ansvar att se till att det skapas förutsättningar för barnen att hantera sitt 

agerande och att i stunden uppmuntra till dialog. Det är också pedagogernas ansvar hur de 

bemöter barnen. Vi tänker att Kevin och Pelle inte är på ett visst sätt, utan de blir på ett visst 

sätt beroende på hur vi pedagoger väljer att bemöta dem.  

     Annica sätter sig ner och försöker möta Pelle. Hon pratar med honom och han blir nyfiken 

och kommer och sätter sig. Vi menar att hon bortser från Pelles sätt att handla och försöker 
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förstå hur han känner genom att möta honom på ett lugnt och lyssnande vis. I Ulrikas 

berättelse framgår det att hon inte är bekväm i skolans arena, vilket gör att hon bemöter både 

Kevin och Lena med en viss osäkerhet. Denna osäkerhet tycks också påverka Kevins 

bemötande av Ulrika, han får en attityd mot henne som han inte har på fritidshemmet. Vi kan 

välja att tolka det som att Annica bemöter Pelle på ett empatiskt sätt, medan Ulrika bemöter 

Kevin med sympati. För att förstå skillnaden mellan empati och sympati tar vi hjälp av 

psykologen Anders Engquist som diskuterar psykologen Ulla Holms syn på empati och 

sympati. Hon menar att empati betyder att fånga upp och förstå en annan människas känslor, 

att vägledas av den förståelsen i kontakt med andra. Det handlar både om en inre process av 

att nå en förståelse och ett sätt att kommunicera i förståelsen. Holm anser vidare att sympati är 

att vara välvilligt inställd till någon eller att hålla med personen. Sympati har med positiva 

värderingar att göra, medan empati har med förståelse att göra (Holm 1995, se Engquist 2009, 

s.223). 

     Men empati är svårare än så, i alla fall när vi ser på empati som att vi kan förstå en annan 

individ, för hur kan vi fullt ut förstå en annan människa? Merete Mazzarella, som är professor 

i litteratur, tar upp den frågan. Hon skriver att en människa som är i en viss fas av sitt liv 

omöjligt kan förstå hur någon annan upplever sin situation, särskilt om man inte upplevt något 

liknade som den andra personen upplever. Vad människan däremot kan göra, menar 

Mazzarella, är att visa respekt för sina medmänniskor. Att visa respekt för en annan människa 

betyder att hennes egen duglighet accepteras. Varje enskild individs åsikt om sig själv och om 

andra samt sina relationer till andra bör tas med öppenhet (Mazzarella 2005, s.153-154). Om 

vi väljer att se på empati som att vi kan förstå en annan människa fullt ut kan vi begripa hur 

svårt och komplext det kan vara för Annica att förstå Pelles känslor. Speciellt eftersom hon 

upplever att det ska bli roligt med rörelseglädje. Men å andra sidan borde pedagogerna 

bemöta Pelle med respekt. Pedagogerna kunde ha respekterat Pelles protester om att inte vilja 

följa med. Mazzarella menar att vi måste se och se igen (Ibid). Pedagogerna borde lyssna och 

lyssna ännu än gång på vad det är barnen har att säga. När vi pedagoger bemöter barnen med 

att lyssna på dem kan en dialog uppstå där vi möts och visar respekt för varandra. 

     Teologen Jan-Olav Henriksen och filosofen Arne Johan Vetlesen skriver om att empati är 

annanorienterad, med det menar de att empatiförmågan hos en individ är en förmåga att bli 

berörd på ett eller annat sätt. Det handlar om att rikta in sig mot andras känslor, empati är inte 

i sig själv en känsla utan en förutsättning för att utveckla känslor mot andra (Henriksen & 

Vetlesen 2001, s.49-50). Här lyfter de fram något mycket spännande, menar vi. Att vara 

annanorienterad betyder inte att man måste känna på samma sätt som den andre, det handlar 
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inte om det. Tvärtom är det så att vi behöver skilja på dig och mig, vi ska fortsätta vara du och 

jag och få behålla våra egna känslor. Det är just det att vi känner olika som gör att det blir en 

annorlundahet oss emellan. Kontentan av det blir att vi inte behöver känna samma sak, vi kan 

förstå varandras känslor ändå. Det kan vara så det är i förhållandet mellan Pelle och Annica. 

Fastän Annica tycker om att gå iväg på rörelseglädje kan hon ändå förstå Pelles känslor när 

hon ställs inför hans motvilja. 

     Även filosofen Fredrik Svenaeus diskuterar begreppet empati. Han framhåller att empati i 

sig inte är något problematiskt, utan att det är för att fenomenet empati lätt kan misstolkas 

som det kan uppstå förvirring kring begreppet. Han menar att empati ofta kan förväxlas med 

känslor i allmänhet, men bara för att man kan visa sina känslor betyder det inte att man är 

empatisk (Svenaeus 2011, s.204). Grunden till empati, som vi tolkar Svenaeus, är dock att 

kunna påverkas av andras känslor och det är också viktigt att känna medkänsla, sympati och 

respekt. Det handlar också om att ta reda på hur någon annan känner och fundera på hur man 

kan hjälpa. Vi skrev tidigare att Ulrika bemöter Kevin med sympati, eftersom hon har varit 

med om en liknande situation som barn. Men hon fick då ett positivare bemötande från den 

pedagog hon då mötte. Kan det vara att hon känner sympati men för att det ska bli ett 

empatiskt förhållningssätt skulle hon ha satt sig ner och pratat med Kevin om hur han 

upplevde situationen. Men på grund av sin osäkerhet agerar hon som Lena säger åt henne att 

göra. Vi tänker återigen på Pelle som först bemöts av Annica med känslor som visar sig i 

form av irritation och ilska. Efter en stund blir hon dock lugnare och sätter sig ner tillsammans 

med Pelle och försöker lugna ner hela situationen med att vara just lugn, prata med honom 

och hitta en lösning. 

     Kinge refererar till psykologen Per Folkesson som frågar sig om det kan vara så att kravet 

på målstyrning inom skola och förskola, med allt vad det innebär från dokumentation till 

utvärdering, kan ha ökat klyftan mellan barn och pedagoger (Folkesson 1900,se Kinge 2000, 

s.27).  

     Läkare Björn Kadesjö skriver om hur man som pedagog kan hjälpa barnen. I många fall 

tänker vi pedagoger inte på vad vi utsätter barnen för i verksamheten med avbrott eller att vi 

är tvungna att ändra om innehållet av aktiviteter under dagen och på lektionerna. Det kan ge 

upphov till irritation och besvikelse och leda till intolerans när barnet inte klarar av det som 

förväntas av honom eller henne. Gemenskapen med barnet blir ofta påfrestande med tjat och 

konflikter. Men hur kan vi hjälpa barnen? Det fungerar inte särskilt bra med tjat eller 

bestraffningar. Om vi istället har förståelse för vad som kan ligga bakom ett visst beteende 

eller ett speciellt handlingsmönster brukar det gå lättare att bemöta barnen. Den vuxnas 
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förväntningar måste utgå från barnets förmåga när man tar ställning till vad man tycker att 

barnet ska klara av (Kadesjö 2007, s.60-61). Vi menar att det handlar om att bemöta barnen 

med respekt och empati genom att lyssna på vad de vill och inte vill. Vi vet också av egen 

erfarenhet att bara pedagogerna lyssnar på vad barnen har att säga, så får vi ta del av en massa 

olika anledningar och lösningar på det vi vuxna upplever som problem. Vi vuxna har 

förväntningar på barnen som de kanske inte alls vill vara med om. Barnen har sina egna 

tankar och idéer som de vill lyfta fram. 

     Psykologen Barbro Wiking skriver om att sexårsåldern många gånger räknas som en 

trotsålder. Sexårsåldern präglas ofta av olust och otrygghet. Barn som redan är känsliga för 

påfrestningar och krav och som har svårt att hålla oro och spänning inom sig blir ofta mer 

oroliga och aggressiva. Det är viktigt att dessa barn möter förståelse för att de har det 

besvärligt och inte bara ses som att de är besvärliga. De här barnen behöver pedagogernas 

hjälp för att komma igång med konstruktiva sysselsättningar som innebär att de lyckas 

tillräckligt bra för att själva känna sig nöjda. Pedagogerna måste hjälpa barnen att genomföra 

det som är tänkt och att fullfölja det som de påbörjat. De här barnen har ofta en dålig 

självkänsla och döljer det under en yta av stöddighet och skryt. Som pedagog måste man 

använda hela sin fantasi och kunnighet för att hitta aktiviteter som är tillfredställande för 

dessa barn och som de klarar av (Wiking 1991, s.17). Kevin och Pelle är i sexårsåldern. Kevin 

upplevs som stöddig mot Ulrika och sina kamrater i klassrummet. Blir det så för att han har 

svårt att utföra uppgifterna som Lena delar ut? Kevin behöver verkligen stöd av pedagogerna 

som finns runt honom för att få hjälp att förstå uppgifterna. Vi tänker också på Pelle i Annicas 

berättelse som springer runt och skriker och knuffar på de andra barnen, han kanske inte vet 

om han kan klara av de aktiviteter som kommer att ske på rörelseglädjen och därför inte vill 

följa med. Är Pelle otrygg i situationen när han inte vet vad som komma skall? 

     Psykolog Gunilla Guvå skriver att barnen måste vara trygga i den grupp de är i för att 

kunna delta i olika aktiviteter. Det är då, enligt Guvå, viktigt att låta barn slippa delta i själva 

aktiviteten, men ändå få vara med som åskådare. Även om de inte deltar aktivt lär barn sig 

genom att titta på och förstå innehållet av aktiviteten och de regler som finns (Guvå 2011, 

s.81). Vi anser likt Guvå, att det är viktigt att göra saker tillsammans för att flera individer ska 

bli en grupp. Annica vill att Pelle ska känna sig som en i gruppen och följa med. Vad hon 

dock inte gör är att berätta för honom att han inte måste delta, utan att han kan sitta och titta 

på. Genom att barn får möjlighet att studera en situation så får de en strategi för att lära sig 

själva aktiviteten (Ibid). I Ulrikas berättelse om Kevin undrar vi över flera aspekter när det 

gäller varför han beter sig som han gör. Är det ett uttryck för att han inte vet hur hon ser på 
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honom i den situation som är? Är det ett misslyckande för honom att visa för Ulrika att han 

har det svårt i skolan? Det kan vara så att han inte vet hur Ulrika ska se på honom som individ 

efter att ha varit med honom en dag i skolan och sedan möta honom på fritidshemmet. 

     Wiking skriver att vissa barn har extra svårt att vara med om misslyckanden och 

besvikelser. De har även svårt att samspela med andra barn. Eftersom de reagerar så bakvänt 

att de vuxna hindras att hjälpa dem så är deras möjligheter att bearbeta sina besvikelser, på ett 

sätt som gör dem mognare, små (Wiking 1991, s.17). Guvå menar att vi måste få utveckla 

vikänslan i en grupp för att kunna fungera aktivt i gruppen (Guvå 2011, s.80). Men om en 

elev, som i Kevins fall, blir bortplockad ur gruppen, hur ska han då kunna bli en del av den? 

Genom att han inte får vara med i klassrummet under lektionerna ges inga förutsättningar för 

honom att lära sig att samspela, eller bli en i gruppen. 

     Pedagogerna Sven Hartman och Tullie Torstenson-Ed lyfter fram att det även hos barn 

finns skrämmande och motbjudande sidor. Att tillåta sig själv att se barnets mörka sidor är ett 

sätt att visa barnet respekt. Först genom att se de ljusa och mörka sidorna, det lustfyllda och 

det obehagliga hos barnen erkänner vi barnen som våra medmänniskor (Hartman & 

Torstenson-Ed 2007, s.14). Kevin kanske inte ville visa den sida han har i skolan där kravet är 

att prestera olika saker, men att få möjlighet att se honom en hel dag gjorde att Ulrika fick en 

bättre bild av hur han har det. Hon fick se både hans brister och kompetenser och hur de 

vuxna bemötte honom. 

     Förskollärare Margareta Öhman framhåller att det är viktigt att våga och kunna använda 

sig av sina erfarenheter. Det handlar inte om vilka upplevelser som finns med i det egna 

bagaget, utan om hur man använder sig av dem i sitt arbete med att förstå och vägleda barnen 

bättre. Genom sin empati kan pedagogen identifiera sig med och visa en förståelse för ett barn 

som behöver stöd (Öhman 2008, s.149). I Kevins fall kan Ulrika, som var med honom den här 

dagen, ha en viss förståelse för hans beteende. Hon var själv en elev som många gånger fick 

sitta själv, fast i ett grupprum, för att få något gjort vissa lektioner. Men hon kan inte komma 

ihåg att hennes fröken sa det högt inför de andra, att hon skulle sätta sig i det andra rummet. 

Kevin blir utpekad när läraren säger åt Ulrika inför alla att hon ska ta med honom ut i 

kapprummet. 

     Läraren Pirjo Repo skriver om kärleksfullhet och att om hon som lärare ska kunna lyckas i 

sitt uppdrag som fostrare är det viktigaste för henne att skapa öppna och kärleksfulla 

relationer till eleverna. Vidare skriver hon om trygghet till varandra och menar att om vi är 

trygga med varandra så vågar vi testa saker som vi både lyckas och misslyckas med. För att 

kunna växa till empatiska människor måste vi våga visa våra känslor för varandra. Hon tror 
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att om vi vågar visa glädje, ilska, sorg och lycka så blir vi mer förstående mot varandra. 

Pedagogernas sätt att bemöta en klass har stor betydelse för hur klimatet blir. Det är inte bara 

till barnen som vi måste ha goda relationer utan även till föräldrarna. När barn upplever att 

hem och skola samarbetar mår de bra och kan utvecklas (Repo 2009, s. 290-292). I skolans 

läroplan under skolans uppdrag står det att hem och skola ska samarbeta för att främja elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer. "Skolan ska vara ett stöd för föräldrarna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling" (Skolverket 2011, s.9). Som pedagoger väljer vi inte barngrupp eller föräldrar. 

Det är inte lätt att tycka om alla på samma vis, men vi kan bestämma oss för att intressera oss 

för dem. Vidare, menar Repo, att genom beröring, närvaro och ögonkontakt, de så kallade 

tysta mötena lär hon känna barnen i sin barngrupp och kommer dem närmare. Hon menar inte 

att hon kommer fullständigt nära, men närmare och närmare med tiden (Repo 2009, s.295-

296). Vi håller med Repo om att en relation kan växa fram och menar att det även gäller 

vuxna emellan. Ulrika har inte en nära relationen till Lena, men det inte bara Lenas uppgift att 

skapa en relation. Ulrika har också ett eget ansvar. Skulle hon och Lena ha ett bra samarbete 

skulle det spegla av sig i klassrummet och barnen skulle känna att de vuxna arbetade mot 

samma mål. Vi ska nu rikta blicken mot organiserandets betydelse i våra organisationer, för 

det är ännu en aspekt som påverkar hur vi pedagoger agerar. 

 

Organisation och organisering 

Vi vet av erfarenhet att det under en dag på en skola och i en förskola hela tiden sker 

förändringar. Det är många byten av aktiviteter och avbrott för rutinsituationer. Kraven på att 

tolka och förstå läroplanens alla olika strävans och uppnående mål kan medföra att vi 

pedagoger avbryter barnen för att erbjuda dem någon aktivitet i syfte att utmana deras lärande. 

Det kan vara så att vi pedagoger vill ge barnen så mycket upplevelser av olika slag att vi 

glömmer att bara vara i stunden och lyssna på vad barnen vill. Detta trots att det i skolans 

läroplan i inledningen står att: ”Skolväsendet vilar på demokratins grund.” (Skolverket 2011, 

s.7). På samma sätt börjar förskolans läroplan: "Förskolan vilar på demokratisk grund" (Lpfö 

98 reviderad 2010, s.4). Det är skolans och förskolans värdegrund som är det första som lyfts 

fram i läroplanerna, men ändå blir det i våra berättelser snarare målen i våra styrdokument 

som blir grundläggande.  

     Mats Heide, Catrin Johansson och Charlotte Simonsson, som alla forskar kring 

organisation och kommunikation, skriver att själva idén med en organisation är att den ska 
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generera i någon form av vinst. Denna vinst ska ske genom att representanterna i 

organisationen arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål istället för att arbeta individuellt 

var för sig (Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.36-37). I Ulrikas berättelse framgår det att 

Lena inte berättar för henne om hur de ska arbeta med Kevin. Det uppstår svårigheter att 

samarbeta och det blir snarare så att Lenas beslut gör att Ulrika arbetar individuellt med 

Kevin, trots att det är Lena som har huvudansvaret. 

     Guvå skriver att en skillnad mellan skola och förskola är att i skolan är det en lärare som 

har huvudansvaret över eleverna och övriga pedagoger blir underställda läraren. Medan det i 

förskolan är så att pedagogerna arbetar i arbetslag där alla tillsammans har ett ansvar för 

barnen (Guvå 2011, s.41). Vi ser likheten med Ulrikas roll som fritidshemspedagog. På den 

skola där Ulrika arbetar är arbetslagen organiserade på olika sätt. Skolan är uppdelad i tre 

olika arbetslag, lågstadiet, mellanstadiet och fritidshemmen. Arbetslagen i grundskolan är 

organiserade så att varje grupp består av tio pedagoger var av alla har ett enskilt huvudansvar 

över sin klass. Eftersom Ulrika tillhör arbetslaget på fritidshemmet och just den här dagen blir 

tillsagd att arbeta i klassen, men inte har fått information om hur arbetet med Kevin ska 

utföras, försvåras uppgiften för henne. 

     Guvå menar att det hos förskolans pedagoger finns en helhetsbild över barnens vardag. 

Vilket inte finns på samma sätt för en lärare och en fritidspedagog, eftersom lärarna har 

eleverna under skoltiden och fritidspedagogerna har barnen under tiden på fritidshemmet 

(Ibid. s.41-42). Vad skulle ha hänt om Lena istället tagit vara på Ulrikas kompetens och 

erfarenhet om Kevin, om hur han fungerar på raster och på fritidshemmet? Då skulle Ulrika 

och Lena tillsammans komma närmare en helhetsbild av hur Kevin kan bemötas. Vi håller 

med Guvå om att på förskolan har pedagogerna ofta en relativt bra helhetsbild av barnen och 

att det där är arbetslaget som tillsammans har ansvar för barnen och deras utveckling. Men 

även inom förskolan stöter pedagogerna på utmaningar. 

     Vi märker att det ofta är andra omständigheter i organisationerna som påverkar varför ett 

arbetslag kan få svårigheter att arbeta mot gemensamma mål. Det kan bero på att antalet barn 

i barngrupperna inom den svenska förskolan och antalet barn i klasserna i skolan på senare år 

har ökat. Vi tar stöd i vårt påstående av en undersökning av Statistiska centralbyrån. I den 

framgår att under 1990- talet har allt fler förskolor byggts ut, vilket har medfört att antalet 

barn i förskolan har ökat samtidigt som antalet pedagoger har minskat. Vidare visar 

undersökningen att situationen på de svenska fritidshemmen följer samma utveckling (SCB 

2012). En konsekvens av detta blir att färre pedagoger har ansvar över fler antal barn. Därmed 

blir det också svårare att hitta tiden till gemensam dialog och reflektion tillsammans med barn 
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som behöver det och i arbetslaget. Det kan leda till att pedagogerna stramar åt barns 

inflytande för att på det sättet skapa någon form av kontroll. I situationen med Pelle ser vi att 

pedagogerna har stramat åt verksamheten så att alla måste följa med på rörelseglädjen. Det 

finns inte tillräckligt med pedagoger för att Pelle ska kunna vara kvar på förskolan.  

     Det gäller att hitta en struktur i sin organisation. Heide, Johansson och Simonsson skriver 

om organisationen som ett temporärt mönster. Detta mönster är föränderligt över tid och 

påverkas av olika yttre faktorer, vilket gör att organisationen måste finna nya vägar och 

anpassa sig efter sina förutsättningar. Det handlar till exempel om kommunikation och 

information inom organisationen. Kommunikationen mellan individer i en organisation är 

viktig för att alla ska få den kunskap och förståelse som krävs för att arbeta mot samma mål 

(Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.19-21). I Ulrikas berättelse framgår att hon inte får 

någon information om hur hon ska förhålla sig till Kevin eller vad hennes uppgift egentligen 

handlar om. Men Ulrika delar inte heller med sig av sin kunskap om hur Kevin fungerar på 

fritidshemmet. 

     När utrymme för dialog inte ges, eller om det ändå uppstår kommunikationsproblem, blir 

det svårt att reda ut problem och komma vidare, vilket i sin tur leder till fortsatta svårigheter 

att organisera vår verksamhet. Pedagog Jon Ohlsson skriver om mötessamtalen där pedagoger 

samtalar om barnen. Därmed undviker de att fokusera på sitt eget yrkesutövande. De 

diskuterar barnens beteende som något oberoende av det egna handlandet. Pedagogerna 

beskriver svårigheter med att kritisera varandra och föra samtal om hur man som pedagog 

utför sitt arbete (Ohlsson 2004, s.162). Vi tänker tillbaka på Ulrikas berättelse där pedagogen 

Lena förklarar för henne att det absolut inte går att ha Kevin i klassrummet. Är det Kevins 

agerande i klassrummet som är problemet, eller kan det vara så att pedagogerna som är nära 

honom inte vet hur de ska organisera arbetet runt Kevin? Det handlar dessutom om att Ulrika 

och Lena inte kommunicerar med varandra, vilket är en förutsättning i en organisation för att 

få ett fungerande arbetslag. Ohlsson hävdar att bemötande av barn mer och mer framkommer 

som en huvudsaklig arbetsuppgift vilket upprör en del pedagoger och dessutom utmanar dem i 

sitt arbete. Många pedagoger skulle, enligt Ohlsson, se att deras arbetsuppgifter enbart var att 

undervisa barnen inom vissa ämnen och inte att behöva fostra. Men i dagens skola är den 

äldre tidens ordning och reda, de tysta och lydiga barnen så fjärran att pedagogerna måste 

räkna med det förändrade arbetsinnehåll som de nu upplever. Det ställer nya krav att ha både 

fostrande och undervisande förhållningssätt. Dagens arbetssituationer kräver samarbete 

mellan alla pedagoger som arbetar i skolan och förskolan och när det fungerar inom ett 

arbetslag så stärks arbetslagets kompetens (Ibid, s. 171). Vi måste organisera arbetet bättre. 
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Kan det bli så att pedagoger som inte riktigt vill eller kan ha ett fostrande och samtidigt 

undervisande förhållningssätt tar sig makt att bestämma över barnen? Detta kanske för att de 

väntar sig en envägskommunikation som de förknippar med undervisning. 

 

Makt 

Öhman skriver att pedagoger ofta upplever att barn som inte lyssnar och gör som pedagogen 

vill har brister i sin uppfostran. Det handlar ofta om andra saker, så som att pedagogerna 

utövar makt och auktoritet över barnen (Öhman 2008, s.21). Det är ofta när pedagogerna inte 

vet på vilket sätt barnet ska bemötas, samt när pedagogerna har svårigheter med hur deras 

auktoritet ska komma till uttryck som vi hamnar i verbala upprepningar och förmaningar. Det 

kan leda till att pedagoger genom sin auktoritet utövar destruktiv makt över barnen. 

     Vårdlärarna Barbro Blume och Inga-Lisa Sigling menar att makt kan gestalta sig på olika 

sätt. Det kan betyda att en individ får som den vill. Makt kan också utnyttjas. Total makt 

innebär att den makthavande är diktatorisk och inte lyssnar in någon annans uppfattning 

(Blume & Sigling 1994, s.30). Detta ser vi som intressant att diskutera. Vem är det som har 

makt över vem i våra berättelser? I Ulrikas berättelse anser vi att Lena har makt över Ulrika 

då hon endast informerar Ulrika om vad hon ska göra. Det finns, som vi tolkar det, ingen form 

av samspel mellan Ulrika och Lena, utan hon blir direkt beordrad vad hon ska göra. Vi tolkar 

Blume och Sigling så att rädsla för att hamna i konflikt påverkar den som inte blir lyssnad på 

och som därmed gör som den blir tillsagd (Ibid). Ulrika låter bli att argumentera och 

ifrågasätta Lenas beslut för att Kevin inte ska behöva känna sig utsatt. Därmed underordnar 

sig Ulrika makten för att skydda Kevin. Vidare kan vi i Annicas berättelse å ena sidan se att 

hon bestämmer och utövar makt över sin kollega genom att säga till henne hur hon ska agera. 

Men å andra sidan tar hon ett ansvar som i stunden är relevant för att det ska bli bra för alla. 

     Förskollärare Klara Dolk refererar till filosofen och historikern Michel Foucault. Han 

menar att makt inte bara handlar om förtryck, förbud, eller att vi utelämnar någon individ. 

Foucault syftar på att makt också är en aktivitet som pågår och skapar insikter om individens 

agerande, förhållningssätt och känslor. Maktutövande sker därmed i allmänhet inte genom 

lagar och regler utan genom normer och värderingar som skapas (Foucault, 1976/ 2002 se 

Dolk 2013, s.26). Vem skapar dessa normer och värderingar på en skola och förskola? Det 

framkommer i berättelsen om Pelle att Annica vill att han ska följa med till rörelseglädjen. 

Annica tycker att det är viktigt att barn ska få röra på sig under planerade och organiserade 

aktiviteter. Det brukar vara så att de flesta barn tycker att det är roligt att röra på sig. Det är 
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också för att de andra barnen ska gå som Annica vill att Pelle ska följa med och vara en i 

gruppen. 

     Heide, Johansson och Simonsson skriver också om makt. De menar att makt på ett 

traditionellt sätt kan ses som att det är en individ som har makt och en individ som är maktlös. 

Vidare anser de att det inte alltid är så enkelt, makt är ofta mer komplext än så. Makt sett ur 

ett historiskt perspektiv handlar om att den som underordnar sig makt anser att den 

överordnade, som tar sig makt, är en individ som är en ledare och duglig att föra och 

bestämma. Samtidigt refererar Heide, Johansson och Simonsson till Berger som menar att alla 

i en organisation har makt eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra. Makt skapas och 

förstärks genom att vi kommunicerar med varandra (Berger 1994, se Heide, Johansson & 

Simonsson 2005, s.59). Vi ser inte att makt skapas och förstärks genom kommunikation i 

berättelsen om Pelle. Vi menar att det är bristen på kommunikation mellan pedagogerna och 

Pelle som skapar och leder till att en negativ makt utövas över honom. Pedagogerna är eniga 

om att han ska följa med på rörelseglädje, därmed tar arbetslaget makten och Pelle blir 

maktlös. 

      Heide, Johansson och Simonsson refererar till Mats Alvesson som är organisations 

forskare. Han menar att uppmärksamheten kring makt oftast inriktar sig på den synliga och 

medvetna makten (Alvesson 2001, se Heide, Johansson & Simonsson 2005, s.60). Därmed 

funderar vi vidare på om pedagogernas maktbalans sinsemellan också påverkar deras makt 

över barnen och i så fall hur. Vi undrar om det finns en form av osynlig makt och iså fall hur 

den kommer till uttryck. Vi skulle också kunna tolka det som att Pelle med sitt agerande 

utövar makt över Annicas kollega, Evelina, för att försöka få som han vill. Evelina tappar 

kontrollen och Annica tar över makten. 

     För oss är det självklart att vi inte vill utöva vår makt över någon på sätt som ställer till 

skada. Men vi menar att det sker inom både skola och förskola. Vi använder på ett negativt 

sätt oss av att kategorisera barnen. I berättelsen om Kevin, som sätts i kapprummet, 

kategoriserar pedagogerna honom som den som alltid stör på lektionerna. I berättelsen om 

Pelle som inte vill följa med säger pedagogerna att han alltid är den som ska krångla när det är 

dags att klä på sig.  

     Journalisten Gabriella Ekelund skriver att när pedagoger konstruerar påståenden om barns 

karaktärsdrag finns det risk att det produceras förväntningar som bekräftar dessa påståenden 

(Ekelund 2011, s.17). I båda våra berättelser menar vi att det av pedagoger och andra barn 

konstrueras en sanning om hur Kevin och Pelle är. Båda får höra att de är på ett visst sätt och 

därmed kan de också själva få en bild av sig som de ska leva upp till. Det handlar om hur vi 
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kommunicerar med varandra. Pedagoger talar ofta till och om barnen mera än vad de samtalar 

med dem. Ekelund skriver att så länge vi inte talar med barnen, hur kan vi då lyssna på vad de 

har att säga? De får ingen möjlighet att komma till tals (Ibid).  

     Pedagogerna Elisabeth Arnér och Britt Tellgren utvecklar detta. De menar att trots den 

pedagogiska tradition som finns inom skola och förskola, där barnet ska vara den som är i 

mittpunkten och få utöva inflytande på sin egen vardag, har vuxna automatiskt en makt som 

framträder då de på grund av sin erfarenhet i det verbala språket blir den styrande i både 

dialogen och informationen till varandra (Arnér & Tellgren 2006, s.47).  

     Arnér skriver vidare att pedagoger många gånger säger att barnen är det viktigast vi har 

och att barnen är vår framtid, men frågan är om barnen upplever att de är viktigast för de 

vuxna? Vi vuxna ser att det är vår uppgift att lära barnen vad de behöver för att få ett bra liv 

men barnen kan också lära oss vuxna något. Arnér anser att vi har mycket att lära om vi låter 

barnen komma till tals. Det handlar om att ge barn inflytande, att låta dem vara med och prata 

om saker som berör dem och låta deras idéer komma fram. Arnér har ett exempel om en 

tvååring som står och gråter för att han vill ha sin napp. Han har tydligen gråtit en lång stund 

och vill bara ha sin napp, men på den här förskolan har de som regel att nappen får barnen ha 

när de kommer på morgonen och på kvällen när de ska gå hem. Arnér menar att om ett barn 

hellre vill gå med nappen i munnen än att vara med i verksamheten kanske det är dags att 

börja fundera över verksamheten och hur barnet uppfattar sin tid där (Arnér 2009, s.7-9). Vi 

funderar på Pelles situation när han varje gång protesterar mot att följa med på rörelseglädje. 

Det var något som pedagogerna hade bestämt att alla skulle följa med på. Men vad hade hänt 

om de hade frågat Pelle varför han inte ville följa med och hur han kunde tänka sig att 

situationen kunde lösas. 

     Så länge vi pedagoger inte lyssnar och samtalar med barn, utan talar till och om dem, 

utövar vi en makt över dem som riskerar att skada. Vi menar inte att alla ska få göra som de 

vill, men det sker kontinuerligt på förskolor och skolor att de vuxna säger nej till barnens 

önskemål. Det sker omedvetet, medvetet och av gammal vana. Pelle ska följa med för att de 

andra barnen gör det och Kevin ska inte få en chans att störa sina klasskamrater och därmed 

får han sitta i kapprummet, trots att det kanske fanns andra lösningar. De invanda mönstren är 

svåra att bryta. Det är vi pedagoger som har planerat att vi ska gå på rörelseglädje. Vi tar oss 

makten att bestämma att alla barn ska följa med. Här kan det uppstå svårigheter. För om vi 

pedagoger ska arbeta med ett demokratiskt förhållningssätt måste vi se till att barns 

önskningar tillhör det som vägleder oss i verksamheten. Samtidigt ska vi också följa våra 

läroplaner och dess strävans och uppnående mål. Demokrati och inflytande ska ske 
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tillsammans med alla de mål som vi har att förhålla oss till. Det kan uppstå svårigheter kring 

hur vi tolkar målen i läroplanen. Det står inte att förskolan ska göra allt som står i sin makt för 

att barnen ska delta i gemensamma aktiviteter, men det står: "Förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande”, (Lpfö 98, reviderad 2010, s.10). Det 

är därmed viktigt att pedagogerna kommunicerar och inte bara informerar barnen om att de 

ska gå på till exempel rörelseglädje utan också varför, vad syftet med aktiviteten är. I nästa 

avsnitt ska vi gå närmare in på just kommunikationens betydelse. 

 

Kommunikation 

I Svenska Akademiens ordlista beskrivs ordet kommunikation som överföring av information, 

men kommunikation är mer än så. Vi förstår det som att kommunikation kräver en dialog 

mellan individer, medan information endast sker via att en individ på ett eller annat sätt delger 

information. I våra berättelser menar vi att kommunikation är mer komplext och innebär mer 

än bara det verbala språket. Vi pedagoger använder oss också av kroppsspråk och mimik när 

vi kommunicerar med barnen och varandra. När vi använder oss av det verbala språket blir 

det mest uppmaningar och upprepningar likt en envägskommunikation. Vi uppmanar både 

Kevin och Pelle om vad det är vi tycker att de ska göra och på vilket sätt de bör förhålla sig. 

Vi menar också att vårt kroppsspråk kan förstärka det budskap som vi vill få fram till barnen. 

Ett exempel är när pedagogen Lena kommer ut i kapprummet och ställer sig bredbent och 

pekar med hela handen. 

     Kadesjö skriver om svårhanterade situationer med barn som har koncentrationssvårigheter. 

Det kan vara att vänta på sin tur, förändringar och olika valsituationer. Han skriver att barn 

med koncentrationssvårigheter har svårt för förändringar, det blir tydligt i förskolan och 

skolan när det gäller att följa gruppens rytm och mer eller mindre tvingas till att byta 

aktiviteter (Kadesjö 2007, s.56). Vi känner igen det som Kadesjö skriver om och vill tillägga 

att det kan vara så även för barn som inte har koncentrationssvårigheter. I situationen med 

Pelle kan det vara olika aspekter som gör att han reagerar som han gör. En dag på förskolan 

består av många olika förändringar och avbrott. Skolan och förskolan är rutinstyrd, vilket kan 

påverka barnen både positivt och negativt. Barn som inte vill eller har förmågan att byta 

aktivitet eller byta förändring kan då protestera som Kevin och Pelle. Vissa barn behöver mer 

förberedelse än andra. Vi tänker på Kevin, han kanske hade behövt bli förberedd på att det var 

Ulrika som skulle vara med i klassen den här dagen. Pelle behövde kanske också en bättre 
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förberedelse, kanske redan dagen innan och hemma innan han kommer till förskolan, för att 

det är rörelseglädje den här dagen. Vi erfar att det oavsett om barn har 

koncentrationssvårigheter eller inte, behöver de en förberedelse vilket kan underlätta för 

många barn. Det handlar om ett samtal barn och pedagoger emellan. 

     Pedagog Gun Mollberger Hedqvist skriver i sin doktorsavhandling om konsten att samtala. 

Samtalet är av betydelse för att få en djupare förståelse för varandra (Mollberger 2006, s.126). 

Mollberger Hedqvist menar att vi måste lyssna. Hon skriver om att det finns två 

förhållningssätt som styr hur ett samtal fungerar. Det ena är när det egna vetandet styr och det 

andra när det öppna lyssnandet styr (Ibid s.181). I våra berättelser menar vi att det är 

pedagogernas egna förställningar om barnen och varandra som kommer till uttryck. Ingen av 

pedagogerna lyssnar egentligen på vad de andra inblandade har att säga. Ulrika handlar som 

hon blir tillsagd av Lena, utan att lyssna på vad Kevin vill säga. Pedagogen Lenas eget 

vetande om att Kevin vanligtvis stör de andra barnen samt Ulrikas egen föreställning om att 

det är Lena som bestämmer gör att Ulrika sätter sig i kapprummet tillsammans med Kevin. 

Även i Annicas berättelse är det pedagogernas förhållningssätt gentemot Pelle som styr hur de 

tänker, Pelle blir alltid den som krånglar. Om pedagogerna istället skulle vara genuint nyfikna 

på vad andra inblandade har att säga och öppna sig i mötet med de andra för att lyssna, istället 

för att möta med egna föreställningar, skulle situationerna i våra berättelser ha kunnat 

hanteras på ett annat sätt. 

     Henning Rye som är professor i specialpedagogik skriver om olika förutsättningar för en 

meningsfull kommunikation. Han skriver att det är viktigt att uppfatta barnet som en egen 

person med egna individuella kvaliteter kopplade till behov, personlighet och färdigheter. Det 

är även viktigt att kunna identifiera sig med barnet och bilda sig en egen uppfattning om 

barnets behov och inre tillstånd. Det är en förutsättning för en bra kommunikation. Han menar 

också att kommunikationen ska upplevas som meningsfull och att den då bildar grunden för 

en trygg anknytning (Rye 2009, s.36-37). Det gäller att ha en bra relation till barn och även 

pedagoger emellan. Vi ser tillbaka på Ulrikas berättelse då hon och Lena inte har förberett 

dagen tillsammans. Ulrika vet inte riktigt vad som ska ske under den dag då hon är med i 

klassen. Ulrika kunde dock ha sökt upp Lena dagen innan, tagit reda på fakta och fört ett 

samtal. 

     Rye skriver även om olika frågor som vi kan tänka på när en kontakt ska etableras, oavsett 

om det är till vuxna eller barn. Frågorna handlar till exempel om vem och hur den här 

personen är. Vilka behov har hon eller han? Hur visar personen sina behov och hur visar han 

eller hon vad de tycker om och inte tycker om? Hur svaren blir handlar mycket om hur ens 
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egen uppväxt har utvecklat lyhördhet, medvetenhet och en kontaktskapande förmåga. Barn är 

lyhörda för de vuxnas känslor och attityder och kan ofta läsa av en vuxen om han eller hon 

verkar osäker, är negativ eller positiv och glad (Ibid, s. 59). Pelle kanske kände av Annicas 

kollegas känslor och på så vis blev ännu mer stökig för att sen känna av ett lugnt sätt att bli 

bemött på som gjorde att han själv blev lugn. Det har betydelse hur vi kommunicerar med vårt 

kroppsspråk och vår mimik. När vi känner oss osäkra syns det på vår kroppshållning och vi 

vet av erfarenhet att barn är experter på att läsa av oss vuxna. Därmed hävdar vi att det är 

viktigt att tillsammans reflektera över vilket förhållningssätt vi pedagoger har mot barnen och 

varandra. Annars kan ingen förändring ske. Vi tänker nu fördjupa oss i vikten av reflektion.  

 

Reflektion 

Filosofen Bengt Molander skriver att en reflektion, som han tolkar det, är en återblick eller att 

ta ett steg tillbaka och upptäcka hur man själv har agerat för att läsa av situationen. Han 

skriver vidare om vad organisationsteoretikern Donald A Schön menar med reflektion, det är 

när man passerar gränsen för det bekanta och det uppstår en situation som inte känns bra. Då 

är det dags för omformning av vårt handlande. Molander skriver även hur han tolkar Schöns 

begrepp kunskap i handling och reflektion i handling. Den som är kunnig är uppmärksam i sin 

handling, hen kan ha flera alternativa lösningar öppna. I vissa fall kan man säga att en 

praktiker provar sig fram och eftersom hen är uppmärksam så lär hen sig samtidigt. Till 

reflektionen hör att man påminner sig själv om vad man har gjort, vem man är och vad som 

har skett. Reflektion kräver, enligt Molander, en överblick och ett relativt lugn. Det ska finnas 

en distans till det som ska göras härnäst. En reflektion ska inte tvingas fram, det ska komma 

av sig självt. Målet är att man ska nå ett förhållande till situationen, till det som har hänt och 

till sig själv (Molander 1996, s.142-144). Vi vill diskutera vidare om kring det Molander 

skriver att reflektionen ska komma av sig självt. Vi vet av egen erfarenhet att det många 

gånger kan vara både svårt och upplevas som utlämnande att vända blicken mot sitt sätt att 

handla. Det kan bli ett hinder för oss pedagoger i reflektionsstunden på grund av att vi inte 

vågar eller har kunskap om vikten att reflektera.  

     Filosoferna Ewa Schwarz och Carl Cederberg skriver om reflektionens roll i förskolan. De 

skriver att det handlar om att finna ett samstämmigt språk och skapa reflektionsvanor, vilket 

förutsätter att kunskap finns eller övas upp. Det handlar om att lära sig hur man ska reflektera 

och varför. De påstår att ordet reflektion används flitigt som begrepp och att det finns en 

föreställning om att likt ett "trolleriord" löser sig allt bara man reflekterar. De skriver vidare 
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att inom den filosofiska diskursen framhävs reflektionen likt en relation av distans. Men 

samtidigt finns det ett dilemma inom förskolans diskurs mellan att som pedagog vara med 

barnen eller att sätta sig ner och reflektera (Cederberg och Schwarz 2013, Förskoletidningen 

6/2013). Vi tolkar det som att det handlar om att granska verksamheten och sitt eget 

handlande, samt diskutera dem ur olika perspektiv. Som pedagog måste vi vara med i 

verksamheten och observera för att sedan ta ett steg tillbaka och reflektera kring det som hänt. 

För att kunna reflektera måste vi både vara aktiva deltagare i verksamheten med barnen för att 

få stoft till reflektion, men sedan också kliva utanför och ta ett steg tillbaka för att distanserat 

få möjlighet till reflektion. Det ena utesluter inte det andra, utan tvärtom är närvaro och 

reflektion beroende av varandra. Detta kan vara svårt i vår verksamhet. Vi vet av erfarenhet 

att det är ett dilemma för pedagogerna att dra sig tillbaka för att reflektera, när vi samtidigt 

behövs rent fysisk i barngruppen. Men kan det också vara så att vi pedagoger inte riktigt 

förstår vad vi ska reflektera kring? Har pedagogerna på skolan och förskolan kunskap om 

reflektionens betydelse eller är det bara ett begrepp som vi använder oss av? 

     Ohlsson skriver att om arbetslaget ska uppnå en gemensam förståelse för hur man ska 

arbeta med en viss fråga, ska hela arbetslaget samtala och reflektera tillsammans. Ohlsson 

menar att den gemensamma reflektionen i ett arbetslag, där vi som kollegor samtalar kring hur 

vi handlar och agerar som vi gör, är av stor vikt om vi vill få till en förändring och utveckling 

av vårt arbete (Ohlsson 2004, s.50-51). Det är en intressant tanke då det sällan tycks finnas tid 

till reflektion i ett arbetslag inom ramarna för skolan och förskolans organisation. När vi läser 

Annicas berättelse menar vi att situationen med Pelle, som inte ville följa med, hade kunnat få 

ett annat utfall om arbetslaget efteråt suttit ner tillsammans och reflekterat kring hur vi 

agerade och varför. Men det är inte riktigt så i vår verklighet. Vi vet av erfarenhet att det finns 

svårigheter med att finna tid för att samtala på ett reflekterande sätt. Men reflektion är mer än 

bara tid. Det handlar också om att våga och att kunna reflektera. 

     Även Mollberger Hedqvist lyfter fram betydelsen av reflektion inom arbetslaget. Hon 

menar att både erfarenhet och reflektion krävs för att bli trygg och kunna utvecklas i sitt 

arbete. När pedagogerna tillsammans i reflektion sätter ord på sina och varandras erfarenheter 

blir samtalet ett verktyg för att åskådliggöra det egna yrkeskunnandet (Mollberger Hedqvist 

2006, s.117). Hon skriver om värdet av att lära sig att reflektera för att på så vis få syn på sitt 

eget agerande samt att det kan behövas handledning i att lära sig att reflektera (Ibid, s.128). I 

båda våra berättelser framgår att pedagogerna inte reflekterar med varandra vare sig om 

varandras sätt att agera eller i mötet med barnen. Det blir mera ett konstaterande av att både 

Kevin och Pelle beter sig på ett visst sätt, men ingen av oss ”pausar” och samtalar om vad det 
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egentligen är som pågår. Vi vänder inte blicken mot vårt eget agerande som är en 

förutsättning för att en förändring i det egna handlandet ska ske. 

     Filosofen Jonna Hjertstöm Lappalainen skriver att Immanuel Kant menar att reflektion är 

en förmåga och genom reflektion jämför vi våra olika kunskapsförmågor och avgör sen vad 

som är riktigt. Kant menar, enligt Hjertström-Lappalainen, att med reflektion bedömer, 

betraktar och förstår vi en situation. Vidare skriver hon att Kant menar att reflektion inte bara 

handlar om att jämföra olika kunskapskällor, utan även om att vara ett subjekt. När man 

reflekterar över sig själv så är man både subjekt och objekt (Hjertström Lappalainen 2009, 

s.19-20). Vi menar att reflektionen är en viktig del för att se sitt eget och andras handlande i 

olika situationer. Det handlar om att kunna stanna upp i en situation och reflektera här och nu 

och se sig själv som både ett subjekt och objekt. Då måste vi kunna se på oss själva utifrån 

och fundera över varför vi tänker och agerar som vi gör. Ibland misslyckas vi i situationen och 

kan då ta lärdom av det så att vi nästa gång vi hamnar i samma situation förhoppningsvis 

agerar på ett annat sätt. Vi vet av erfarenhet att det kräver en viss träning att kunna reflektera. 

     Ohlsson skriver om gemensamma reflektionsloopar, där arbetslaget ska lyfta fram någon 

aspekt som är utanför dem själva och reflektera över. Sedan ska de fundera över sitt eget 

handlande och försöka se och ifrågasätta sig själva. Ett sådant samtal tar tid och utrymme. 

Han beskriver samtalet som en rörelse där en person lyfter en fundering för att sedan titta på 

sitt eget handlande för att komma fram till en strategi eller lösning på problemet. Det kan ses 

som en kollektiv lärprocess från en fråga till ett svar (Ohlsson 2004, s. 110). I arbetslagen 

hinner vi oftast bara lyfta ett problem och börja reflektera kring det innan den planerade 

reflektionstiden är slut. Det är så viktigt, menar vi, att hela arbetslaget reflekterar med 

varandra och även tillsammans med barnen för att alla ska bli lyssnade på så att vi 

tillsammans kan komma fram till en lösning där alla inblandade blir synliga. 
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Vårt slutord 

När vi började skriva våra berättelser var det tydligt för oss vad de handlade om och vad det 

var som skulle undersökas. Det som först blev påtagligt för oss genom att skriva och 

reflektera tillsammans var att det handlade om en process där båda behövde vara lyhörda inför 

varandras tankar. Denna process väckte nya tankar hos oss som blev våra 

undersökningsfrågor.     

     Ulrika trodde först att problemet låg hos Kevin när han bemötte henne med en stöddig 

attityd. Men under skrivandets gång och reflekterande tillsammans och med litteraturen så har 

vi insett att problemet fanns även hos henne och pedagogen Lena i deras bemötande och brist 

på kommunikation. Vi funderar på om det kan ha varit Ulrikas osäkerhet och hennes 

kroppsspråk som gjorde att Kevin betedde sig som han gjorde, han kanske också blev osäker 

när Ulrika kom in i klassrummet. Hon lyssnade bara på Lena om hur hon skulle agera den här 

dagen, kanske skulle hon ha stannat upp och pratat med Kevin, frågat och lyssnat på vad han 

tyckte om situationen. För hur ska vi förstå barnen om vi inte stannar upp och lyssnar och 

reflekterar över olika situationer tillsammans? Ulrika kom till lektionen helt oförberedd på 

vad som skulle hända den här dagen. Hon kunde försökt ta kontakt med Lena dagen innan och 

frågat lite hur det skulle gå till. Lena kunde ha sökt upp Ulrika för att gå igenom vad som 

skulle göras och vilken uppgift Ulrika skulle ha.  

     Det händer rätt ofta att pedagoger är lediga eller sjuka och i första hand så försöker vi 

ställa upp och hjälpa till med den personal som finns på arbetsplatsen. Men det är inte alltid 

lätt att bara "hoppa in" i en klass om det inte finns någon kommunikation mellan 

pedagogerna, så man vet vad som ska ske. Vi vet att det inte är det optimala att ta upp saker 

mitt i en barngrupp men det hade varit bra att sätta sig efteråt och gå igenom vad som 

fungerade eller inte. 

     Ulrika ville och försökte ifrågasätta Lena under rasten, men fick bara korta svar och 

tolkade det som att Lena varken hade tid eller lust att lyssna. Det Ulrika kunde ha gjort var 

kanske att skriva ner hur hon upplevde dagen i klassen och lämnat den till Lena, för att senare 

kunna ta upp det vid ett bättre tillfälle. Ulrika hade Kevin på fritidshemmet och kanske kunde 

de utbyta tankar och idéer som kunde ha hjälpt Kevin i sin skoldag. 

     I berättelsen om Pelle kan vi se hur bemötandet av Pelle ger en återspegling av hur han 

bemöter sina kamrater och pedagoger. Ju mera tjat på honom om vad de vuxna vill att han ska 

göra desto mera protesterar han och slutar lyssna, samt blir otrevlig mot sina kamrater. 

Pedagogerna samtalar inte med honom eller tar reda på hur han skulle vilja lösa situationen. 
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De vuxna kommunicerar inte heller med varandra utan konstaterar bara sinsemellan att han är 

besvärlig. Om pedagogerna hade suttit ner tillsammans och pratat och reflekterat både kring 

sin organisering av verksamheten samt hur de gemensamt skulle bemöta och hantera Pelles 

motvilja skulle problemet troligen kunnat hanteras på ett annat sätt. Det blir så uppenbart för 

oss när vi nu i efterhand kan tolka situationen att det finns olika maktstrukturer i Annicas 

berättelse. Det är dels den makt som pedagogen Evelina försöker att hantera på ett sätt, då hon 

som vi ser det troligen känner sig maktlös för hur hon bör handla. Det finns också en form av 

maktsökande i Pelles agerande, där vi menar att han genom att inte lyssna och bemöta sina 

kamrater på det sätt han gör, signalerar att han vill ha makt och få bestämma själv om han ska 

följa med på rörelseglädje eller inte. Sen tar Annica sig makten att bestämma att Evelina ska 

gå ut på gården med de andra barnen för att själv kunna hantera situationen med Pelle. 

     Genom all litteratur som vi har läst och diskussioner som förts oss emellan samt med 

litteraturen, har vi kommit fram till att våra valda aspekter som påverkar vårt agerande inte 

går att se för sig. Alla aspekter vi valt att undersöka påverkar tillsammans hela tiden hur 

pedagogerna agerar mot barnen och varandra. 

     De frågeställningar som vi har ställt och undersökt är både sådant som oroat oss och sådant 

som väckt vår nyfikenhet att veta och lära mera om. Vi har lyft fram olika perspektiv som är 

viktiga för oss att undersöka mera. Det är inte helt självklart vad bemötande, organisation och 

organisering, makt, kommunikation och reflektion betyder för oss utan det är troligen så att 

pedagogerna tolkar in olika betydelser i de olika perspektiven. Det kan bero på olika 

erfarenheter, kunskaper och personligheter.  

     I vårt yrke som pedagoger möter vi dagligen både barn och kollegor. Vi förhåller oss och 

bemöter ständigt barnen och varandra hela tiden utan att reflektera, vare sig enskilt eller 

tillsammans, över hur våra möten sker. 

     Tillsammans har vi undersökt hur de olika aspekter som vi arbetat med kan påverka vårt 

sätt att agera. Upptäckten att det inte går att säga att det exempelvis bara är avsaknaden av ett 

bra bemötande, organiseringen av vår organisation, olika maktstrukturer, brist på 

kommunikation och reflektion som gör att vi agerar som vi gör blev för oss mycket tydligt. 

Det är alla dessa aspekter tillsammans som påverkar oss. Vi menar att, för att kunna bemöta 

varandra på ett respektfullt sätt behöver vi hela tiden kommunicera med varandra, annars kan 

vi aldrig få veta vad någon annan tycker och tänker. Men det kan inte stanna vid det, vi måste 

också gå vidare och reflektera tillsammans. Det är först när reflektionen sker som vi upptäcker 

våra brister och kan synliggöra dem för att sedan arbeta med att förändra vårt agerande. För 

att kunna reflektera behöver vi kanske få handledning och stöd i vad och hur vi ska utföra 
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reflektionen. Vi behöver också organisera vår verksamhet på ett sådant sätt att det finns tid för 

reflektion. 

     Under denna "skrivresa" har vi upptäckt att det många gånger är lätt, att skylla på olika 

aspekter när vi känner oss otillfredsställda i vår yrkesroll. Vi skyller på än det ena, än det 

andra utan att kanske våga ta tag i det som är det enda vi kan förändra: oss själva, hur vi väljer 

att förhålla oss till vårt arbete och alla aspekter som påverkar oss. Vuxna väljer hur 

bemötandet av barn och varandra blir, hur vi organiserar vår verksamhet, hur vi anser oss ha 

rätt till makt över barnen, hur vi kommunicerar med varandra och hur och om vad vi ska 

reflektera. Men bara för att vi som vuxna på ett eller annat sätt väljer hur vi agerar betyder det 

inte att det är enkelt utan tvärtom vill vi visa att det är mycket komplext att arbeta som 

pedagog och att de val vi gör inte alltid blir så bra. 

     Vi har genom att skriva denna essä blivit väl medvetna om att tiden tillsammans med 

barnen blir allt mindre och mindre. Vi stressar och vill ge barnen så mycket upplevelser och 

aktiviteter under dagarna att vi glömmer att stanna upp och lyssna på varandra och på barnen. 

När vi pedagoger upplever stress i arbetet är det lätt att vi tar makten att bestämma över 

barnen och märker inte heller hur vi bemöter varandra. Våra organisationer innehåller idag 

många barn och få pedagoger och det är inte lätt att organisera sig på ett sätt där allas 

delaktighet och inflytande får utrymme. 

      Vad som väcker nya funderingar hos oss, och som vi kan tänka vidare kring, är hur barnen 

blir påverkade i sin utveckling till att bli demokratiska medborgare beroende av hur vi 

pedagoger agerar mot dem.  
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