
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Kitty Jansson 

Mentor: Lotte Alsterdal 

Du kan inte bestämma över mig 

– En essä om barns inflytande i förskolan 

 

Södertörns högskola | interkulturell lärarutbildning mot förskolan 

Examensarbete 15 hp |utbildningsvetenskap C 30 hp| Ht 2013 

 

 

Av: Kitty Jansson 

Handledare: Lotte Alsterdal 

 

      

 

 

 

 

      



1 
 

Title: You cannot make decisions for me – An essay on the influence children have at 

preschool 

Author: Kitty Jansson 

Mentor: Lotte Alsterdal 

Term: Autumn 2013 

Abstract 

My study is based on an experience where my personal interests are intense, but the children 

want something else. My starting point is a self-perceived story about a boy who did not want 

to go to the forest and did not want to choose forest theme because he did not think the forest 

was a good playground. 

Nature is often associated with childhood memories and the tradition of a good outdoor 

environment. Even I experience the forest to be the perfect learning environment that the 

school has to offer. For that reason I have chosen to reflect on why it evokes such thoughts 

with me. Therefore, I wanted to study to understand a deeper further the concept of the 

outdoor environment and how different it can be experienced depending on what one feels as 

an individual. 

I as a teacher have met children with different experiences and values in outdoor play 

environments. By examining the conditions and rules of play, I have developed the concept 

that social skills can be used differently by children. Children use different strategies in games 

in order to cope with their daily lives and I explore this in this study from a child´s 

perspective. 

I question the idea that the competent child should have influence over his everyday life at 

preschool. What does “influence” really mean? I explore how I, in my role as an educator, can 

use the thoughts and opinions of the children as I plan activities for our preschool work. I use 

my experience and want, through my research, to try to discover how other researchers 

address the issue from a child´s perspective. I want to understand the child´s perspective in 

order to develop my approach to the competent child. 

I also want to reflect on how I, as a teacher, can have the courage to trust the competence and 

willingness of the children to cooperate. By raising the concept of influence, I want to 

highlight and question a child´s way of thinking within group needs. I want to reflect on how 

teachers speak with children and how the choices children make can affect their everyday life 

at preschool. 

Keywords: children's influence, outdoor education, children's choices, play environment 

outdoors, teachers' responsibility, individual and group. 
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Titel: du kan inte bestämma över mig – en essä om barns inflytande på förskolan 

Författare: Kitty Jansson 

Handledare: Lotte Alsterdal 

Termin: hösten 2013 

Sammanfattning 
Min undersökning utgår från en händelser där mina personliga intressen är starka men där ett 

barn vill något annat. Min utgångspunkt är en egen upplevd berättelse om en pojke som inte 

vill gå till skogen eftersom han inte upplevde skogen som en bra lekplats. Naturen är för 

många pedagoger förknippat med minnen från barndomen och dess traditioner om den goda 

utemiljön. Även jag upplever skogen som den mest perfekta inlärningsmiljö som förskolan 

har att erbjuda. Det gör att jag har valt att reflektera om varför barnets vägran väcker sådana 

tankar hos mig. Genom min undersökning önskar jag att förstå begreppet utemiljö och hur 

olika den kan upplevas. 

Jag som pedagog har mött barn med andra värderingar och erfarenheter vad lekmiljöer 

utomhus är. Genom att granska lekens villkor och regler försöker jag utveckla begrepp som 

social kompetensutveckling innebär och förstå hur olika barn gör för att lära sig det. I lekarna 

använder barn olika strategier för att bemästra sin vardag, vilket jag i berättelsen utforskar 

utifrån ett barns perspektiv.  

Genom att ställa mig frågande till föreställningen om det kompetenta barnet som ska ha 

inflytande i sin vardag på förskolan. Försöker jag undersöka vad står egentligen inflytande 

för. Jag undersöker hur jag i min roll som pedagog kan använda barn tankar och åsikter när 

jag planerar aktiviteter på förskolan. I arbetet använder jag mig av mina erfarenheter och vill 

genom min undersökning ta reda på hur forskare lyfter begreppet inflytande ur ett 

barnperspektiv 

Jag anstränger mig för att förstå ur ett barns perspektiv för att utveckla synsättet om det 

kompetenta barnet. Jag kommer även att reflektera kritiskt över hur jag som pedagog vågar 

lita på barns kompetens och vilja till samarbete. Genom att lyfta begreppet inflytande vill jag 

synliggöra och problematisera det från ett barns tankevärld som ofta ställs gentemot 

barngruppens behov. Jag reflekterar över hur pedagoger samtalar med barn och om barns 

möjligheter att påverka sin vardag på förskolan.  

Nyckelord: barns inflytande, utomhuspedagogik, barns valmöjligheter, lekmiljö utomhus, 

pedagogers ansvar, individ och grupp. 
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Kalle vill inte 
Jag öppnar dörren till förskolan, tar av mig mina kläder och går in. Kollegorna Lotta och 

Anna har samlat barnen som nu sitter och mumsar på frukt. Jag kliver in och sätter mig. Johan 

och Linus sitter och äter och jag upplever en glädje och förväntning hos barnen att få komma 

ifrån förskolegården och få leka i skogen. Jag ska just börja berätta om skogsutflykten när 

dörren går upp och Kalle (fyra år) kliver in. Jag ser direkt på hans bestämda steg att han vill 

säga något. Jag ler mot Kalle och hans mamma och säger ”god morgon”. Kalle tittar då på 

mig och ställer sig bredbent med armarna i kors över bröstet och säger med bestämd röst: ”Jag 

tänker inte följa med till skogen”. Jag frågade varför han inte vill följa med. Kalle tittar då på 

mig och säger högt: ”Jag vill inte gå till skogen och du kan inte bestämma över mig.”  

Oj då, tänker jag, hur ska det här gå? Mina tankar går tillbaka till förra veckans skogsutflykt. 

Kalle var lika bestämd då som nu. När vi skulle gå till skogen vägrade han att följa med, men 

jag övertalade honom. När jag tänker tillbaka på händelsen uppfattar jag mig som 

manipulativ. Jag lyckades övertala Kalle att följa med, men när vi var ute i skogen satt han på 

en stubbe och undrade hela tiden när vi skulle gå tillbaka till förskolan. Det gick inte att få 

honom intresserad av naturen. Hur jag än försökte ville Kalle inte leka vare sig mig eller sina 

kompisar Johan och Linus. Jag upplevde att han var besviken på mig. Innan vi gick från 

förskolan berättade jag om allt fantastiskt vi kunde se i skogen. Det är höst nu, förklarade jag, 

det finns fina löv som vi kan ta med till förskolan och torka. Jag berättade också att om vi har 

tur kanske vi hittar kantareller ute i skogen. Kalle lyste upp och ville följa med för att leta 

svamp som han kunde ge till sin mamma. Men det fanns ingen svamp i skogen och löven 

plockade Kalle i fem minuter för att sedan berätta att nu räcker det med löv. Han ville då gå 

tillbaka till förskolan, men fick vänta en timme. 

Under fruktstunden märker jag hur stämningen förändras hos de andra barnen och 

pedagogerna. Det får mig att titta på Kalles mamma och säga:”Här på förskolan har vi 

uteverksamhet inplanerat och att gå till skogen är det enda som vi har att erbjuda idag för alla 

fyraåringar.” Nu avbryter Kalle mig och påpekar: ”Mamma har lovat mig att jag slipper gå till 

skogen idag och jag har tagit med mig nya leksaker som Johan och Linus får leka med.” 

Det sägs att en blick kan säga mer än tusen ord och det upplever jag att mina kollegiers 

blickar nu gör. Jag vet vad de tycker om att Kalle ska vara kvar på förskolan med dem. Mina 

arbetskamrater har planerat verksamhet med femåringarna och vill inte ha kvar ”mina” 

fyraåringar på förskolan. Jag förstår varför, för när Kalle, Linus och Johan leker går det vilt 
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till. De är överallt och leker, det krävs att en pedagog sitter med dem hela tiden för att leken 

inte ska övergå i slagsmål. Jag fäster blicken på Kalles mamma och försöker att på ett lugn 

och sansat sätt säga att vi har ett problem eftersom det inte är planerat någon fri lek nu på 

förmiddagen. Kalles mamma tittar på mig med vad jag uppfattar som en uppgiven blick och 

berättar att Kalle har bråkat hela morgonen och vägrat gå till förskolan. Mamman försätter 

med att beskriva deras morgon, att hon inte hade något val än att lova honom att han får ta 

med sig leksaker och slippa skogen. 

Jag känner hur tungarbetat allt är. Hur kan någon inte gilla skogen? tänker jag. Alla andra 

barn uppskattar när vi går till skogen och leker oavbrutet till vi tvingas gå hem till lunchen. 

Jag blir irriterad på Kalle. Tänker han förstöra vår skogsdag? Nää, tänker jag, det får han inte, 

så jag säger: ”Om du inte vill följa med oss till skogen får jag ringa småbarnsavdelningen och 

höra om du får vara med dem ute på gården. Bra eller hur, för du slipper gå till skogen.” Kalle 

tittar då på Johan och Linus och säger: ”Ni vill väl inte gå till skogen? Det är väl bättre att få 

leka med mina leksaker?” 

Nu reagerar jag snabbt genom att titta på Linus och Johan. Kalle ska inte få bestämma om de 

ska gå till skogen. De är lätta att övertala, speciellt med leksaker. Snabbt som ögat reser jag 

mig upp tar Linus och Johan i händerna och går ut med dem till hallen. Jag lägger fram deras 

kläder och säger åt dem att klä på sig. Linus och Johan tittar frågande på mig, men tar på sig 

ytterkläderna under tystnad. Jag upplever att de märker hur irriterad jag är och att det är bäst 

att lyda. Nu kommer flera fyraåringar ut i hallen ledsagade av Lotta och Anna. Jag plockar 

fram deras kläder och säger att de ska skynda sig att ta på sig, så vi hinner ut i skogen. 

Efter en stund kommer Kalle och hans mamma ut i hallen. Mamman tittar på mig och frågar 

om det inte finns ett annat alternativ för Kalle, då han inte vill gå till småbarnsavdelningen. 

Jag tittar på mamman och känner tröttheten skölja över mig. Det var inte så här jag hade tänkt 

mig att dagen skulle börja. Inom mig känner jag att en irritation byggs upp som är riktar mot 

mamman. Kalle är ett femtontimmars barn som nyligen fått en lillasyster. Varför väljer 

mamman att tvinga Kalle till förskolan just idag? Hon vet att vi går till skogen på tisdagar. 

Mamman är ju hemma och vet att hon kan välja en annan dag istället. Så jag säger med 

ovänlig röst: ” Nej tyvärr, vi har planerat skogsutflykten och alla de andra barnen är inställda 

på att få gå bort från förskolegården till skogen.” Mammas blick tittar frånvarande på Kalle 

för att en sekund, senare titta upp på mig. Därpå säger hon att det är okej, Kalle får välja om 

han ska vara småbarnsavdelningen, eller följa med till skogen. Kalle väljer att gå till 

småbarnen och vi går till skogen.  
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Klockan elva, säger jag till de andra barnen att det är dags att gå tillbaka till förskolan. När vi 

närmar oss gården söker jag över lekplatsen med blicken. Ingen Kalle, var är han? Jag går 

snabbt fram till vår dörr till förskolan, men hinner inte öppna, Lotta kommer ut och säger med 

en röst som låter bestämd: ”Kalle kom in till oss under femårsverksamheten, han vägrade vara 

kvar ute på gården. Vi har ett problem Kitty. ”Jag vet”, svarar jag med entonig röst. Innerst 

inne känner jag mig irriterad. Kunde inte Lotta vänta till jag kommit in och fått av mig 

kläderna? Vad var det som var så bråttom att hon måste storma ut till mig och barnen för att 

berätta om Kalle. Är det rätt att alla fyraåringar ska höra vad och hur Kalle gör? 

Tankar 
När vi är i skogen kan jag inte koncentrera mig på barnens lekar. Mina tankar är hos Kalle. 

Vad är det jag inte ser? Vad gör att Kalle inte vill gå till skogen? Jag funderar på vad som 

ligger bakom hans skogsvägran. Förskolan har ett naturtema och jag tycker att vi pedagoger 

låter barnen vara delaktiga. Under våra minimöten med barnen informerar vi dem om 

planerna för skogsutflykterna. I dessa situationer upplever jag att barnens egna förslag på vad 

vi kan göra inte påverkar innehållet i naturtemat då det redan är bestämt av oss vuxna. När jag 

tänker på Kalle inser jag att han ofta inte är med på dessa möten. Kalle har inte tid, han leker 

istället. När jag nu inser det blir jag betänksam. Kalle har blivit osynlig på alla minimöten, 

med desto synligare i olika konflikter. 

Förra gången övertalade jag Kalle att följa med och den här gången fick han välja. Men vad 

var det för slags val? Småbarn eller skogen, jag upplever att jag inte gjort ett bra arbete. Valet 

såg mera ut som en bestraffning. Men å andra sidan ska Kalle få styra verksamheten genom 

att använda mammans inflytande som vuxen för att säkerhetsställa sina krav? Jag upplever att 

Kalle använder henne som bundsförvant när det gäller att få sin vilja fram på förskolan. 

Samtidigt kan jag inte sluta tänka på varför Kalle gör som han gör.  

Jag funderar över om Kalle är mogen att fatta egna beslut om skogsutflykten, det är ett stort 

ansvar jag lägger på honom. Ibland undrar jag vad som ligger bakom hans motstånd. Är det 

utflykten till skogen eller står det för något annat? Jag har upplevt att Kalle för det mesta 

kommer till förskolan med en plan för hur han vill att dagen ska se ut. Ofta vill han leka 

inomhus med Johan och Linus och han byter lekar i snabb följd. Kalle har ofta bråttom, det 

verkar som att tiden inte räcker till för allt han vill göra. När klockan slår två och det är dags 

att gå hem är han ofta inte färdig med sin lek, utan vill stanna kvar. Kalle springer då ännu 

fortare runt för att hinna så mycket som möjligt. Är förskolan anpassad till Kalles villkor? 

Han har inte fått berätta vad han anser om hur det är på förskolan. Kalles tider är tisdag till 
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torsdag mellan klockan nio till två. Kan det vara så att han upplever det som för kort tid? Från 

Kalles perspektiv skapar han sina sociala anknytningar till andra barn på förskolan. Min 

reflektion är att Kalle nog behöver tiden för att utveckla sitt samspel i leken. Den lösning som 

förskolan erbjuder med skogsutflykter gynnar inte Kalles strategier om samspel med 

kamraterna. 

Tankar går till hur veckan som har varit. Jag funderar över om alla fyraåringar gå till skogen 

just på tisdagar? Det gäller speciellt de barn som börjar sin ”arbetsvecka” på förskolan då. Jag 

har observerat att många barn och speciellt Kalle vill leka med sina kamrater. Den sociala 

kontakt som Kalle etablerar på tisdagen, bygger upp hans vecka på förskolan. 

Jag älskar skogen. Allt som har med naturen och göra, ser jag som en möjlighet. Där finns 

inga hinder utan bara upptäckarglädje i att få vara i skogen med barnen. Mina förväntningar är 

att alla ska tycka likadant som jag. Varför är skogen så viktig för mig? Jag upplever att 

lekarna blir annorlunda, barnen vågar pröva nya utmanade saker. Å andra sidan finns det barn 

som inte upplever skogen som en trevlig plats för lek. Jag undrar var lusten finns för Kalle att 

lära sig om sin utemiljö då han inte uppskattar skogsutflykterna. Min uppfattning om att 

respektera den enskilda individen är tvetydlig. Jag vill lyssna på alla barns åsikter och 

tillgodose deras önskemål. Men inom förskolan har vi ett gemensamt mål med uteteman. Min 

åsikt är att vi pedagoger ska skapa valmöjligheter för barn, jag vill ha barn som samarbetar 

och vill följa med på aktiviteter.  

Jag kommer ihåg Kalles första dag på förskolan. Han berättade då att de flyttat till det nya 

bostadsområdet för att komma närmare morfar. Kalle berättade ofta om vad morfar och han 

brukade göra på helgerna. Det jag förundras över var deras friluftsliv tillsammans. Morfar och 

Kalle fiskade, plockade svamp och arbetade ute i naturen. Kalle satt ofta hos oss pedagoger 

och berättade om morfar. Vi pedagoger tittade gillande på varandra och påpekade att vi fått en 

ny lekledare och berättare på förskolan. Idag upplever jag att Kalle inte har samma förtroende 

för oss längre. Det är kamraterna och deras lekar som är viktigast. Vad hände med den glada 

lilla pojken? Numera är det mest slagsmål och hårda ord.  
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Syfte  
Mitt huvudsyfte är att synliggöra mina svårigheter när det gäller att tillgodose Kalles vilja och 

samtidigt se till hela gruppens behov. I min studie reflekterar jag över mitt förhållande till 

naturen eftersom jag som pedagog ensidigt håller fast vid ett skogstema som jag känner mig 

trygg med. Jag bemöter och speglar mina tidigare intryck av barns inflytande på förskolan och 

ifrågasätter dem. Genom att förstå mer om barns inflytande lyfter jag olika sidor av saken för 

att se mer en helhet och påvisa att vi ibland ska prioritera även att se till det individuella 

barnet. Jag är intresserad av att undersöka hur jag som pedagog påverkas av att ett barn säger 

nej och reflekterar över mitt handlande när jag ställs inför detta. I min studie vill jag stanna 

upp och lyssna på Kalle och försöka förstå hans metoder och strategier när det gäller att 

introducera sig i andra barns lekar.  

Jag vill belysa den här händelsen jag har berättat om från vad jag ser som ett barnets 

perspektiv och försöka förstå mer om hur det enskilda barnets tänker och agerar i olika 

leksituationer. Jag strävar efter större klarhet genom att tolka olika forskares undersökningar 

och beskrivningar av hur de ser på barns inflytande ur ett barnperspektiv. Mina tankar kretsar 

runt makt, förhållningsätt, inflytande och hur vi respekterar barn egna initiativ runt aktiviteter 

inom förskolan. Jag kommer att avgränsa min studie till att framför allt studera mötet med ett 

enskilt barn och hur jag i min roll som pedagog påverkar leken och naturteman som planeras i 

förskolan. Då jag fokusera på Kalle, även fast jag vet att gruppens inflytande har en stor 

betydelse i hans liv eftersom jag anser att studien blir för stor för mig att hantera. Kalle är en 

pojke bland många pojkar och barn i dagens samhälle som ska bli nästa generation av 

självständiga individer och samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att starten barnen får på 

förskolan ska upplevas som positivt och medskapande för dem. 

För att besvara mitt syfte undersöker jag följande frågeställningar: 

 

  Hur ska jag förstå och hantera att skogen som är viktig för mig inte är lika 

viktig för Kalle?  

 Hur anpassad är förskolans verksamhet när det rör sig om barns inflytande för 

att skapa balans i ett barns vardag? 

 Hur hanterar jag barns olikheter och kompetenser när ett barn som Kalle har 

det arbetsamt? 
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Metod 
Jag har valt att skriva mitt examensarbete i erfarenhetsbaserad essäform, det innebär att jag 

kommer att utgå från en egenupplevd händelse från mitt arbete på en förskola. Maria 

Hammarén beskriver hur en berättelse kan ställa oss inför handlingsproblem, där ingen bra 

lösning finns. Men det handlar inte om att finna lösningar utan mera om att fundera över hur 

den som skriver ser på sin berättelse och hur andra som läser berättelse ser på den utifrån sina 

erfarenheter (Hammarén 2005, s.18). I undersökningen av min berättelse utgår jag ifrån tre 

frågeställningar där jag undersöker och analyserar mitt förhållningsätt till naturen, enskilda 

barn och deras inflytande i verksamheten. 

Merete Mazzarella är professor i litteraturvetenskap och skriver även själv i essäform. Hon 

lyfter fram idéer från den kända humanisten och skeptikern Michael Eyquem de Montaigne 

tankar. Montaigne kallas essäernas fader och han menade att individers egna tankar i en 

berättelse blir mera uppriktig och personligt skriva vilket kan leda till att skrivandet blir ett 

sätt att ”rasta sitt förstånd” genom att man reflekterar över sina tankar och utvecklar dem 

vidare (Montaigne 1580, se Mazzarella 2011, s.129). Eftersom jag inte glömt den händelse 

som jag skriver om inser jag att den har en stor betydelse för mig och jag vill förstå varför 

Kalle och jag reagerar som vi gör ur ett barns perspektiv.  

Genom att använda skrivandet som forskningsmetod och gestalta en erfarenhet så synliggör 

jag en inre röst som fanns med mig under händelsen, men som tidigare inte kunde komma 

fram. Jo Bech- Karlsen har lång erfarenhet att leda skrivarverkstäder för fackskribenter. Han 

skriver att man kan tvivla på allt utom sitt eget tänkande. När skrivande sker i essäform kan 

författaren lättare fånga sina tankar (Bech- Karlsen 1999, s.12). Under mitt skrivande utgår 

jag ifrån en händelse som jag upplevt med ett barn på mitt arbete. Genom att skriva min 

upplevelse vad som hände och ha en öppen dialog med handledare och medstuderare tillförs 

nya insikter, det hjälper mig att reflektera över mitt handlande och omtolka min text. Jag 

kommer ihåg hur otillräcklig jag upplevde att mina kunskaper var när detta skedde. De 

redskap jag hade då för att arbeta in bättre förhållningsätt gentemot Kalle var bristfälliga. 

Dock upplevde jag tvivel inom mig och insåg att något inte var bra. Genom att reflektera över 

egna erfarenheter i relation till andras, menar Bech- Karlsen att det blir en öppning att se nya 

sidor genom andras exempel och på så sätt hittar mönster och sammanhang (ibid, s.20). 

Denna öppning som Beck-Karlsen beskriver har jag upplevt och skrivandet har bidragit till att 

jag har fått en ökad förståelse för mitt handlande och hjälpt mig att tolka budskap från barn på 

ett mera nyanserat sätt 
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I min undersökning arbetar jag med att analysera teorier för att få flera perspektiv och sätta 

dem i relation till min berättelse. Jag vill använda andras tolkningar för att få en bredare 

förståelse av mitt eget dilemma. Bech- Karlsen menar att i essäform kan berättelsen som 

gestaltas komma inifrån skribenten och att detta perspektiv kan ha flera budskap och teman. 

När vi senare analyserar berättelsen kan författaren uppleva den utifrån andra intryck som 

påverkar dennes tankevärld. I texten byggs en berättelse upp och utsätts för kritisk granskning 

och på så sätt byggs ny kunskap upp på nya erfarenheter (Bech- Karlsen 1999, s. 23-24). När 

jag tänker på en händelse ur min erfarenhet och sedan skriver ner den uppstår en reflektion 

när jag sedan läser upp den igen. Jag upptäcker då nya saker och frågor i berättelsen. I min 

text växlar jag mellan utomhusdidaktik och ett barns behov av pedagogiska lekmiljöer. 

Genom att synliggöra nya infallsvinklar i berättelsen uppnås nya kunskapsområden där barns 

inflytande i sin vardag har en avgörande roll. För att få en bättre helhetsbild behöver jag 

anstränga mig för att så bra som möjligt utgå från ett barns perspektiv och försöka förstå hur 

barn samspelar i grupp. Alla berörda personer i min text har fått nya namn och händelsen har 

en annan tidsrymd än vad jag beskriver i texten. Detta för att personerna i berättelsen inte ska 

kunna identifieras och att förskolan som jag arbetade på vid den tidpunkten inte ska kunna 

spåras. 
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Vad betyder skogen? 
Jag tycker mycket om skogen, denna naturliga miljö. När jag närmar mig en skog känner jag 

doften av kåda, jord och gräs. Luften är full av ljud från djuren och vindens sus. Naturen har 

under 1900-talet ofta förknippas med något gott. Många barnträdgårdar (förskolor) 

utvecklades under 1850-talet för att barn skulle stimulerar och vistas i den sunda utemiljön. 

Det ansågs att inomhusmiljön var uttryck för en konstruerad institution. Barnets naturliga 

behov behövde tillgodoses eftersom människan är en biologisk varelse. Naturen stod för 

friskhet och friluftsliv symboliserade en god fysik hälsa. Dessa tankar har präglat mig under 

min uppväxttid. Min familj hade inte råd med dyra semesterresor, men naturen är gratis och 

därför tillbringade jag mycket av min barndom utomhus, bland dofter och ljus och där 

fantasin får flöda fritt. 

Barndomsforskaren Gunilla Halldén benämner naturen som en avgränsad plats där barn 

brukar leka, en plats där minnen skapas genom lukt, hörsel, smak och känsel. Ofta är en plats 

sammanfogad med en spännande upplevelse där barnet inom dig lekte (Halldén 2009, s.162, 

169). Naturen skapar, tillsammans med olika föremål, ett lekrum. De trevliga stunder och 

platser du upplevt som barn kan se olika ut och följa med dig som minnen. För min del var det 

skogen, men utemiljö kan lika gärna vara havet, storstadens bakgårdar eller som det verkar 

vara för Kalles del, förskolegården. En utemiljö kan stimulera oss på många olika sätt. Disa 

Bergnéhr forskar om ämnen som berör barns värde i det nutida västerländska samhället. Hon 

drar slutsatsen att naturen är viktig för barn. I utemiljön bör det finnas olika möjligheter till 

lek, så att upplevelsen blir positiv. Men för att väcka barns nyfikenhet och skapa minnen från 

naturen, behöver sinnesupplevelserna som lukt, smak, seendet, hörseln och en positiv 

upplevelse skapas naturligt hos den enskilde individen (Bergnéhr 2009, s.67). Jag känner igen 

mig i det Bergnéhr beskriver då utomhusaktiviteter och lekar också för mig skapar intressanta 

upplevelser. Hennes text liknar min positiva upplevelse i naturen och då speciellt i 

skogsmiljö. Det gäller minnena av alla dammar jag byggt och alla olika sorters bär, svampar, 

kottar och alla grodor som jag ”räddat” från vattendrag.  

Kalle ifrågasatte valet av aktivitet som jag upplevde det då för att han inte insåg att skogen var 

en lekmiljö. Upplevelsen blev inte positiv för honom. Mina tankar går tillbaka till mötet med 

Kalle och hur jag upplevde hans negativa inställning till att leka i skogen. När Kalle får 

uppdrag ute i skogen blir däremot han intresserad och nyfiken då stretar han på och ”arbetar”. 

Lektorn i pedagogiskt arbete, Eva Änggård, pekar på hur vi kan göra en konstruerad miljö i 

skogen, beroende på hur vi pedagoger introducerar aktiviteterna. Naturen kan presenteras som 
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klassrum, rofull plats, sagovärld eller som något att arbeta i med olika uppdrag (Änggård 

2009, s.83-84). Kalle berättade att han ofta var i naturen med sin morfar. De plockade svamp, 

bär eller ved utomhus och åkte även ut på sjön för att fiska. När jag reflekterar över Kalles 

berättelser upplever jag ett mönster. I naturen arbetar man. Tryggheten som Kalle hade med 

sina kamrater fanns inte i skogen. Han tycktes inte leka med de andra barnen i skogen, utan 

ansåg kanske snarare att man endast arbetade där. När Kalle fick i uppdrag att plocka löv blev 

upplevelsen mer positiv för honom. På förskolegården upplever jag däremot att Kalle hittar 

leken.  

Kalle hade bara varit på förskolan i tre månader och letade fortfarande efter sin plats i 

barngruppen. Han kände sig snarare trygg med sina kamrater på förskolan där lekarna var 

bekanta för honom. Jag ska pröva att se ur Kalle perspektiv. Det är kanske så att skogen inte 

är så viktig just nu. Han verkar ha ett större behov av att skapa kontakter med nya kamrater 

och det verkar inte ske i skogen. Eftersom han är på förskolan femton timmar i veckan hinner 

han inte riktigt hitta sin plats i barngruppen. Som pedagog upplever jag att han behöver hjälp 

med att höja sin status och det bästa sättet att göra det är att se till Kalles styrkor. Vad är Kalle 

bra på och hur kan vi använda det i hans samspel med andra barn? 

 

Lek och lekmiljö 
Leken är ett viktigt instrument på förskolan där barn får lära sig och lära ut sociala regler 

genom samspel med varandra. Kalles svårigheter att delta i leken hade många olika 

komponenter, en av de vanligaste aktiviteter som förekom var brottning och kamplekar. Jag 

bestämde mig för att observera en brottningsmatch mellan Kalle och Johan. Vad jag först 

uppmärksammade var att det inte verkade finnas några regler för hur de fick göra. Kalle tog 

ett nackgrepp på Johan så att han inte kunde röra sig. Kalle skrattade av förtjusning när han 

vann, men Johan grät och hade ont i halsen. När jag försökte samla pojkarna för att samtala 

med dem sprang Kalle fort iväg och gömde sig. Kalle hade en stark vilja att samverka i leken, 

men visste, som jag upplevde det, inte hur han skulle göra. Vänligheten utbyttes mot att tjata 

på sina kamrater tills de gjorde som han ville. Eftersom han, enligt mina iakttagelser, inte 

hade tillräckligt med resurser för att få leken att ”flyta” skapades det oordning i leken och 

kamraterna tröttnade. Jag uppfattade att Kalle bytte strategier många gånger för att hitta nya 

lekmönster. Speciellt gillade han bråklekar. När Johan och Linus lekte med Kalle var han 

glad, men ofta slutade det ändå med att någon blev ledsen. 
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Psykologen Margareta Öhman menar att leken på förskolan är en viktig skådeplats för barn att 

uttrycka sig. Genom att ha bra lekklimat kan barn utveckla sina förmågor att samarbeta och 

utveckla social kompetens för att förstå sin omvärld. Barn får många intryck från sin 

omgivning, idéer, begrepp och känslor behöver tolkas och göras försåtliga för barnen. Öhman 

beskriver hur barns lekvärld skapas utifrån deras önskan om att utforska olika fenomen och 

skapa mening i sin vardag (Öhman 2011, s.77). Hur ska jag som pedagog hjälpa barn som 

Kalle att tolka alla intryck? Nyfikenheten och hjälpen barnet får av andra i leken gör att det 

utvecklas och lär sig nya saker. Men det kan uppstå en obalans i det sociala samspelet om 

vissa barn ofta får all uppmärksamhet och andra får stå tillbaka. Lev S Vygotskij var en 

pedagogisk teoretiker som ansåg att barns utveckling sker i samspel med barnets omgivning. 

Han menade att barn återskapar tidigare minnen och genom att leka kreativt och fantasifull 

skapar hjärnan nya situationer och passar in nya alternativ (Vygotskij 1995, s.13-14). Kalle 

prövade olika strategier för att få kontakt med sin omgivning. Vissa fungerade bra, andra inte 

lika bra. I mina samtal med Kalle upplevde jag det som svårt att han inte lyssnade på vad jag 

sa. Jag upplevde att han var stressad och inte hade tid att lösa konflikter, utan sprang vidare 

till nästa lek. Efter ett tag tröttnade barnen på att ha med honom i leken och han tappade status 

i barngruppen. Vygotskij menar också att barn återskapar sina lekar efter vad de ser i sitt 

närområde och från vuxna runt omkring dem (ibid, 15). Ur Kalles perspektiv kan det finnas 

flera olika upplevelser som inte stämmer ihop med de andra barnens sätt att leka. I Kalles 

tidigare liv var han på en annan förskola där andra lekar förekom. En reflektion som jag gör är 

varför jag aldrig frågade vad det var för lekar de gjorde där. 

Lekpedagogen Birgitta Knutsdotter Olofsson menar att pedagoger behöver skapa en tolerant 

och generös stämning i leken för att barn ska släppa sin prestationsångest som hon anser är en 

lekförstörare. Pedagogen behöver lära barnen att sätta ord på känslor och handlingar i leken 

för att skapa jämlikhet (Knutdotter Olofsson 2003, s. 73). Jag upplevde att Kalle i skogslekar 

hamnade utanför och inte hade socialkompetens nog att uttrycka sig för att bli accepterad. De 

andra barnen hade sina egna regler i leken och förstod inte vad Kalle ville göra när han 

föreslog ”skogsarbete”. I rollen som pedagog skulle jag ha hjälp Kalle med att sätta ord på 

hans lek. Genom att vara en ”spökröst” som informera de andra barnen kontinuerligt vad som 

händer i leken hade jag kunnat underlätta för Kalle att fokusera i sin lek. 

Annica Löfdahl forskar om barn och barndom och studerar innehållet i barns aktiviteter. Hon 

menar att vuxna ofta ser leken ur ett utvecklingsperspektiv och på så sätt fokuserar på vad 

barn inte klarar av. Genom att fokusera på hindren istället för möjligheter menar Löfdahl att 
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vi pedagoger kommer ifrån kravet på att se och lyssna (Löfdahl 2004, s.30). Jag kan hålla med 

Löfdahl om att om barnet ses som en underlägsen individ istället för en medmänniska gör att 

det att jag ”låser” mig i ett vuxenperspektiv. Ur Kalles perspektiv både kunde och ville han 

leka med de andra barnen. Det var snarare så att barnen på förskolan inte förstod sig på hans 

lekar och regler. I min berättelse om skogsutflykten upplevde jag att mina tolkningar av 

Kalles agerande vändes till en tillsägelse och då blev ett negativt budskap, vilket ledde till att 

Kalle inte fick utveckla sina tankar. 

Borgunn Ytterhus, professor i socialt arbete, argumenterar för att sociala regler i en 

samverkan mellan barn är viktig. För att kunna samverka med andra behöver du anpassa dig 

till aktivitetens kraft och tempo. Allt behöver vara i rätt fas, annars kan leken komma att 

avstanna. Barn behöver ha sociala resurser i språket genom att kunna kommunicera med 

kamraterna. Det första ett barn behöver kunna är att fråga eller bjuda in sig i leken. Lekar har 

ofta redan ett innehåll och syfte, därför behöver nyinkomna barn vara trevliga och på ett 

kreativt sätt hitta och spela sin roll genom att vara närvarande och spontan som person. 

Eftersom Kalle, som jag upplever det, har ett behov att bestämma hur, var och när leken ska 

lekas blir det många situationer där han inte klarar av att upprätthålla ”sin” lek. Ytterhus anser 

att om barn har sociala resurser kan de stärka och främja relationen till kamraterna. Att vara 

vänlig betyder att man ger varandra uppmärksamhet och är tillmötesgående på ett bra sätt. Det 

handlar om att respektera varandra. Genom att ha sociala resurser blir man ”lekbar” och får 

det lättare att bli inkluderad i en lekgrupp (Ytterhus, 2002, s.70-71). 

Knutdotter Olofsson beskriver på ett liknande sätt att barn behöver lära sig sociala regler för 

hur de får bete sig. Barn behöver förstå när det är dags att sluta leken, de behöver lära sig att 

anpassa sin styrka till motståndaren och förstå begreppet turtagning. I leken uppkommer 

många känslor, och en kamp för att få makt. Barn utan självförtroende eller tillit till andra 

vågar inte delta, utan ger upp utan motstånd (Knutdotter Olofsson 2003, s.94-96). När jag ser 

tillbaka på Kalles bråklekar med de andra barnen på förskolan upplever jag en nedstämdhet 

över hur jag reagerade. Kalle fick inte många chanser att visa mig hur han skulle få leken att 

fungera. Jag sa för det mesta nej och bad dem leka något annat istället. 

Kalle har självförtroende nog att brottas, men också ett stort behov av att vinna. Jag upplever 

att han vet vilka regler som gäller, då han springer och gömmer sig när vi uppmuntrar till 

samtal. Kamraterna är hans största stöd på förskolan och det är dem som han värdesätter högt. 

Han vet bara inte hur han ska göra för att få till ett samspel. Händelser med många 

bråksituationer på förskolan leder till att vi pedagoger sätter upp tydliga regler för vad som är 
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okej hos oss, som till exempel att på förskolan slåss vi inte. Vi pedagoger sätter upp generella 

regler som speglar vad vi anser behöver fungera på förskolan och eftersom vi inte kan hantera 

barnens brottarlekar sätter vi upp förbud. Det är en enkel väg att gå då det krävs mera ordnade 

former och engagerade pedagoger för att genomföra ett stöd i lekar. Men vad säger jag nej 

till? Är det att barnen tar egna initiativ till sociala kontakter som inte ”passar in” i 

verksamheten på förskolan? I min berättelse vill inte Kalle gå till skogen, men han ville vara 

ute på förskolegården. Det leder till att regler och förbud stoppar Kalle och gör att han förlorar 

tilliten till mig som pedagog, men även tilliten till sin egen förmåga att bedöma vad som är 

bäst för honom som person.  

Pedagogen Elisabeth Arnér, som forskat i barns demokrati inom förskolan, vidhåller att 

barnen tar initiativ till en meningsfull handling och att de har ett syfte, till exempel med en 

brottarlek. Arnér menar även att barn försöker finna en mening i sina handlingar. I barns 

livsmiljö finns många olika intryck som de behöver bearbeta. Barn kan ses som 

medkonstruktörer i de lekar som förekommer på förskolan genom att pedagoger ger barn 

reellt inflytande och låta dem precisera sin syn på vardagsaktiviteter (Arnér 2009, s.50-52). 

Kalle utmanade mig med sin lek och ville kanske på så sätt få oss pedagoger att reflektera 

över de regler och förbud som finns på förskolan. I brottarlekar kan vi dock försöka utveckla 

förmåga till turtagning, samtal, fantasi och skapande. Kalle väljer strategin att slåss i dessa 

situationer och visar inget intresse för regler i leken vilket jag har väntat mig. Det gör att jag 

upplever Kalle som en osäker person på förskolan. När vuxna och pedagoger tolkar detta ser 

det ut som ett problem. Förskolan som institution vill bevara föreställningar om hur barn ska 

vara och vad de ska tillåtas att göra. Individen Kalle tycker jag har rätt att utrycka åsikter och 

ha inflytande i det som rör honom själv men i brottarlekar är det flera barn som är inblandade 

och på grund av Kalles beteende blir de andra barnen rädda för honom. Likaså upplevde jag 

ett avståndstagande från de andra barnen till Kalle. Vi hade byggt en koja i skogen som de 

flesta barn gillade att leka i, alla utom Kalle. Han förklarade för mig att det inte var roligt att 

sitta i en koja när det inte fanns leksaker att leka med. Jag påpekade då att skogen var full med 

pinnar, kottar och andra saker man kunde använda. Jag upplevde inte att jag fick någon 

respons från Kalle, vilket ledde till att mitt fokus hamnade hos de andra barnen. Kalle blev då 

arg och sparkade på kojan så en del pinnar gick sönder. Vad blev lärandet av då? Ingen 

lyssnade på Kalle, de andra barnen blev ledsna och jag förmanade Kalle att inte ha sönder 

kojan. 
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 Barns inflytande 
Pedagogerna Ingrid Pramling Samuelsson och Sonia Sheridan som forskar i barns tidiga 

lärande menar att barns grundläggande attityder och värderingar bildas i förskolan. Barn 

behöver se sitt handlande utifrån flera olika människors attityder och värderingar. Det är 

viktigt, menar Samuelsson och Sheridan, att i situationer där flera människor är delaktiga 

behöver barn visa öppenhet och respekt där besluts fattas. Barn behöver lära sig att ta ansvar 

och diskutera fram regler för trivsel och samvaro och vara delaktiga i de gemensamma beslut 

som fattas (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s.38-39). Inflytande är en del av 

processen att lära sig demokratiska grunder. Genom att lyssna på Kalles åsikter och ge de 

orden tillbaka till Kalle kan jag bekräfta att jag hör vad han säger och respektera hans åsikt. 

När jag lyfter begreppet inflytande i syfte att hjälpa Kalle, genom att lyfta blicken och lyssna 

till honom så blir förutsättningarna bättre att förstår hans tankevärld. Genom att ge Kalle 

inflytande i sin vardag på förskolan kan vi pedagoger förhoppningsvis ta del av hans tankar på 

ett bättre sätt. 

Anders Broberg, professor i psykologi, pekar på att det är under förskoleåren som barnen 

utvecklar den kommunikativa förmågan att göra sig förstådda och därmed kunna integreras i 

en större social grupp. Broberg hävdar att treåringar kan börja förstå det komplexa i regler för 

socialt samspel och i att tolka andras känslor. Barn har ett behov av att känna tillhörighet och 

vilja att samarbeta med sin omgivning. Broberg nämner att barn har en egen arbetsmodell 

över hur de ska samspela med andra människor som bygger på tidigare erfarenheter av 

samspel (Broberg 2006, s.232). Kalle hade ett syfte med att introducera sig i andras lekar. Han 

ville hitta sin plats på förskolan, men visste nog inte hur han skulle göra. Vilket jag tolkar som 

att det är en till att han väljer bort skogen för att få leka på förskolegården. I min observation 

av Kalle ser jag att han försvarar sig i situationer som han inte bemästrar, genom att han pratar 

respektlöst och kritisera andra barn och pedagoger. Skogsutflykterna som Kalle deltog i var 

tålamodsprövande, då han oavbrutet upprepade att han vill gå tillbaka till förskolan. Jag blev 

irriterad och lyssnade inte på honom eller så gick jag därifrån. Mina personliga känslor som 

person speglades i mitt omdöme av Kalle då jag hade svårt att bemöta hans språkbruk. En 

gammal insikt som anstiftades redan på antiken av filosofer som Aristoteles, menade att 

mänskligt beteende behöver övervägas genom sociala samtal mellan människor och att du blir 

människa bland människor (Aristoteles, 384-322 f Kr). Hur blir Kalle i mitt sällskap?, frågar 

jag mig. Om han sårade mig, sårade jag då honom tillbaka? I min värld framstår fula ord 

kränkande mot mig som individ. Tankar om att han inte visste vad orden betydde fanns inom 
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mig, men orden brände ändå inombords. Min reflektion över händelserna är att vi som 

arbetade runt Kalle fick höra många kränkande ord när han var arg. Arnér menar att 

pedagoger behöver tänka i ett större perspektiv. Om barn ska få inflytande behöver pedagoger 

frångå givna regler och försöka se situationen ur ett barnperspektiv. Det finns en praxis på 

många förskolor som går ut på att pedagoger ser barnens tillkortakommanden, men inte sina 

egna (Arnér 2009, s.67). 

Kalle har, som jag upplever det, ett syfte med att introducera sig i lekar på förskolan. I hans 

tidigare erfarenheter, enligt mamman, hade Kalle en ledande lekroll på den tidigare förskolan. 

Jag tolkar det som att den nya miljön och dess lekar är svåra för Kalle. Han behöver därför tid 

att utveckla nya arbetsmodeller som är anpassade till de nya förhållandena. Eller skulle vi ha 

ändrat på verksamheten på vår förskola? Kalles styrka är att han är duktig på att kommunicera 

och argumentera för sin åsikt. Ändå upplever jag att han inte har någon tilltro till mig som 

vuxen. Han samarbetar inte med mig, utan försöker fly eller säga emot. Det är som om mitt 

yrkeskunnande inte räcker till och det skapar irritation hos mig. Arnér drar slutsatsen att om 

man handlar oreflekterat och gör saker av vana så uppstår ingen medvetenhet och mening. Vi 

behöver konfrontera och bryta mot gamla vanor för att förnya vårt tänkande (Arnér 2009, 

s.35). Det kunde jag ha gjort genom att utmana mig själv, prata med Kalle och lyssna till hans 

intressen. Genom att ge Kalle mera egentid, plocka upp hans åsikter bättre och använda dem i 

min planering kunde jag ha fått honom att uppleva ett större inflytande i verksamheten. Men 

istället ledde irritationen till att vi vuxna valde att sätta regler i ”jaga och bråklekar”, som 

annars ledde till att något barn blev ledsen. Ur Kalles perspektiv tolkar jag det som att han i 

nuläget lever under press när det gäller att hitta nya vänner och fundera ut deras lekroller. Om 

vi arbetskamrater hade reflekterat över situationen hade vi kanske väglett varandra in mot ett 

annat tillvägagångsätt. 

Journalisten Gabriella Ekelund betonar att barns önskemål och initiativ behöver bli 

vägledande för förskolans verksamhet. Hon menar att barn lever i nuet och att de inte behöver 

göra samma saker. När vi se verkligheten från ett barns perspektiv skapar det en större 

meningsfullhet i verksamheten. Då vi kan släppa gamla arbetssätt och inrikta sig på barnens 

intressen (Ekelund 2011, s.21-23). Jag håller med Ekelund om att alla barn inte alltid behöver 

göra samma saker. Det hade varit bättre om jag lyssnat på Kalle som en medmänniska. Min 

barnsyn just då var mera inriktad på att lära Kalle med utgångspunkt i min syn på skogen. Jag 

ville dela med mig av mina kunskaper om skogen på ett undervisande sätt, men brast när det 

gällde att lyssna på vad som intresserade Kalle. 
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Jag tolkar att Kalle behöver samhörighet och struktur i sin dag på förskolan. Kalle kan 

upplevas som en planerande person då han behöver se en helhet i hur dagen och veckan ska se 

ut. I min pedagogsroll står jag ofta med svåra beslut av karaktären individen-gruppen behov. 

Kalle är ny på förskolan medan resten av fyraåringarna känner varandra sen småbarnstiden. 

Pedagogen Olle Åhs argumenterar för att barns livssituationer i många fall snurrar runt i ett 

ekorrhjul bland nya grupper, nya vuxna, nya aktiviteter och ständigt skiftande intrycksflöden. 

Många barn har inga egna stunder tillsammans med en vuxen för funderingar och 

känslomässiga kontakter med vuxna (Åhs 1998, s 7). Det är inte lätta att byta miljöer, att 

flytta från en trygg förskolemiljö och anpassa sig till nya människor. Du ska integrera dig till 

en ny grupp av individer och tillföra den gruppen något intressant som fångar deras intresse. 

Det finns många faktorier som kan gå fel, till exempel uppstår tidsbrist för barn som är på 

förskolan endast femton timmar i veckan. Åhs menar att barn som saknar trygghetsidentitet 

hämmas i sin utveckling. Det kan leda till svårigheter att vilja lära sig nya saker som kräver 

ansträngning och samspel med andra människor. Om ett barn inte får sina grundläggande 

behov tillgodosedda leder det till i vissa fall ett egocentriskt och osäkert beteende som 

försvårar en positiv utveckling (ibid, s.28). 

Pedagogerna Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson påpekar betydelsen av att se 

individen, men även gruppens önskningar, intressen och behov. Gruppen är som ett kollektiv 

där allas kompetenser behövs, barn tillför varandra olika erfarenheter (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2003, s.19-20). Jag kan förstå deras tankar, Kalles protester speglar av sig på de 

andra barnen. En av mina upplevelser är att barn som inte tidigare sagt sin åsikt börjar prata 

och ifrågasätta förskolans beslut, speciellt på våra temadagar. Vi pedagoger hade bestämt vad 

som skulle göras under dessa dagar som till exempel målning, experiment eller uteteman. 

Samtidigt som Kalle hämtade intryck och styrka när han studerade de andra barnen försökte 

han även stärka sociala relationer med egna idéer. Valen var inte fria, utan det var 

förutbestämda aktiviteter som vi pedagoger hade planerat utan att ha reflekterat och lyssnat på 

vad barnen ville.  

 

Makt 
Det är inte konstigt om vi pedagoger på förskolor använder makt emot barn. Traditioner, 

erfarenheter, kollegor och revirbevakning finns på varje arbetsplats. FN:s deklarationer om 

barns rättigheter och demokratisk fostran handlar om att vi ska ta lärdom av varandras 
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olikheter. Detta kan vi göra genom att ta emot alla barn och svara upp mot deras skillnader 

och deras olika förutsättningar. Jag citerar ur barnkonventionen: 

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (Artikel 12). 

I läroplanen står det om barnens rättigheter, men den visar oss också pedagogens skyldigheter. 

Barnen har rätt att få uttrycka sin åsikt och rådfrågas, men vi ska beakta barnens ålder och 

mognad. I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 

miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten (Lpfö 98 Rev 

2010, s.12). Jag tolkar läroplanen som att vi behöver lita på barnens kompetens, ha förtroende 

och förlita sig till deras förmågor. När vi pedagoger vågar ”släppa” kontrollen och vågar 

ifrågasätta saker i vår verksamhet som vi tidigare tagit förgivet kan barns inflytande 

utvecklas. Genom att lyssna på barnen kan vi tillsammans göra nya val av aktiviteter i 

verksamheten. Genom att förbereda barn för att vara delaktiga och ha inflytande i 

verksamheten skapar vi ett lärande i att ha och ta ansvar. Om jag strävar efter att alla har lika 

mycket inflytande på förskolan bidrar jag samtidigt till att vi blir självständiga individer. 

Pedagogikforskarna Nina Johannesen och Ninni Sandvik belyser begreppet inflytande och 

menar att det handlar om människors samspel och hur vi lyssnar och respekterar varandra i en 

gemenskap. Allas åsikter är lika viktiga och jag som pedagog behöver vara ”uppgraderad” i 

vad de innebär att vara barn här och nu. Johannesen och Sandvik menar att pedagoger 

behöver lära sig släppa taget och våga lita barns erfarenhet och förståelse (Johannesen & 

Sandviks 2009, s.31-33). Jag inser att om Kalle hade haft mera inflytande över sin vardag på 

förskolan hade händelsen när han inte ville gå till skogen sett annorlunda ut. I begreppet 

inflytande menas inte att ett barn ska få bestämma över hela barngruppen, utan mera att 

synliggöra barnet som person och lyssna på hans önskningar. Mitt ansvar som pedagog är att 

lyssna och reflektera över händelser som uppkommer under en dag på arbetet. Alla barn och 

pedagoger behöver gemensamt skapa en bra vardag på förskolan. Johannesen och Sandviks 

uttrycker att vi pedagoger ska släppa taget - inte ansvaret (ibid, s. 41). Fördelen med att släppa 

taget och lyssna på barns idéer är att många nya utmaningar öppnar sig. Men är förskolan redo 

för dessa utmaningar? Risken finns att verksamheten inte ”hinner” med barnen i deras tankar, 

vilket kan leda till besvikelser och bortglömda löften. Arnér menar att om vi vuxna ska få veta 

något om barns tankar i olika sammanhang, behöver barnen tillfrågas och få möjlighet att 
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reflektera för att kunna utveckla sina ställningstaganden. Efter det kan barn ta initiativ och 

ansvar för sina egna handlingar (Arnér 2009, s.18). Jag har ett vuxenansvar som går ut på att 

se de grundläggande värdena i förskolans uppdrag. En start är att ge barn en förståelse om vad 

inflytande, delaktighet och ansvar betyder. I leken på förskolan behöver vi introducera barn i 

hur man på ett demokratiskt sätt förhåller sig till varandra. 

 

Pedagogens ansvar 
Vilket arbetssätt hade jag och mina arbetskamrater på förskolan för det inträffade? Många 

gånger behövde vi inte prata med varandra, det räckte att titta på kollegans kroppsspråk. 

Samspelet som fanns mellan oss i arbetslaget var mera av konstaterande karaktär, 

kommentarer som vad var det jag sa förekom ofta. Arnér nämner begreppet intersubjektivitet, 

vilket är det samspel som finns när människor möts. Begreppet riktar fokus mot det 

gemensamma handlandet mellan individer som samspelar. Den verksamhet du har beror på 

vad du som person gör den till i samspel med dina medmänniskor. Genom att kommunicera 

och problematisera skapas ett reflekterande tänkande. Utmaningen ligger i att se från nya 

perspektiv och trotsa gamla rutiner som tagits för givet (Arnér 2009, s.32-33). I min studie 

gav pedagogerna själva svaren på problemen. Kalle ansågs ouppfostrad och arbetsam och det 

var mamman som gjorde fel, enligt oss pedagoger. Ur Kalles perspektiv kan man se det på ett 

annorlunda sätt. När Kalle precis hittat en lek tillsammans med Johan och Linus säger 

”fröknarna” nej och ser sura ut, eller så ska de sluta för en planerad aktivitet. 

 

Ansvaret fanns inom arbetslaget och det styrdes av rutiner, regler och kontroll. Johannesen 

och Sandvik nämner hur vuxna använder sin makt genom att reglera barns uttryck, och 

handlingar med rutiner och uppstrukturerade dagar på förskolan. De menar att man kväver 

friheten hos barnen genom att alltid vilja ha full kontroll på verksamheten (Johannesen & 

Sandvik 2009, s.46). Detta kontrollbehov känner jag igen från min dåvarande arbetsplats, 

ordning och reda skulle det vara. Tankarna går till skogsutflykten och hur viktigt det var att få 

kontrollera över aktiviteterna, allt var planerat. Målet var att hinna med så mycket för oss som 

möjligt för ”barnen skull”. När Kalle började utmana oss skapade det en obalans i 

arbetsgruppen. Diskussionerna var många, skulle vi våga lyssna på Kalle och hans åsikter och 

reflektera över vår roll som pedagoger? Det kunde leda till otrygga arbetssituationer för oss 

eller skulle vi fortsätta att behålla makt och kontroll över verksamheten? Arnér identifierar 

barns rättigheter, men även vuxnas skyldigheter att lyssna på vad barn tänker och uttrycker. 
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Arnér menar att det ställs stora krav och flexibilitet för att pedagogiskt kunna hantera de 

dagliga situationer som uppstår på förskolan. Hon ifrågasätter hur pedagoger tolkar 

läroplanens avsnitt om delaktighet och inflytande (Arnér 2009, s.21). Eftersom läroplanen är 

ett generellt styrdokument som inte preciserar när det gäller hur den ska genomföras blir 

tolkningarna många beroende på pedagogernas erfarenheter och arbetssätt. 

 

I mitt sätt att handla upplever jag en tvetydighet. Ska Kalle som uppenbart har det arbetsamt 

med sina leksituationer, få bestämma och ha ett negativt inflytande på barngruppen enbart för 

att höja sin trygghetsfaktor och ha kontroll? Höjer han då egentligen sin trygghet? Att ha 

inflytande kräver också att ta ansvar för sina beslut, för å andra sidan, vad händer med de 

andra barnens inflytande då förskolan ska tillvarata alla barns intressen. Vi pedagoger 

försökte hitta en rimlig lösning för hela barngruppen. De barn som ville delta i 

skogsaktiviteterna gjorde det, medan de som inte ville fick följa med ändå då vi inte hade 

något annat att erbjuda. Alla pedagoger var upptagna med sin ”verksamhet” och ville inte 

bryta sina planer bara för att något barn inte ville. Ur Kalles perspektiv har, enlig mig, tvång 

aldrig fungerat, om han tvingas delta finns inget intresse. Det leder till att han tröttnar fort och 

börjar tjata eller bråka med de andra barnen. Detta sammantaget gör att jag inte litar på Kalle 

och ger honom tid att pröva andra alternativ. 

 

Individen och gruppen 
När jag lyssnar på Kalle kan jag uppfatta att en ide om samhörighet växer sig stark hos 

honom. Som pedagog tycker jag att om individen mår bra, mår hela gruppen oftast också bra. 

Det är kanske inte skogen som Kalle upplever som arbetsam, utan att de är just den dagen 

som vi har planerat skogstemat på. Vårt schema innebär att Kalles grupp går till skogen på 

tisdagar, tvååringarna på onsdagar och femårsgruppen på torsdagar. Men egentligen spelar det 

ingen roll vilken dag vi har skogsgruppernas på eftersom vi har olika grupper varje temadag. 

När jag reflekterar över varför vi placerat Kalle i tisdagsgruppen finner jag ingen förklaring. 

Det bara blev så, eftersom vi hade gjort så tidigare.  

Pedagogerna Monica Hansen Orwehag, som forskar om vetenskapliga förhållningsätt inom 

lärarkåren påtalar hur svårt det kan vara att utgå från en individs vardag på en förskola. Detta 

då det i nutid handlar om den enskilda individen och var den står i sin utveckling gentemot de 

andra barnen på förskolan. Individen skapar sin egen kunskap efter intresse vilket leder till 

självständiga självmedvetna barn. Å andra sidan finns den traditionella gruppinlärningen där 
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barnen kollektivt tillsammans med andra lär sig gemensamt, genom samarbete. Hansen 

Orwehag hänvisar till Vygotskijs tankar om lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv, där barn 

kan använda sig av varandras olikheter att tänka och lösa problemet tillsammans i en grupp 

(Vygotskijs 1896-1934, se Hansen Orwehag 2011, s.15-16). 

Kalles vardag innehåller många olika sorters konflikter, många av dem med vuxna i hans 

närmiljö. Om jag ska utveckla mina tankar från Kalles perspektiv kan jag se ett mönster av 

gammal traditionell bemötande genom vad jag ser som belöning och bestraffning metoder. 

Kommentarer som till exempel sluta slåss, annars får ni leka i olika rum var ett 

förekommande sätt att sätta Kalle utanför barngruppen och på så sätt exkludera honom från de 

andra barnen. Pedagogen Inga Wernersson som forskar i kön, genus och jämställdhet, citerar 

en israelisk författare Amos Oz som skriver så här: 

…ingen människa är en ö, men vi är alla halvöar kopplade till fastlandet men till hälften 

vända mot havet, till hälften bundna till familj och vänner och kultur och tradition och 

land och nation och kön och språk och mycket annat, och till hälften vända mot havet 

och ensamheten (Oz 2006, se Wernersson 2011, s.25). 

Petri Partanen är psykolog och har mångårig erfarenhet av arbete med elevhälsovård. Han 

menar att orsak- verkan- samband är tre uttryck för våra mentala processer som avgör vilket 

perspektiv vi använder. Partanen hänvisar till Vygotskijs perspektiv om hur människan 

utvecklar mentala verktyg som man sedan använder i sociala samspel med andra. Han anser 

att lärandet vandrar från de yttre sociala impulser du får och går in till din inre individuella 

utveckling (Partanen 2007, s.99-100). Detta väcker tankar. Hur orkar Kalle arbeta med sina 

kamratrelationer, samtidigt som miljön på förskolan är ny för honom? Ibland önskar jag att 

jag kunde läsa barns tankar för att hjälpa dem i deras inre processarbete och ge dem bättre 

verktyg att hantera yttervärlden alla intryck.  

Leif Strandberg, skolpsykolog och aktiv i frågor gällande barns tankar och lärande, menar att 

ett barn behöver känna sig inbjuden till en grupp. För att övervinna ensamheten och 

utanförskap behöver de relatera till sina kamrater. De behöver veta att de är en tillgång och 

har utbud till de rum som de vistas i. Genom att barnen i gruppen bjuder in dig påvisar de att 

du har kompetens att erbjuda andra. Strandberg benämner det som att ha tillgång till socio-

kulturell-historisk praxis. Med det menas att du utvecklar en relation med tillgång till 

aktiviteter och friheten att få vara med och utveckla leken. Den kraftfullaste källan till lärande 

är ansikte mot ansikte miljön. Det är ren miljö där arbete i grupp, samtal, diskussioner och 
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meningsskiljaktigheter kan äga rum och barns tankearbete tränas genom att arbeta i grupp och 

föra dialoger med andra (Strandberg 2006, s.26-28). Kalle visar mig tydliga tecken på hur 

viktigt det är för honom att få leka med sina kamrater på förskolan. Jag håller med Strandberg 

om att de yttre stimulansen som barn får av varandra är en viktig källa till nya inlärningar. 

Därför är det viktigt med bra samspelsmiljöer och att de finns möjligheter till samspel i lekar. 

En reflektion rör varför jag inte tog mera medvetet tillvara utemiljön på förskolegården med 

Kalle och hans kamrater. På en så öppen lekyta hade det räckt att observera barnens 

lekutveckling och ingripit ifall de behövde min hjälp med lekverktyg.  

Marita Lundström som undervisar i barn- och ungdomsvetenskap, menar att individen får 

”näring” i det kollektiva sammanhanget. Barn behöver kamrater så att de fostras in i ett 

samhälle som bygger på ömsesidigt tolerans och förmåga att samarbeta med andra i grupp 

(Lundström 2011, s.92-93). Det är ett stort ansvar som ligger på pedagogerna på förskolan. 

Hur ger jag i min roll som pedagog ”näring” på rätt nivå så alla individer känner sig sedda och 

hittar sin identitet och roll i en barngrupp. Jag kan förstå Lundströms kopplingar mellan 

omsorg och lärande. Traditionellt sett har förskolan alltid stått för omsorg och omvårdnad av 

små barn, medan skolan stått för lärandet. Med begreppet fostrande och lärandet i förskolans 

väg upplevs som skrämmande då alla pedagoger inte anser sig ha verktyg för att klara av det. 

När det gällde våra möten med Kalle var det svårt att ha en fostrande roll och samtidigt 

försöka uppmuntra honom till inlärning då han, enligt mig, upplevde så många nya intryck 

från förskolan och kamraterna. Familjeterapeut Jesper Juul understryker att barn är 

kompetenta och kan avgöra vad de har lust till i leken och att alla barns primära mål är att 

kommunicera och samarbeta med andra människor. Om ett barn inte samarbetar menar Juul 

att det beror på spegelvänd kopiering/samarbete hos barnet. Barn som själva blir kritiserade 

kopierar just dessa beteendet och kritiserar andra på samma sätt som att barn som växer upp i 

en familj där ingen uttrycker sig personligen, kan bli tysta eller pratsamma (Juul 2006, s.51). 

Ur Kalles perspektiv ser jag att han inte blev tillfrågad om vilka regler som skulle tillämpas. 

Jag upplevde att Kalle blev arg och vägrade samarbeta då vi vuxna ”skällde” på honom. Jag 

kan hålla med Juul om att barn har som mål att kommunicera och samarbeta, men att det 

snarare beror på att barnen och de vuxna inte vet hur man gör och budskap misstolkas när det 

uppstår problem. Jag upplevde Kalle som en person som speglar sin osäkerhet genom att vara 

utåtagerande, men också att mitt maktbeteende gjorde att han fick svårare att samarbeta med 

mig, då han nog kände sig kränkt. 
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Om jag hade behandlade Kalle med större respekt skulle han kanske ha agerat annorlunda. 

Detta till exempel genom att respektera andras åsikter eller få en annan förhållningsätt 

gentemot mig och mot de andra barnen. Problemet är, enlig Juul, att orden respekt, 

omhändertagande, våld, kärlek, hänsynsfullhet är för abstrakta och att det är svårt att förklara 

vad de står för. Det hade det varit bra om vi i arbetsgruppen hade reflekterat över vad respekt 

innebär för oss på vår förskola. 

 

Olika livsvärldar 
Vi människor är, som jag ser det, först och främst individer. Bernt Gustavsson professor i 

pedagogik, med inriktning mot demokrati, benämner ordet livsvärld och utvecklar det genom 

sociologen Alfred Schutz kunskaper om fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som 

syns). Detta genom att beteckna det konkreta i den vardagliga värld som vi människor 

uppfattar den. Alla förväntningar och upplevelser vi får under en dag och förväntningar om 

hur framtiden ska bli behöver reflekteras med andra. I den vardagliga miljö där vi lever våra 

liv där allt är bekant och invant i våra liv känner vi oss trygga. Schutz menar att ”förståelsen 

är något som utspelar mellan människor genom kommunikation, och våra uppfattningar om 

verkligheten kan delas med andra”. Handlingar och attityder skapas från den enskilda 

människans men behöver upplevas och jämföras med andra (Schutz se Gustavsson 2000, 

s.76). I min livsvärld på förskolan fanns en viss osäkerhet. Mina handlingar och min attityd 

speglades av vad mina arbetskamrater tyckte. När jag tänker på ordet respekt symboliserar det 

att jag sätter värde på vad andra pedagoger säger och lyssnar på deras idéer. Jag vill lära mig 

att förstå hur olika vi kan uppfatta saker beroende på vilken livserfarenhet vi har. Barn har 

liksom vuxna olika livserfarenhet och mognad och för den skull ska man respektera den värld 

som den enskilda människan upplever. Kalle har en stark åsikt och försökte berätta för mig 

vad han känner. Jag upplever att jag inte lyssnar eller har respekt för hans åsikter. Hur 

kommer det sig att jag i allmänhet lyssnar på vuxna, men ibland åsidosätter barns åsikter? Jag 

upplever att Kalle tröttnar på att berätta för mig eftersom jag inte lyssnar.  

Kalle blir tilldelad en grupp och får en speciell dag för aktiviteten. Jag som pedagog hade 

bestämt uteaktiviteten. Det fanns inget utrymme för Kalle att berätta sin åsikt och komma med 

förslag. När vi inte anpassar individuellt får hela gruppen lida därför att någon är motsträvig. 

När Kalle kommer in på fruktstunden med bestämda steg kan jag observera de andra barnens 

osäkerhet. Mina tankar går ofta till arbetskamraterna Lotta och Annas reaktioner. Deras 



25 
 

blickar jag fick under fruktstunden och oviljan att hjälpa mig, jag upplever deras tystnad och 

avståndstagande gentemot mig och mamman. Det är lätt att avläsa deras kroppsspråk och 

blickar. När jag kom tillbaka från skogsutflykten och mötte mina arbetskamrater i dörren var 

budskapet tydligt. Deras arbete med de andra barnen var avbrutet eftersom de hade ”tagit 

hand” om Kalle. En reflektion är, var är Kalle nu? Vid närmare kontroll ser jag att han leker 

inomhus i bygg och konstruktionsrummet. Ur Kalles perspektiv ser det inte ut att vara några 

hinder, han stör ingen och de andra barnen håller på att göra sig i ordning för samling. När jag 

tittar på Kalle och försöker synliggöra problemet, ser jag inget konstigt mönster i hans 

agerande. Juul menar att vuxna förr levde i en illusion och uppfattade barn som inkompetenta 

individer. Detta gav oss vuxna makt att tolka och beskriva verkligheten, då vi tycker oss veta 

vad som är bäst för barnet. Med förevändningar som: ”Du kommer uppskatta det när du blir 

vuxen eller jag gör det för ditt egna bästa.” Eller att du ska vara tacksam: ”En dag kommer du 

tacka mig för det jag gör nu.” Juul anser att barn idag är mer värdefulla i föräldrars liv genom 

att vara besvärliga, då föräldrar inte alltid vet vad som är bäst kan barnen visa dem. Makt och 

kränkningar är okunskap, enligt Juul, då föräldrar känner sig tvingade att agera efter invanda 

sociala regler som de tolkar som nödvändiga i de samhälle vi lever i. Juul beskriver det 

kompetenta barnet så här: ”Barn kan markera innehåll i gränser för deras integritet.” Han 

menar att ett kompetent barn som har fått inflytande i sin vardag lär sig utveckla sin sociala 

kompetens mot andra barn. Juul uttrycker också tankar om att: ”Barn samarbetar kompetent 

med varje form av vuxenbeteende, oavsett om det är konstruktivt eller destruktivt för deras 

eget liv.” (Juul 2006, s.58-59). Det är tydlig också för mig att barn är sociala och vill ha 

kontakt. Jag anser också att barn har en inlärd förmåga att respektera vuxna och deras 

beteende eftersom de är beroende av den vuxnas skydd och omsorg. I min yrkesroll som 

pedagog har jag lärt mig att respekt är inget man får, utan det får man förtjäna. I mitt 

bemötande av barn är jag en förebild, så om jag respekterar barnen, så respekterar de mig.   

Arnér belyser begreppet barnsyn ur ett historiskt perspektiv. Förr betraktades barnet som ett 

tomt kärl som skulle fyllas med kunskap och göras redo för det lärandet och prövningar de 

utsätts för i vuxenlivet. Arnér menar att vuxna konstruerar barns barndom efter sina 

värderingar om vad barn är, hur de kan och bör vara. Hon hänvisar till initiativtagaren till 

Reggio Emilia pedagogiken, Loris Malaguzzis, nutida tankar om barnet som 

medkonstruktörer. Det leder till ett rikt företagsamt och kompetent barn som är redo att 

engagera sig i sin omvärld. Arnér hänvisar också till Dahlberg, Moss och Pence som menar att 

vi konstruerar barn och deras tidiga barndom och vem barnet är, vad de kan och bör vara. 
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(Dahlberg, Moss & Pence, se Arnér 2009, s.37-38). Jag uppfattar också att barn konstrueras 

av oss vuxna och det samhälle vi lever i. Förskolan är en förberedande intuition till skolan, 

mot lärandet måste vara på barnens nivå och deras inflytande, annars sker inget lustfullt 

lärande. I min kunskapsvärld kan vissa saker vara självklara, men från ett barns perspektiv 

helt sakna mening. Barn är inget objekt som jag kan befalla och straffa till att bli som mig, var 

och en är sin egen individ. Jag vill avsluta med en text om barns samarbete av Juul: 

När barn slutar samarbeta är det antingen för att de har samarbetat för mycket för länge 

eller för att deras integritet har tagit skada. Det är aldrig för att de inte är 

samarbetsvilliga (Juul 2006, s.40). 

Jag samtycker med Juul, barn vill samarbeta med mig som person, men om jag tar på mig 

”maktens mantel” blir villkoren inte ömsesidiga längre. Barn har, enligt mig, ett syfte med sitt 

samarbete och det är att lära sig något bra intressant eller roligt. Om ingen av de två 

komponenterna finns, är förutsättningarna till samarbete inte lika bra. 

 

Slutord 
Jag ska återgå till mina frågeställningar och se hur jag nu efter min undersökning kan förstå 

dem. Hur ska jag förstå och hantera skogen som är så viktigt för mig, men inte lika viktig för 

Kalle? Mina tankar går ofta tillbaka till Kalle som person och hur glad jag är för att han sa 

ifrån. Genom min berättelse om skogstemat med krav på närvarande barn har jag fått nya 

insikter över vad naturtema kan innebära, och att det är olika från individ till individ. Mina 

studier av hur olika lekar kan se ut bland barn fick mig att reflektera över hur viktig min roll 

som pedagog är för att hjälpa barn i leken. Den sociala att ställas utanför gruppen på grund av 

anledningar som du inte behärskar är ett oacceptabelt tillstånd. Innerst inne är jag ingen 

bestämmande person som ”gillar” att ha makt över andra. Men det är lättare att dra gränser 

när det gäller barn då min och deras erfarenhet och uppfostran har sagt att de ska lyssna till 

mig som är vuxen. Jag uppskattar omedvetet när ett barn säger stopp till mig. Det får mig att 

vakna upp och börja reagera över min förhållningsätt. Det är viktigt att se barnet som individ 

men också och gruppen som helhet. Det handlar om att respektera och lyssna till varandra 

som medmänniskor. 

I min nästa fråga undrar jag över hur anpassad förskola är i sin verksamhet när det rör sig om 

barns inflytande? När den här händelsen uppstod pratade vi inte så mycket om barns 

inflytande. Då jag ansåg att barnet fick ta del av vad jag som vuxen hade bestämt. Ordet 
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inflytande sträckte sig enbart till vad barnet ville ha för färg när de målade. På grund av det 

har jag agerat genom att använda min vuxenmakt och dikterat regler för barn som jag inte står 

för som person. Frågorna blev många i berättelsen och jag sökte svar hos andra forskares 

tankar och teorier. Ofta finns förutfattade meningar om barn som att man inte får ge vika för 

deras önskemål utan de ska lära hur samhället fungerar. Jag har genom detta arbete 

omvärderat mitt synsätt genom att gå in i mina tankar och försöka förstå. Att om jag vet 

varför jag gör vissa saker och syftet med dem, finner jag en mening att delta i aktiviteten. 

Desto bättre blir mina åsikter och värderingar respekterade och lyssnade på. Att få vara 

delaktig och ha inflytande i olika processer höjer mig som individ. Min självbild och mitt 

självförtroende har genom denna studie ökat och det är bra för min själ. Det undersökningen 

handlade om gäller alla människor och speciellt barn som har hela livet framför sig. Mitt mål 

och val att utbilda mig till förskollärare bygger på mina önskemål att få arbeta med människor 

som just börjat sina liv i lärandes resa. Den uppskattning och tillit jag får i mitt arbete med 

barn har jag inte mött någon annan stans i mitt femtioåriga liv. Jag vill att barn ska känna sig 

trygga och känna att de har inflytande i sin vardag hos oss på förskolan. 

Min sista fråga är hur jag hanterar barns olikheter och kompetenser när ett barn som Kalle har 

det arbetsamt? Genom min berättelse har det kommit in flera infallsvinklar på hur man ser 

individen och samtidigt också gruppen som helhet. Jag har lärt mig att barn är olika och att 

det är en tillgång för barngruppen. Det är när vi tar vara på varandras kompetenser som 

lärandet sker. Vi människor behöver se problem och nya handlingsalternativ från ett mera 

nyanserat sätt. Genom att se möjligheterna skapas ett bättre arbetsklimat. Då jag nu kan 

konstatera att vi människor är beroende av att tillhöra socialt nätverk av individer för att må 

bra. Även texten om barns delaktighet berörde mig mycket att barn och vi vuxna behöver se 

en meningsfullhet i vårt arbete för att vara beredda på att samarbeta. Jag har försökt reflektera 

utifrån ett barns perspektiv vilket är svårt för jag kan egentligen inte veta men jag vill försöka 

förstå och tolka genom den litteratur jag har läst. 
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